
 

สภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐานท่ีส าคญัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
1. สภาพทัว่ไป 
 1.1 ประวติัความเป็นมา 
  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมส่าบ  เดมิมฐีานะเป็นสภาต าบลแมส่าบ ต่อมาไดม้กีารเปลีย่นแปลง
ฐานะเป็น องคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แหง่พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 บญัญตัใิหจ้ดัตัง้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลและใหโ้อนบรรดางบประมาณ ทรพัยส์นิ 
สทิธเิรยีกรอ้ง  หนี้สนิ และเจา้หน้าทีข่องสภาต าบลไปเป็นขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ประกาศเมือ่วนัที ่  11  
สงิหาคม  2542  และใชช้ือ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมส่าบ บดันัน้เป็นตน้มา 
 
 1.2 ลกัษณะท่ีตัง้ 

 ต าบลแมส่าบตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของอ าเภอสะเมงิ  อยูห่า่งจากอ าเภอสะเมงิ 
ระยะทาง  19  กโิลเมตร มเีนื้อทีป่ระมาณ   179.48 ตารางกโิลเมตร  หรอืประมาณ   112,177.18  ไร ่
 
 1.3 ลกัษณะภมิูประเทศ 

 สภาพพืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นภเูขาอยูใ่นเขตปา่สงวน  ทีอ่ยูอ่าศยัเป็นทีร่าบระหว่างภเูขา  มภีเูขาลอ้ม 
รอบมแีมน่ ้าทีส่ าคญัคอื   แมน่ ้าแมส่าบ  และแมน่ ้าแมข่าน 
 

1.4  อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ตดิต่อกบั ต าบลปา่แป๋ อ าเภอแมแ่ตง 

  ทิศใต้   ตดิต่อกบั ต าบลบ่อแกว้  
  ทิศตะวนัออก  ตดิต่อกบั ต าบลสะเมงิเหนือ   ต าบลสะเมงิใต ้
  ทิศตะวนัตก  ตดิต่อกบั ต าบลยัง้เมนิ   ต าบลบ่อแกว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 1.5 เขตการปกครอง 
  จ านวนหมูบ่า้นในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมส่าบ  มทีัง้หมด  10  หมูบ่า้นประกอบดว้ย   
  หมูท่ี ่ 1   บา้นแมข่าน  ผูใ้หญ่บา้นคอื นายเพิม่พนู  ตยิานิน 
  หมูท่ี ่ 2   บา้นอมลอง  ผูใ้หญ่บา้นคอื นายทกัษณิ  ศรวีรรณะ 
  หมูท่ี ่ 3   บา้นงาแมง  ผูใ้หญ่บา้นคอื นายบุญศร ี สายบุญมา   
  หมูท่ี ่ 4   บา้นปางเตมิ  ก านนัฯคอื นายอนุรกัษ์  แสนค า   
  หมูท่ี ่ 5   บา้นแมตุ่งตงิ  ผูใ้หญ่บา้นคอื นายอดุม  อทุธาปา   
  หมูท่ี ่ 6   บา้นขนุสาบ  ผูใ้หญ่บา้นคอื นายดนุพล  ปูอ่า้ย   
  หมูท่ี ่ 7   บา้นหาดสม้ปอ่ย ผูใ้หญ่บา้นคอื นายวมิติร  พทุธโส   
  หมูท่ี ่ 8   บา้นงิว้เฒา่  ผูใ้หญ่บา้นคอื นายศรไีพร  นิยะรตัน์   
  หมูท่ี ่ 9   บา้นนากู ่  ผูใ้หญ่บา้นคอื นายรฐัพงษ์  มอรวู ี
  หมูท่ี ่ 10  บา้นทุง่ยาว  ผูใ้หญ่บา้นคอื นายอดุลย ์ สายบุญมา   
 
 

 1.6  จ านวนประชากร   
 ประชากรทัง้สิน้  3,456  คน  แยกเป็นชาย  1,768  คน  หญงิ  1,688  คน  มคีวามหนาแน่นเฉลีย่ 19 คน/
ตารางกโิลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนเมอืงพืน้ถิ่น มชีาวเขา 2 หมู่บา้น คอืบา้นนากู่ หมู่ 9 เป็นชาวกระเหรีย่ง
และลซีอ บา้นขนุสาบ หมู ่6 เป็นชาวกระเหรีย่ง   นอกจากนัน้ยงัมชีนเผา่อืน่ๆ เชน่ ไทยลือ้ ซึง่มกีารผสมผสานทาง
วฒันธรรมกนัอยา่งกลมกลนื 
 

หมู่ท่ี ครวัเรือน ชาย หญิง รวม 
1 68 126 122 248 
2 145 275 251 526 
3 54 84 87 171 
4 153 283 279 562 
5 51 91 82 173 
6 102 210 192 402 
7 39 58 52 110 
8 183 293 289 582 
9 151 230 225 455 
10 82 118 109 227 
รวม 1,028 1,768 1,688 3,456 

 
 

      หมายเหตุ  ขอ้มลูตามทะเบียนราษฎร์ ณ วนัท่ี 28  กมุภาพนัธ์  2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1 อาชีพ 

ก. การเกษตร  มีพืน้ท่ีการเกษตรทัง้สิน้  27,019.14   ไร่  พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั  เช่น  กระเทียม  
ข้าว     สตรอเบอร่ี  ดอกเก๊กฮวย  หญ้าหวาน ถัว่แขก   ถัว่แระ   ถัว่ลิสง   หอมแดง   กลว้ยน ้าวา้ 
ขา้วโพด   

  ข. การปศสุตัว ์ เชน่  การเลีย้งโค  กระบอื  สกุร  ไก ่ ปลาดุก  ฯลฯ 
ค. การอตุสาหกรรมในครวัเรือน เชน่ การแปรรปูผลติผลทางการเกษตร ดอกเก๊กฮวย หญา้
หวาน ผา้ทอบา้นงาแมง,ปางเตมิ ผา้ทอกระเหรีย่งบา้นนากู่  การท ากลว้ยฉาบ  การตมีดี  

 
 2.2 การพาณิชยกรรม และการบริการ 
  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม  
  - สถานีน ้ามนั    จ านวน    9   แหง่  (ป ัม๊หลอด) 
  - รา้นคา้ทัว่ไป  จ านวน  28   แหง่ 
  - โรงสขีา้วขนาดเลก็ จ านวน  15   แหง่ 
  ต าบลแมส่าบไมม่หีน่วยธุรกจิทีส่ าคญัในพืน้ที ่ มแีต่การประกอบกจิการขนาดเลก็  
 

      2.3  สถานท่ีท่องเท่ียว 

 พระธาตุม่อนเป้ียะ  เป็นโบราณสถานท่ีมีอายมุากกว่า  300  ปี  เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวสะ
เมิง มีความเช่ือว่าพระธาตแุห่งนีไ้ด้บรรจพุระบรมสารีริกธาต ุ (เกษาธาต)ุ  ซึง่ตัง้เดน่อยู่บนภเูขา
ลกูเดียว  ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและป่าเขาซึง่เป็นธรรมชาติท่ีสวยงาน     ทกุปีคณะสงฆ์และราษฎร
ในอ าเภอสะเมิงจะจดัพิธีอบรมสมโภชสรงน า้พระธาตใุนเดือน  6  เหนือ   ขึน้  15  ค ่า    พระ
ธาตตุัง้อยู่ท่ีบ้านหาดส้มป่อยหมูท่ี่7  ต.แมส่าบ  ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอสะเมิงประมาณ  16  
กิโลเมตร  การคมนาคมสะดวก 

 ผายอง     เป็นสถานทีท่างธรรมชาตสิรรสรา้งอยา่งอศัจรรยค์อืมกีอ้นหนิซอ้นกนัคล้าย ๆ กบั
พระเจดยีอ์นิแขวนประเทศพมา่ ราษฎรต าบลแมส่าบนบัถอืเป็นสถานทีส่ าคญัยดึมัน่จติใจ  
รอบ ๆ ผายองม ี หมูบ่า้นชาวเขาเผา่ปกาเกอะญอ(กะเหรีย่ง)  และหมูบ่า้นชาวเขาเผา่ลซีอที่
ยงัคงเป็นหมูบ่า้นทีค่งรกัษาความเป็นอยูโ่ดยรปูแบบดัง้เดมิไว ้  โดยเป็นหมูบ่า้นชาวเขาทีม่ี
ประเพณีและวฒันธรรมทีน่่าสนใจ 

 โครงการฟารม์ตวัอย่างบา้นแม่ตงุติงตามพระราชด าริ    ตัง้อยูห่มูท่ี ่ 5 บา้นแมตุ่งตงิ  
เกดิขึน้โดยพระราชด ารขิองสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนิีนาถในคราวเสดจ็เยีย่มราษฎร
บา้นแมตุ่งตงิในคราวแรกเป็นสถานทีส่าธติ   การปลกูหมอ่น    เลีย้งไหม   ทอผา้    และ
การเกษตรน ารอ่ง การปศสุตัว ์ รวมทัง้มศีนูยศ์ลิปาชพี  มปีระชาชนทัง้ในอ าเภอและทีต่่าง ๆ 
มาเยีย่มชมเป็นประจ า 

 
 
 
 
 



 พระธาตดุอยผาส้ม  ตัง้อยู่หมู ่ ที ่ 2 ต าบลแมส่าบเขตตดิต่อกบับา้นองัคาย ต าบลยัง้เมนิ 
เป็นพระบรมธาตุทีเ่กา่แกไ่ม่ทราบปีทีส่รา้งทีแ่น่ชดั แต่ไดร้บัการบรูณะโดยครบูาเจา้ศรวีชิยั 
เมือ่ประมาณ 70 ปีกอ่น ขณะนี้อยูใ่นระหว่างการบรูณฟ้ืนฟูใหก้ลบัมาสวยงามและเป็นที่
เคารพศกัการะของประชาชนทัว่ไป 

 น ้าตกแม่นาเปอะ  ตัง้อยูห่มู่ที ่2 ต าบลแมส่าบ เป็นน ้าตกสงู 7 ชัน้มนี ้าตลอดปี ยงัคงความ
เป็นธรรมชาตแิละสวยงามอยู่ เหมาะส าหรบัผูท้ีช่อบพจญภยั และทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิ

3.สภาพทางสงัคม 
3.1 การศึกษา 

 โรงเรยีนประถมศกึษา    5    แหง่ 
 โรงเรยีนมธัยมศกึษา (ขยายโอกาส)  1  แหง่   
 ทีอ่า่นหนงัสอืพมิพป์ระจ าหมูบ่า้น  9   แหง่ 
 ศนูยอ์บรมเดก็เลก็กอ่นวยัเรยีน  5  แหง่ 
 ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน   1  แหง่  (ประจ าต าบลแม่

สาบ)    
 

3.2 สถาบนัและองคก์รทางศาสนา   

 วดั         9  แหง่ 
 ส านกัสงฆ ์     2  แหง่ 
 โบสถ ์     2  แหง่ 
 

3.4 ประเพณีทางวฒันธรรมท่ีส าคญั 

 ประเพณีปีใหมล่ซีอ    ชว่งเดอืนมกราคม 
 ประเพณีสรงน ้าพระธาตุมอ่นเป๊ียะ  ชว่งเดอืนมนีาคม  
 ประเพณีด าหวัจุมนุม    ชว่งเดอืนเมษายน 
 ประเพณีสรงน ้าพระธาตุดอยผาสม้  ชว่งเดอืนพฤษภาคม 
 ประเพณีบชูาผายอง (พชืมงคล)  ชว่งเดอืนพฤษภาคม 
 ประเพณีครสิมาสตข์นุสาบ – นากู ่  ชว่งเดอืนธนัวาคม 
 

3.5 สาธารณสขุ  

 สถานีอนามยัประจ าต าบล/หมู่บา้น  2  แหง่ 
 สถานบรกิารสาธารณสขุชมุชน   1  แหง่ 
 อตัราการมใีชแ้ละสว้มราดน ้า    รอ้ยละ 97.52 
 
 
 
 
 



3.6 ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 
 ไมม่สีถานีต ารวจและสถานีดบัเพลงิในพืน้ทีต่ าบลแมส่าบ ไมม่สีายตราจ ต าบลแมส่าบอยูห่า่ง
จากสถานีต ารวจภธูรอ าเภอสะเมงิประมาณ 19 กโิลเมตร แต่ยงัไมเ่คยเกดิคดรีา้ยแรงหรอืปญัหา
อาชญากรรม 

 
4. การบริการพื้นฐาน 

4.1 การคมนาคม 
การคมนาคมระหว่างต าบล  หมูบ่า้น   รวมเป็นระยะทางทัง้สิน้  90  กโิลเมตร  มรีายละเอยีดดงันี้ 

 ถนนสายสะเมงิ – บ่อแกว้ ระยะทาง 10 กโิลเมตร  จากเขตต าบลสะเมงิใต ้ ผา่นบา้นแมข่าน 
หมูท่ี ่ 1 ต าบลแมส่าบถงึเขตต าบลบ่อแกว้ ลกัษณะเป็นถนนลาดยาง กอ่สรา้งโดย  รพช. 
สภาพช ารดุบางสว่นแต่ยงัสามารถสญัจรไปมาได ้

 ถนนสายแมข่านใหม ่ - หว้ยทรายขาว จากบา้นแมข่าน หมูท่ี ่ 1 ต าบลแมส่าบ ผา่นบา้นหาด
สม้ปอ่ย หมูท่ี ่ 7 ต าบลแมส่าบ ถงึเขตตดิต่อต าบลยัง้เมนิ บา้นอมลอง หมูท่ี ่ 2 ต าบลแมส่าบ 
ระยะทาง 10 กโิลเมตร ลกัษณะเป็นถนนลาดยาง 8  กโิลเมตร  ถนนลกูรงั 2 กโิลเมตร สรา้ง
โดยรพช.และองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม ่ มชีว่งทีเ่ป็นถนนลกูรงับดอดั จากบา้นหาด
สม้ปอ่ยหมูท่ี ่7 ถงึบา้นอมลอง หมูท่ี ่2 ระยะทาง 2 กโิลเมตร สภาพขรขุระเป็นหลุมบ่อ สญัจร
ไปมาคอ่นขา้งล าบากในฤดฝูน 

 ถนนสาย 6033 จากบา้นแมส่าบเหนือ ต าบลสะเมงิใต ้ถงึบา้นแมตุ่งตงิ หมูท่ี ่5 ต าบลแมส่าบ
ระยะทาง 18 กโิลเมตร ลกัษณะเป็นถนนลาดยาง สภาพใชง้านได ้กอ่สรา้งโดย ส านกังานทาง
หลงชนบท  

 ถนนล าลองระหว่างหมูบ่า้นจากปากทางหมูบ่า้นงิว้เฒา่  หมู่ที ่  8  ต าบลแมส่าบ  ถงึบา้นอม
ลอง หมูท่ี ่ 2  ระยะทาง 16 กโิลเมตร, หมูบ่า้นงิว้เฒา่ หมูท่ี ่8 ต าบลแมส่าบถงึบา้นนากู ่หมูท่ี ่ 
9 ต าบลแมส่าบ ระยะทาง  12  กโิลเมตร, บา้นนากู ่หมูท่ี ่ 9  ต าบลแมส่าบถงึบา้นขนุสาบหมู่
ที ่  6 ต าบลแมส่าบ  สายที ่  1  ระยะทาง 15 กโิลเมตร, สายที ่2  ระยะทาง  6  กโิลเมตร, 
บา้นขนุสาบ หมูท่ี ่ 6 ต าบลแมส่าบถงึบา้นทุง่ยาว หมูท่ี ่ 10 ต าบลแมส่าบ ระยะทาง  8  
กโิลเมตร, บา้นทุง่ยาว หมทูี ่10 ต าบลแมส่าบถงึเขตบา้นแมแ่พะ ต าบลสะเมงิเหนือ ระยะทาง  
6  กโิลเมตร, บา้นปางเตมิ หมูท่ี ่4 ต าบลแมส่าบถงึบา้นใหมต่น้ผึง้ หมูท่ี ่  4  ต าบลแมส่าบ  
ระยะทาง  6  กโิลเมตร, บา้นแมตุ่งตงิ หมู่ที ่  5  ต าบลแมส่าบถงึเขตบา้นแมแ่พะ  ต าบลสะ
เมงิเหนือ  ระยะทาง  6  กโิลเมตร    ฤดแูลง้สามารถสญัจรไปมาได ้ ฤดฝูนคอ่นขา้งล าบาก
และเดนิทางไมไ่ด ้

 
4.2 การโทรคมนาคม 

 ทีท่ าการไปรษณียโ์ทรเลข  1  แหง่ (เอกชน) 
 มกีารใหบ้รกิารตดิต่อสือ่สารทางโทรศพัท ์  7  แหง่  ด าเนินการโดยองคก์ารโทรศพัทแ์หง่

ประเทศไทยเป็นโทรศพัทส์าธารณะชนบท 
 มตีูโ้ทรศพัทส์าธารณะ  9  แหง่ (ใชก้ารไดบ้างสว่น) 

 
 
 



4.3  การไฟฟ้า 

 หมูบ่า้นทีม่ไีฟฟ้าเขา้ถงึ  9  หมูบ่า้น  คอื  หมูท่ี ่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 จ านวน 696 
ครวัเรอืน 

 หมูบ่า้นทีย่งัไมม่ไีฟฟ้าใช ้  1  หมูบ่า้น คอื หมู่ที ่  9  บา้นนากู ่ รวม 68 ครวัเรอืน เนื่องจาก
เป็นพืน้ทีป่า่โซนเอ ไมส่ามารถตดิตัง้อปุกรณ์เดนิกระแสไฟได ้  โดยการไฟฟ้าไดต้ดิตัง้ระบบ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์ห ้เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นไปกอ่น 

 
5. ข้อมลูอ่ืนๆ 
 5.1 ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
       ลกัษณะภมิูอากาศ  อากาศเยน็สบายตลอดปี    

- อณุหภมูโิดยทัว่ไป   22  องศาเซลเซยีส 
- อณุหภมูสิงูสดุเฉลีย่   35  องศาเซลเซยีส  
- อณุหภมูติ ่าสดุ   7   องศาเซลเซยีส  
 

 

      5.2  แหล่งน ้าธรรมชาติ 

 แมน่ ้าส าคญัทีไ่หลผา่นพืน้ที ่ ม ี2  สาย คอืน ้าแมข่าน น ้าแมส่าบ   
 ล าหว้ยหรอืล าน ้าส าคญัทีไ่หลผา่นพืน้ที ่  ม ี  5  สาย คอืหว้ยแมอ่มลอง,หว้ยแมแ่พะ,หว้ยแม่

ตุงตงิ,หว้ยแมแ่ขะ,ล าน ้าแมพ่รา้ว, 
 

5.3 แหล่งน ้าท่ีสร้างขึน้ 

 บ่อน ้าตืน้ ม ี32 บ่อ 
 สระน ้าหรอืแหล่งเกบ็น ้าสะอาดบนผวิดนิอืน่ ๆ ม ี 47  แหง่ 
 ประปาหมูบ่า้น  ม ี 8  แหง่ 
 ประปาภเูขา  ม ี 19  แหง่ 
 หมูบ่า้นทีย่งัไมม่รีะบบประปา  ม ี 1  หมู่ 
 หมูบ่า้นทีข่าดแคลนน ้าใช ้ ม ี 5  หมู ่
 บ่อบาดาลม ี 3  แหง่ 
 

 

5.4 : ป่าไม้      
  1. ปา่เตง็รงั หรอืปา่แพะ หรอืปา่แดง หรอืปา่โคก   สภาพพืน้ทีค่อ่นขา้งลาดชนัสงู เป็นดนิลกูรงั
มหีนิโผล่  ความอดุมสมบรูณ์ต ่า  กระจายทัว่ไป  พนัธุไ์มท้ีส่ าคญั  ไดแ้ก ่ เตง็  รงั   สนเขา ไผ ่ เป็นตน้  
  2. ปา่เบญจพรรณ  หรอืปา่ผสมผลดัใด  ประกอบดว้ยไมส้กั  พนัธุไ์มท้ีส่ าคญั  ไดแ้ก ่ ประดู่ปา่  
สกั  ตะเคยีนหนู  มะกอก  เป็นตน้ 
 

 
 
 
 



6. ศกัยภาพของชุมชนและพื้นท่ี 
  การรวมกลุ่มของประชาชน 

 การรวมกลุ่มของประชาชนในพืน้ที ่ สว่นมากจะเป็นการรวมกลุ่มในแต่ละหมูบ่า้น  เชน่  กลุ่ม
สตรหีมู ่ต่าง ๆ กลุ่มท าไมก้วาด  กลุ่มทอผา้ 

  จดุเด่นของพื้นท่ี  (ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาต าบล) 

 สถานทีส่ว่นใหญ่ยงัเป็นสงัคมเกษตรกรรม  ควรไดร้บัการสง่เสรมิทางดา้นการเกษตรทฤษฎี
ใหม ่  เพือ่สง่เสรมิแนงทางตามพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและยงัลดการใช้
สารเคมทีีไ่มจ่ าเป็นอนัอาจเป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้มและประชาชน 

  รายได้ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

 ประจ าปีงบประมาณ  2550 
1.รายได้ท่ีจดัเกบ็เอง 

หมวดภาษอีากร      22,636.14  บาท 
หมวดคา่ธรรมเนียม,คา่ปรบัและคา่ใบอนุญาต  23,590.49  บาท 
หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ      48,390.35  บาท 
หมวดรายไดเ้บด็เตลด็          27,951.00  บาท 

         2.รายได้ท่ีรฐัจดัสรรให้ 
   หมวดภาษจีดัสรร           5,715,251.23  บาท 
         3.รายได้ท่ีรฐัอดุหนุนให้ 
   เงนิอดุหนุนทัว่ไป            3,853,623.00  บาท 
   เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ           3,143,388.00  บาท 
    รวมรายรบั                           12,834,830.21  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(1) จ านวนบคุลากร 
   ขา้ราชการ     จ านวน    7   คน 

  ลกูจา้งประจ า    จ านวน    1 คน 
  พนกังานจา้งตามภารกจิ   จ านวน    4 คน 
  พนกังานจา้งทัว่ไป   จ านวน    2 คน 
  ครผููด้แูลเดก็    จ านวน    4 คน 
                  รวมทัง้ส้ิน  18 คน  
 

 (2) ต าแหน่งในแต่ละส่วน 
 ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ จ านวน   1 คน  
 ต าแหน่งในส านกัปลดั    จ านวน  4   คน 

ต าแหน่งสว่นการคลงั   จ านวน  0 คน 
ต าแหน่งในสว่นโยธา   จ านวน  1 คน 
ต าแหน่งในสว่นการศกึษา   จ านวน  1 คน 
ลกูจา้งประจ า    จ านวน  1 คน 
พนกังานจา้งตามภารกจิ   จ านวน  4 คน 
พนกังานจา้งทัว่ไป   จ านวน  6 คน 
 
 

 

 (3) ระดบัการศึกษาของบคุลากร  
  ประถมศกึษา    จ านวน  1 คน 
  มธัยมศกึษาตอนตน้   จ านวน  1 คน 
  มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช.  จ านวน  7 คน 
  ปวส./อนุปรญิญา         จ านวน  2 คน 
  ปรญิญาตร ี    จ านวน  5 คน 
  สงูกว่าปรญิญาตร ี   จ านวน  2 คน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 

 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมส่าบ  เปลีย่นแปลงฐานะจากสภาต าบลแมส่าบมาเป็นองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลแมส่าบ  เมือ่วนัที ่  11  สงิหาคม  2542 เพือ่ใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่งคล่องตวั  และสามารถแกไ้ขปญัหา
ของประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยมรีปูแบบการบรหิารงาน  ดงันี้ 
 

    

 
 
 

 

 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 

รองนายกฯ 
 

รองนายกฯ 

 

เลขานุการนายกฯ 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  

ส่วนการคลัง 
นกับริหารงานคลงั 6 
จพง.การเงินและบญัชี 2-4/5 
จนท.พสัด ุ1-3/4 
ลกูจ้างประจ า 
จนท.การเงินและบญัช ี

ส่วนโยธา 
นกับริหารงานชา่ง 6 
ชา่งโยธา 1-3/4 

ส่วนการศึกษา 
นกับริหารการศกึษา 6 
นกัวิชาการศกึษา 3-5/6ว. 

ส านักปลัด 
นกับริหารงานทัว่ไป 6 
จนท.วิเคราะห์ฯ 3-5/6ว. 
นกัวิชาการเกษตร 3-5/6ว. 
นิติกร 3-5/6ว. 
นกัพฒันาชมุชน 3-5/6ว. 
จนท.บริหารงานบคุคล 3-5/6ว. 
จพง.ธุรการ 2-4/5 
จนท.บนัทกึข้อมลู 1-3/4 
จนท.ธุรการ 1-3/4 



หน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  
พ.ศ.2537 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่5 พ.ศ.2546)  
 :  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ดงัต่อไปนี้ 
  1. จดัใหม้แีละบ ารงุรกัษาทาน ้าและทางบก 

 2. รกัษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดนิ และทีส่าธารณะ รวมทัง้การก าจดัมลูฝอยและสิง่ 
    ปฏกิลู 

  3. ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิต่อ 
4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

  5. สง่เสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  6. สง่เสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร 
  7. คุม้ครอง  ดแูล และบ ารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

8. บ ารงุศลิปะ  จารตีประเพณี  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 
  9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ตามทีท่างราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรอืบุคลากรใหต้าม
ความจ า 
                         เป็นและสมควร 
  

 :  องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจจดัท ากิจการใดๆ ในเขตต าบล  ดงัต่อไปนี้ 
  1. ใหม้นี ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค และการเกษตร 
  2. ใหม้แีละบ ารงุการไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวธิอีืน่ 
  3. ใหม้แีละบ ารงุรกัษาทางระบายน ้า 
  4. ใหม้แีละบ ารงุสถานทีป่ระชมุ การกฬีา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 

 5. ใหม้แีละสง่เสรมิกลุ่มเกษตรกรและกจิการสหกรณ์ 
  6. สง่เสรมิใหม้อีตุสาหกรรมในครวัเรอืน 
  7. บ ารงุและสง่เสรมิการประกอบอาชพีของราษฎร 
  8. การคุม้ครองดแูลและรกัษาทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 
  9. หาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
  10. ใหม้ตีลาด ทา่เทยีบเรอื และทา่ขา้ม 
  11. กจิการเกีย่วกบัการพาณิชย ์
  12. การทอ่งเทีย่ว 
      13. การผงัเมอืง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฝ่ายนิติบญัญติั  นายสมศกัดิ ์     วงษาแกว้ ต าแหน่ง  ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
   นายจ ารสั         สาธุเม  ต าแหน่ง  รองประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
   นายณรงคเ์ดช  ไชยมลู  ต าแหน่ง   เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
 

ฝ่ายบริหาร  นายพฒันพงษ์   ไชยสภุา  ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
   นายรุง่โรจน์  ค าสขุ  ต าแหน่ง  รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
   นายจรลั  มะสะบุตร  ต าแหน่ง  รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ    จ านวน  10  คน 
  

1. นายจ ารสั สาธุเม หมู ่1 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
2. นายกริง่ไพร โปธา หมู ่1 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
3. นายอนิสอน อนิเหลอืละ หมู ่2 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
4. นายบุญป ัน๋ ไชยานะ หมู ่2 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
5. นายสงวน มกุดานนัท ์ หมู ่3 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
6   นายประหยดั    ปญัญะแสง หมู ่3 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
7.  นายสวุรรณ มาละฟู หมู ่4 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
8.  นายบุญศร ี  สงิหต๊์ะ หมู ่4 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
9.  นายสมศกัดิ ์ วงษาแกว้ หมู ่5 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
10. นายบุญศร ี วาษาแกว้ หมู ่5 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
11. นายสมบุญ แสงหมืน่ หมู ่6 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
12. นายจนัทร ์ มอรวู ี หมู ่6 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
13. นายอนนัต ์ อตุมะตงิ หมู ่7 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
14. นายรส มแีรง หมู ่7 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
15. นายอ านวย นิยรตัน์ หมู ่8 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
16. นายศภุวตัร กองรตัน์ หมู ่8 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
17. นายด ารงศกัดิ ์ เพยีรชนะ หมู ่9 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
18. นายวสิทุธิ ์ สนิเชา้ หมู ่9 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
19. นายทองเหรยีญ วงษาแกว้ หมู ่10 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่
20. นายวนิยั เครอืค ามะ หมู ่10 ต.แมส่าบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่

 
การบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

1. คณะผูบ้รหิารรบัผดิชอบงานนโยบาย หรอืงานอืน่ใดทีก่ฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่ให้เป็น  
    หน้าทีข่องคณะผูบ้รหิารโดยเฉพาะ 
2. ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานสว่นต าบล  ตลอดจนลกูจา้ง และรบัผดิชอบใน

งานประจ าทัว่ไปขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
 
 
 
 



ส่วนที่  4  
 

 
สรปุยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

1. วิสยัทศัน์การพฒันาจงัหวดั 
 

“ นครแห่งชีวิต และความมัง่คัง่ ” 
“ City  of  Life  and  Prosperity ” 

 

นครแห่งชีวิตและความมัง่คัง่ : เป็นเมอืงทีใ่หค้วามสขุและชวีติทีม่คีณุคา่แก่ผูอ้ยูอ่าศยัและผูม้าเยอืน ในฐานะ
เมอืงที ่

         น่าอยูแ่ละน่าทอ่งเทีย่วในระดบัเอเชยี  พรอ้มกบัเป็นประตกูารคา้การลงทนุสู่
สากล 

 
2. วิสยัทศัน์การพฒันาอ าเภอ 
 

 อ าเภอสะเมงิ  เป็นศนูยร์วมองคก์รภาครฐั/เอกชน  ตลอดจนองคก์รทอ้งถิน่ในทกุระดบั  โดยยดึนโยบาย
ของรฐับาลน ามาสูก่ารปฏบิตั ิ อาศยัการมสีว่นรว่มของประชาชนเป็นหลกั  เน้นใหม้ปีระชาคมต าบล หมูบ่า้น ในการ
แกไ้ขปญัหารว่มกนั  ตรวจสอบการท างาน  โดยอาศยัการกระจายอ านาจลงสูป่ระชาชน 
 

 ด้านสงัคมและคณุภาพชีวิต 
  - พฒันาศกัยภาพคนและองคก์รชมุชนในการรว่มกนัท า  รว่มกนัรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยอาศยัภมูิ-
ปญัญาทอ้งถิน่ 
 

 ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 
  - สรา้งความมัน่ใจในการดแูลความมัน่คงภายใน  และความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
 

 ด้านพฒันาเศรษฐกิจและชุมชน 
  - พฒันาระบบการเกษตรแบบผสมผสานบนพืน้ฐานเศรษฐกจิชุมชนทีเ่หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่
ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ยนื และพฒันาทกัษะในการประกอบอาชพี  ทัง้อาชพีหลกั และอาชพีเสรมิ  ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการตลาดแรงงาน 
 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  - ปรบัปรุงพฒันาสาธารณูปการ และระบบสาธารณูปโภค  ใหไ้ด้มาตรฐาน  สะดวกและเพยีงพอ
ต่อความจ าเป็น 
  - ผลกัดนัการแกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิ 
 
 
 
 
 



 ด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  - จัดการทรพัยากรธรรมชาติบนพื้นฐานการอนุรกัษ์  และส านึกรบัผิดชอบต่อสงัคมในการใช้
ประโยชน์  เพือ่ใหส้ภาพแวดลอ้มทีด่ขีองอ าเภอยงัคงอยู่ 
 

 ด้านการเมือง  การปกครองปละการพฒันาการบริหารงานบริการ 
  - พฒันาศกัยภาพของประชาชนในการเขา้มามสี่วนร่วมทางการเมอืงในการตรวจสอบการเมอืง   
ทกุระดบัทัง้ในดา้นการบรหิาร  การปกครอง  การงบประมาณ 
 
3. วิสยัทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 

“ต าบลอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั” 
โครงสรา้งพืน้ฐานครบครนั  กา้วทนัขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลย ีเชดิชปูระเพณี ศาสนา 

วฒันธรรม 
สงัคมคณุธรรมน าการศกึษา  พฒันาเศรษฐกจิอยา่งมเีสถยีรภาพ ยกระดบัคณุภาพชวีติ ชมุชนแขม้แขง็ ใสใ่จผูด้อ้ย 
โอกาส อนุรกัทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
1. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
2. การพฒันาเศรษฐกจิตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูค่วามยัง่ยนื 
3. การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศอยา่งยัง่ยนื 
4. การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและสบืสาน ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
5. การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน 
6. การจดัระเบยีบชมุชน สงัคม  และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
7. การบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. วตัถปุระสงค ์
- เพือ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานอนัไดแ้ก ่ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนสง่ โดย

มุง่เน้นโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การเกษตร สามารถตอบสนองความตอ้งการของชมุชนและเสรมิสรา้งคณุภาพ
ชวีติแกช่มุชน 

2. เป้าหมายการพฒันา 
- กอ่สรา้งทางคมนาคมขนสง่ใหท้ัว่ถงึ 
- ซ่อมแซมทางคมนาคมขนสง่ใหอ้ยู่ในสภาพทีส่มบรูณ์ 
- พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ 
- พฒันาบ ารงุรกัษาแหล่งน ้า ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคมต่างๆ 
- กอ่สรา้งและซ่อมบ ารงุอาคาร สถานทีส่าธารณประโยชน์ 
3. แนวทางด าเนินการ  
- พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนสง่ 
- พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการเกษตร 
- พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยืน 



1.   วตัถปุระสงค ์
- สง่เสรมิการประกอบอาชพีและยกระดบัรายได ้
- สง่เสรมิการตลาดชมุชน  สนิคา้พืน้เมอืง 
- สนบัสนุนการจดัตัง้กองทุน  กลุ่มอาชพี  กลุ่มสหกรณ์ 
- สนบัสนุนกจิกรรมและใหค้วามรูแ้กก่ลุ่มอาชพีต่าง ๆ  
- สง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นการ

ยกระดบัคณุภาพชวีติ 
     2.   เป้าหมายการพฒันา 

- ระดบัรายไดข้องประชาชนในพืน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ 
- มตีลาดรองรบัผลติภณัฑห์รอืสนิคา้ชมุชน ตลอดจนมกีารขยายธุรกจิบนพืน้ฐานและความพรอ้มของชมุชน  
- กองทนุ, กลุ่มอาชพี, กลุ่มสหกรณ์ต่าง ๆ ไดร้บัการสนบัสนุนและมกีารจดัการอยา่งเป็นระบบ 
- มกีารพฒันาระบบการผลติและระบบการจดัการผลติภณัฑช์มุชนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
- ชมุชนเกดิการพฒันาองคค์วามรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูจ้นสามารถขยายผลไปสูก่ารปรบัเปลีย่นกระบวน

ทศัน์ในการด าเนินธรุกจิตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
     3.   แนวทางด าเนินงาน 
      -  จดัอบรมใหค้วามรูแ้กก่ลุ่มอาชพีต่าง  ๆ 
      -   สรา้งความเขม้แขง็แกห่น่วยธรุกจิ,กองทนุ,  กลุ่มอาชพี, กลุ่มสหกรณ์ 
      -   สนบัสนุนการพฒันาระบบเศรษฐกจิ,กระบวนการผลติและการจดัการผลติภณัฑช์มุชน 
3.  ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน 
1.  วตัถปุระสงค ์

-  พฒันาระบบการบรหิารจดัการ,การแกไ้ขปญัหาและป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
-  สง่เสรมิใหเ้กดิการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
-  เพือ่สรา้งจติส านึกใหช้มุชนรูส้กึหวงแหนและเหน็คณุคา่ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

      2. เป้าหมายการพฒันา 
      -  ชมุชนมสีว่นรว่มในการใหค้วามรูแ้ละปลุกจติส านึกในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  
      -  มกีารจดัการปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งเป็นระบบและไดม้าตรฐาน 
      -  ชมุชนมสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์ พฒันา ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมถงึระบบนิเวศใน
ทอ้งถิน่ 

ใหค้งอยูอ่ยา่งยัง่ยนื 
      -  เกดิแหล่งทอ่งเทีย่วใหม ่และมกีารพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วในพืน้ทีใ่หเ้ป็นทีรู่จ้กัของประชาชนทัว่ไป       
      3.  แนวทางการด าเนินงาน 

-   การจดัการสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศน์ชมุชน 
      -  การป้องกนั,อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
      -   การสรา้งจติส านึกชมุชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
      -  การพฒันาและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
 
 
4.  ยทุธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟแูละสืบสาน ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

 1. วตัถปุระสงค ์



-   ประชาชนมีจิตส านกึ ตระหนกึถงึการมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟแูละสบืสานศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี  
    และภมูิปัญญาท้องถ่ิน ในแนวทางท่ีถกูต้องชดัเจน  

-   สร้างความเช่ือมดยงระหวา่งศิลปวฒันธรรม กบัวิถีชีวิตของคนท้องถ่ินในปัจจบุนัตลอดจนการจดักิจกรรมเพ่ือ 
     สง่เสริมวฒันธรรม จริยธรรม และกิจกรรมทางศาสนาตา่งๆ 

      2. เป้าหมายการพฒันา 
-   ชมุชนมสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและสบืสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณีของตนเอง 
-   มกีารจดัการองคค์วามรูท้างศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
-   มกีารสรา้งแหล่งเรยีนรูเ้พือ่การสบืคน้ภมูปิญัญา/เอกลกัษณ์ทอ้งถิน่ 

      3.  แนวทางด าเนินงาน 
-  การสง่เสรมิสนบัสนุนการจดักจิกรรมทางศาสนา 
-  การจดัการองคค์วามรูท้างศลิปวฒันธรรม จรยิธรรม ประเพณี 
-  การเชือ่มโยงวถิชีวีติชมุชน กบัจารตีประเพณีและศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน 
      1.วตัถปุระสงค ์
      -  เพือ่ใหผู้ด้อ้ยโอกาสสามารถเขา้ถงึบรกิารและสวสัดกิารของรฐัอยา่งทัว่ถงึ 
      -  เพือ่ใหเ้กดิสงัคมแหง่การเรยีนรูแ้ละน าสูก่ารพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 
      -  เพือ่ใหป้ระชาชนในชมุชนมสีขุภาพดทีัง้รา่งกายและจติใจ 
      -  เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการในการแกไ้ขปญัหาความยากจนของตนเองและชมุชน 
      -  เพือ่ใหช้มุชนสามารถน าขอ้มลูขา่วสารและระบบเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาคณุภาพชวีติไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
      2. เป้าหมายการพฒันา 
      -  ผูด้อ้ยโอกาส ไดร้บัการบรกิารและสวสัดกิารจากรฐัอยา่งทัว่ถงึ 
      -  งานดา้นการศกึษาทัง้ในและนอกระบบไดร้บัการพฒันาและสนบัสนุนอยา่งต่อเนื่อง 
      -  มรีะบบบรกิารสขุภาพ การป้องกนัโรค การรกัษาพยาบาลทีม่คีณุภาพมาตรฐาน ประชาชนมสีขุภาพรา่งกาย
ที ่
         แขง็แรงสมบรูณ์ปลอดจากโรคภยัไขเ้จบ็ 
       - ประชาชนทีป่ระสบปญัหาความยากจนสามารถพึง่พาตนเองได ้
       -  ประชาชนในพืน้ทีไ่ดร้บัการบรกิารขอ้มลูขา่วสารและถ่ายทอดเทคโนโลยทีีจ่ าเป็นในการน าไปพฒันา
คณุภาพ 
          ชวีติ 
      3.  แนวทางด าเนินงาน 
       -  จดัสวสัดิการแก่ผู้ ด้อยโอกาส 
         -  การสง่เสริมการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         -  การสง่เสริมด้านกีฬา สาธารณสขุและสขุภาวะชมุชน 
         -  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
         -  การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลูข่าวสาร 
  
6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 



      1.  วตัถปุระสงค ์
       -   เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามสามคัค ีสามารถด ารงชวีติรว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ มคีวามปลอดภยัในชวีติและ 

ทรพัยส์นิ มภีมูคิุน้กนัจากอบายมขุและสิง่เสพตดิ สามารถป้องกนัและรบัมอืกบัสาธารณภยัหรอืภยัพบิตัิ
ต่างๆ 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
      2.  เป้าหมายการพฒันา 
       -  ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิรวมทัง้มสีว่นรว่มในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาในชมุชน 
เกดิ 
          การพฒันาเครอืขา่ยชมุชน อาสาสมคัร และบุคลากรของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการเฝ้าระวงั 
ประชาสมัพนัธ ์ 
          และรณรงคแ์นะแนวทางในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
       -  ปญัหายาเสพตดิและปญัหาอบายมขุลดลง มมีาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอยา่งจรงิจงัและเป็น
ระบบ 
       3.  แนวทางด าเนินงาน 
        -   ป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบายมขุและสิ่งเสพติด 
        -    เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภยัให้แก่ชมุชน 
        -    กระตุ้นการมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุง่เน้นทกุภาคสว่นของชมุชน 
7.  ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
 1.  วตัถปุระสงค ์

 -  เพือ่สรา้งความสามารถของหน่วยงานและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในการบรหิารรฐักจิภายใตห้ลกั 
    ธรรมาภบิาลทีมุ่ง่เน้นผลสมัฤทธิพ์รอ้มทัง้สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น 

2.  เป้าหมายการพฒันา 
      -  ประชาชนมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการและพฒันาชมุชนของตนเอง 
      -  บุคลากรของหน่วยงาน,ผูน้ าชมุชน และสมาชกิกลุ่มองคก์รต่างๆ ไดร้บัการพฒันาขดีความสามารถและมี 
          ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน 
      -  หน่วยงาน,กลุ่มองคก์รต่างๆ มเีครือ่งมอืเครือ่งใช,้อาคารสถานทีแ่ละวสัดุอปุกรณ์ทีเ่พยีงพอต่อการ
ด าเนินงาน  
3.   แนวทางด าเนินงาน 
      -  การพฒันาเพิม่ศกัยภาพใหแ้กบุ่คลากรและกลุ่มองคต์่างๆ 
      -  สง่เสรมิใหท้กุภาคสว่นมสีว่นรว่มดา้นการเมอืง,การบรหิารจดัการและการตรวจสอบควบคมุ 
      -  สง่เสรมิองคก์รต่างๆ เพือ่จดักจิกรรมทางสงัคมและกจิกรรมมวลชน 
      -  จดัหาทรพัยากร,วสัดุ,อปุกรณ์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน 
      -  พฒันาระบบการบรหิารองคก์รและการใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 



 
ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 

1.1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาในช่วงสามปี  โดยเรียงล าดบัก่อน – หลงั 
1 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
2 การพฒันาเศรษฐกจิตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูค่วามยัง่ยนื 
3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศอยา่งยัง่ยนื 
4 การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและสบืสาน ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
5 การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน 
6 การจดัระเบยีบชมุชน สงัคม  และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
7 การบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี  

 
1.2  แนวทางการพฒันาท้องถ่ิน 

1.2.1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
           1.พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนสง่ 
           2.พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการเกษตร 
           3.พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.2.2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยืน 

1. จดัอบรมใหค้วามรูแ้กก่ลุ่มอาชพีต่าง  ๆ 
2. สรา้งความเขม้แขง็แกห่น่วยธุรกจิ, กองทนุ,  กลุ่มอาชพี, กลุ่มสหกรณ์ 
3. สนบัสนุนการพฒันาระบบเศรษฐกจิ,กระบวนการผลติและการจดัการผลติภณัฑช์มุชน 

1.2.3 ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน 
1. การจดัการสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศน์ชมุชน 

       2. การป้องกนั อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
  3. การสรา้งจติส านึกชมุชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
        3. การพฒันาและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

1.2.4 ยทุธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟแูละสืบสาน ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมิูปัญญา
ท้องถ่ิน 
1. การสง่เสรมิสนบัสนุนการจดักจิกรรมทางศาสนา 
2. การจดัการองคค์วามรูท้างศลิปวฒันธรรม จรยิธรรม ประเพณี 
3. การเชือ่มโยงวถิชีวีติชมุชน กบัจารตีประเพณีและศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

1.2.5  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน 
        1. จดัสวสัดิการแก่ผู้ ด้อยโอกาส 

           2. การสง่เสริมการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
           3. การสง่เสริมด้านกีฬา สาธารณสขุและสขุภาวะชมุชน 
           4. การแก้ไขปัญหาความยากจน 
           5. การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลูข่าวสาร 
 

1.2.6   ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. ป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบายมขุและสิ่งเสพติด 



         2. เสริมสร้างประสทิธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภยัให้แก่ชมุชน 
          3. กระตุ้นการมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุง่เน้นทุกภาคสว่นของชมุชน 

1.2.7   ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
1. การพฒันาเพิม่ศกัยภาพใหแ้กบุ่คลากรและกลุ่มองคต์่างๆ 

       2. สง่เสรมิใหท้กุภาคสว่นมสีว่นรว่มดา้นการเมอืง,การบรหิารจดัการและการตรวจสอบควบคมุ 
        3. สง่เสรมิองคก์รต่างๆ เพือ่จดักจิกรรมทางสงัคมและกจิกรรมมวลชน 
        4. จดัหาทรพัยากร,วสัด,ุอปุกรณ์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน 
  5.  พฒันาระบบการการบรหิารองคก์รและการใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กรอบยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  
    (พ.ศ.2552 – 2556) 
 วิสยัทศัน์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 “ เป็นกลไกในการสนบัสนุนและตอบสนองนโยบายของรฐั และเป็นองคก์รหลกัในการพฒันาทอ้งถิน่บน
พืน้ฐานของความเขา้ใจในปญัหา และศกัยภาพของทอ้งถิน่ ดว้ยการบรูณาการการบรหิารจดัการในพืน้ทีอ่ยา่งมี
ประสทิธภิาพ ” 
 
 กรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่  (พ.ศ.2551 – 2553) 
 1. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยืน 

3. การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  ระบบนิเวศน์อย่างยัง่ยืน 
 4. การอนุรกัษ์  ถ่ายทอดวฒันธรรม  จารีตประเพณี  ส่งเสริมวิถีชีวิต  ภมิูปัญญาท้องถ่ิน    

5. การพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน  
 6. การจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
 7. การพฒันาการบริหารการจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัเชียงใหม่  
 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันา 
1. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 1. 1 พฒันาระบบบริหารจดัการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
           พฒันาระบบขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัการพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐานของทอ้งถิน่ เพื่อใหรู้ถ้งึความตอ้งการในการพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานของแต่ละทอ้งถิน่อย่างแทจ้รงิ สามารถจดัล าดบั
ความส าคญั ความจ าเป็นหรอืความเร่งด่วน รวมถงึชีใ้หเ้หน็ถงึ
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัอย่างชดัเจน  มกีารบรูณาการขอ้มลู
ระหว่าง หน่วยงานเพื่อลดความซ ้าซอ้นของโครงการ สามารถ
ก าหนดแนวทางในการเชื่อมโยงหรอืการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัระหว่าง
ทอ้งถิน่ไดอ้ย่างเหมาะสม สง่ผลใหก้ารตดัสนิใจดา้นงบประมาณ
เป็นไปอย่างมสีว่นรว่ม มเีหตุผล โปร่งใส มคีวามพอประมาณและ
คุม้ค่าในการลงทุน 
 
 

 1.2 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการเกษตร 
           การศกึษาและการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ะสามารถเพิม่

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางการเกษตรในทอ้งถิน่ ทัง้ในดา้น
การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ลดค่าใชจ้่าย การกระจายสนิคา้ เช่น 
การจดัตัง้ดแูลตลาดกลาง โรงสชีุมชน โรงปุ๋ยอนิทรยี ์ โกดงั  หอ้ง
เยน็ เป็นตน้ 

  
 

 1.3 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้าน
สาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการ 

           การด าเนินการเกีย่วกบัโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคม
ขนสง่ทัง้ทางบกและน ้า รวมถงึการจดัการจราจรในพืน้ทีใ่หม้ี
ประสทิธภิาพการพฒันาและบ ารุงรกัษาแหล่งน ้า ระบบประปา การวาง
และปรบัปรุงผงัเมอืง ควบคุมอาคาร 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันา 
2. การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยืน 

2.1  พฒันาเครอืข่ายความรว่มมือในการขบัเคลื่อนแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง  



           การเชื่อมโยงบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีด่ าเนินการเกีย่วกบั
เศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อร่วมสรา้งกระแสเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างมี
ทศิทาง รว่มกนัพฒันากจิกรรมตวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรมในสาขาต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ เกษตร อตุสาหกรรม บรกิารตัง้แต่ระดบับุคคล ชมุชน ธุรกจิ
ขนาดเลก็ กลาง จนถงึขนาดใหญ่ รวมทัง้พฒันาองคค์วามรูแ้ละ
กระบวนการเรยีนรู ้และขยายผลไปสูก่ารปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์
ในการด าเนินธุรกจิ   
 
 

 2. 2 การสรา้งและพฒันาการรวมกลุม่ (Cluster) 
           การสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยความร่วมมอืระหว่าทอ้งถิน่

ต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครฐั เอกชน และสถาบนัการเงนิ ให้
สามารถด าเนินการแบบบรูณาการในลกัษณะการรวมกลุ่ม 
(Cluster)เพื่อร่วมกนัพฒันายกระดบัสนิคา้/บรกิาร ทัง้ในดา้นการ
ท่องเทีย่ว การเกษตร ผลติภณัฑช์มุชน ตามศกัยภาพของพืน้ทีใ่ห้
ไดม้าตรฐาน และมกีารใชเ้ทคโนโลย ี ระบบการควบคมุการผลติที่
ช่วยลดตน้ทุน เพิม่คุณภาพ และมลูค่าสนิคา้/บรกิาร รวมถงึการ
พฒันาบุคลากร อนัจะสง่ผลใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารรบัประกนัคุณภาพสนิคา้ มี
การสง่เสรมิการตลาดร่วมกนั และก่อใหเ้กดิการแสวงหาโอกาส
ทางการตลาดใหม่ ๆ  
 
 

 2.3  ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม ่
           การใชท้รพัยากรธรรมชาตใินทอ้งถิน่เพื่อเป็นฐานการผลติ

ทางดา้นการเกษตรอย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสดุ โดยใช้
แนวคดิการเกษตรทฤษฎใีหม่ 
 
 

 2.4  สรา้งภมิูคุ้มกนัของระบบเศรษฐกิจ 
           การสง่เสรมิใหเ้กดิการออมในทุกระดบั การขยายธุรกจิบน

พืน้ฐานและความพรอ้มของชมุชน  และสง่เสรมิใหเ้กดิการแขง่ขนั
การประกอบธุรกจิในระบบ ไดอ้ย่างเสรแีละเป็นธรรม  พฒันาและ
สนบัสนุนใหเ้กดิการกระจายผลประโยชน์อย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม 
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3. การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน 

3.1 การปลูกจิตส านึกในการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

           การศกึษารวบรวมและจดัท าฐานขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ 
ควบคู่ไปกบัการสง่เสรมิ สนบัสนุนการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากร 



ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ จติส านึก
และความตระหนกัในคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แก่ชมุชนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อใหชุ้มชนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการ
ผลติและบรโิภค เพื่อลดผลกระทบทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม 
 
 

 3.2  การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยัง่ยืน 

           การพฒันาระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม และระบบการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มโดยใหช้มุชน
ด าเนินการดว้ยตนเองมากขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมถงึการก าหนด
ขอบเขตพืน้ที ่(Zoning) การก าหนดบทบญัญตัขิอ้บงัคบัและกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อควบคุมกจิกรรมทีส่ง่ผลต่อคุณภาพชวีติ 
 
 

 3.3  พฒันาตวัอย่างความส าเรจ็ท่ีเป็นรปูธรรม 
          การศกึษาดงูาน  การหาตน้แบบเพื่อเทยีบเคยีงวธิกีารบรหิาร

จดัการ จนถงึการคดัเลอืกพืน้ทีเ่พื่อท าการบ่มเพาะแนวทางในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมถงึระบบนเิวศ 
เพื่อพฒันาใหเ้กดิผลส าเรจ็ทีเ่ป็นรปูธรรม สามารถใชเ้ป็นตน้แบบ
และแนวทางในการพฒันา  เพื่อท าการขยายผลไดอ้ย่างต่อเนื่องสู่
ทอ้งถิน่อื่นๆ 
 
 

 3.4  การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
           การพฒันาและสนบัสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่วแลก 

เปลีย่น  เรยีนรูเ้ชงินิเวศในแต่ละทอ้งถิน่ 
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4. การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟแูละสืบสานศิลปวฒันธรรม  4.1 การจดัการแหล่งการเรียนรู ้
จารีตประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน             การจดัการองคค์วามรูท้างศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณีและ

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ การสรา้งแหล่งเรยีนรูเ้พื่อการสบืคน้ภูมปิญัญา/
เอกลกัษณ์ทอ้งถิน่ การพฒันาระบบขอ้มลูการวางแผนพฒันาและ
เชื่อมโยงแหล่งการเรยีนรู ้รวมทัง้บรูณะฟ้ืนฟูแหล่งโบราณสถาน  
แหล่งประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญั 
 

  



 4.2  การเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกบัศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน 
           การสรา้งความเชื่อมโยงระหว่างศลิปวฒันธรรมกบัวถิชีวีติ

คนทอ้งถิน่ในปจัจุบนั  การจดักจิกรรมและการสรา้งกลุ่มสง่เสรมิ
วฒันธรรมทอ้งถิน่และคุณธรรมจรยิธรรมรวมถงึกจิกรรมทางศาสนา 
การสง่เสรมิสนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาและสรา้งสรรคง์านศลิปะใน
แขนงต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
 

  
 4.3  การส่งเสริมสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน 
  การสง่เสรมิและสนบัสนุนใหส้ถาปตัยกรรมต่างๆมกีาร

ออกแบบหรอืก่อสรา้งโดยคงเอกลกัษณ์ทางดา้นศลิปวฒันธรรม
ลา้นนา ตลอดจนการเชื่อมโยงบคุคลหรอืกลุ่มบุคคลทีด่ าเนินการ
เกีย่วกบัการสรา้งสรรคผ์ลงานทางดา้นสถาปตัยกรรม ใหม้สีว่นร่วม
ในการพฒันาเมอืงใหค้งไวซ้ึง่ศลิปะทางดา้นสถาปตัยกรรมลา้นนา 
 

  
 4.4  การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
  การสนบัสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่วแลกเปลีย่นเรยีนรู้

เชงิวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถิน่ เป็นการน าศลิปวฒันธรรม วถิชีวีติ 
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ มาเป็นจุดขายทีแ่ตกต่างและยัง่ยนื ใน
ขณะเดยีวกนัยงัเป็นการกระตุน้ใหช้มุชนมคีวามภาคภูมใิจและมสีว่น
ร่วมในการสบืทอดวฒันธรรม ประเพณี วถิชีวีติ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่
ของเชยีงใหม่สบืไป 
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5. การพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน 5.1 การพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืในการปลูกฝังแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 
           การกระตุน้และปลกูฝงัจติส านึก ใหช้มุชนเกดิความตระหนกั

และเขา้ใจ พรอ้มน าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏบิตัไิด ้โดย
ด าเนินการในลกัษณะของเครอืจา่ยความร่วมมอื ในทุกระดบัตัง้แต่
สถาบนัครอบครวั สถาบนัการศกึษา สถาบนัศาสนา หน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชนเพื่อก าหนดแนวทางหรอืยุทธศาสตรใ์นการ
ปลกูฝงัแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง จนน าไปสู่
การปรบักระบวนทศัน์ในการด าเนินชวีติ 

  
  



 5.2  การส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
  การจดัการศกึษาทัง้ในระบบ และนอกระบบทีม่คีุณภาพ

พรอ้มทัง้เสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มแหล่งแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ/หรอื
ศนูยก์ารเรยีนทีเ่หมาะสมและเพยีงพอส าหรบัประชาชนทุกระดบั 
เพื่อกา้วไปสูส่งัคมแห่งการเรยีนรู ้

  
  
 5.3 การส่งเสริมสขุภาวะของชมุชน 
  การพฒันาใหม้รีะบบบรกิารสขุภาพทางดา้นสรา้งเสรมิ 
 สขุภาพป้องกนัโรค  รกัษาพยาบาล  และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีม่ ี
 คุณภาพมาตรฐาน  การสง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมทีกัษะ 
 ในการดแูลสขุภาพของตนเอง  รวมถงึการจดักจิกรรมเสรมิสรา้ง 
 ความเขม้แขง็ทัง้ร่างกายและจติของคนในชุมชน 
  
  
 5.4 การสงเคราะหผ์ูด้้อยโอกาส 
  การศกึษารวบรวมขอ้มลูผูด้อ้ยโอกาสในทอ้งถิน่การ

ก าหนดแนวทางในการสงเคราะหผ์ูท้ีด่อ้ยโอกาสและประชาชนชาย
ขอบ ทัง่ในดา้นการศกึษา การพฒันาอาชพี การเขา้ถงึปจัจยัการ
ผลติ รวมทัง้การตดิตามประเมนิผลการสงเคราะหอ์ย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใหผู้ด้อ้ยโอกาสสามารถพึง่พาตนเองได ้
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6 การจดัระเบียบชมุชน สงัคม และการรกัษา 6.1 กระตุ้นการมีส่วนรว่มโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน 
ความสงบเรียบรอ้ย  การด าเนินกจิกรรมเพื่อกระตุ้นจติส านึกใหเ้กดิความตะ

หนกัในการมสีว่นร่วม ร่วมกนัรบัผดิชอบต่อปญัหาในสงัคมและ
ชุมชน พฒันาเครอืขา่ยชุมชน อาสาสมคัรและบุคลากรขององคก์ร/
หน่วยงาน ในการเฝ้าระวงั ประชาสมัพนัธแ์ละรณรงคแ์นวทางใน
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

  
  
 6.2 การป้องกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมขุและส่ิง

เสพติด 
           การร่วมมอืและเชื่อมโยงกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกนัในการ

แกไ้ขปญัหาอาชญากรรม อบายมุขและสิง่เสพตดิ ในการก าหนด
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขอย่างต่อเน่ืองและจรงิจงั ตัง้แต่ระดบั
ครอบครวั ชมุชน สถาบนัศาสนา สถานศกึษา และสถานทีท่ างาน



อย่างเป็นระบบ 
  
  
 6.3 เสริมสรา้งประสิทธิภาพในการรกัษาความสงบปลอดภยั

ให้แก่ชมุชน 
  พฒันาระบบและประสทิธภิาพในการรกัษาความสงบ

ปลอดภยัในชมุชนอย่างบรูณาการ ทัง้ในดา้นการพฒันา บุคลากร 
การสนบัสนุนเครื่องมอือุปกรณ์ เทคโนโลย ีและการพฒันาเครอืขา่ย
ในการป้องกนัและเฝ้าระวงัภยัในรปูแบบต่างๆ รวมถงึการพฒันา
ระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นความปลอดภยั 
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7. การพฒันาการบริหารจดัการบ้านเมอืงท่ีดี 7.1 การสรา้งจิตส านึกและพฒันาขีดความสามารถบุคลากร 
 ภาครฐั 
  การปรบักระบวนทศัน์ และสรา้งจติส านึกของบุคลากร

ภาครฐัในทุกระดบั  ตลอดจนพฒันาขดีความสามารถของบคุลากร
ภาครฐัใหม้นีวตักรรมในการบรกิารจดัการการท างานทีจ่ะมุ่งไปสู่
ประโยชน์สขุของประชาชน  โดยประชาชนไดร้บัความพงึพอใจ 

  
  
 7.2 เสริมสรา้งประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหาร

จดัการ 
  การพฒันาประสทิธภิาพโดยทุ่งเน้นความคุม้ค่าในการ

ปฏบิตัภิารกจิ เน้นการบรกิารโดยค านึงถงึความตอ้งการของ
ประชาชน เพิม่บทบาทภาคเอกชนในกจิกรของรฐั เพื่อลดภาระการ
ลงทุนและเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารตลอดจนพฒันากลไก
การก ากบัดแูลทีเ่ขม้แขง็และโปรง่ใสโดยค านงึการควบคู่ไปกบัการ
ปลกูจติส านึกขา้ราชการใหย้ดึหลกัคุณธรรม จรยิธรรม การ
รบัผดิชอบต่อสว่นรวม การพรอ้มรบัการตรวจสอบจากประชาชน 



และการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูอย่าง
เคร่งครดั 

  
  
 7.3 ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนในการบริหาร

จดัการและการตรวจสอบควบคมุ 
  การเปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่นมโีอกาสในการเสนอแนะและ

ก าหนดบทบญัญตั ิรวมถงึกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประสาน
ประโยชน์ ของภาคสว่นต่างๆ ใหเ้สมอภาคและมคีวามสมดุลสง่เสรมิ
และจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในองคก์รภาครฐัตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด และสง่เสรมิใหม้กีารตรวจสอบจากทุกภาคสว่น 

  
  
  

  
  
  
  

 
 
6. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั 
 

    วิสยัทศัน์จงัหวดัเชียงใหม่ “ นครแหง่ชวีติและความมัง่คัง่ ”  (City  of  Life  and  Prosperity) 
    ค าอธิบาย   :   จงัหวดัเชยีงใหมจ่ะเป็นเมอืทีใ่หค้ณุคา่แกท่กุชวีติทีอ่าศยัอยูแ่ละมาเยอืน  เป็นเมอืงทีม่คีวามมัง่
คัง่ และพฒันาอยา่งยัง่ยนื  
  
ประเดน็ยทุธศาสตรจ์งัหวดัเชียงใหม่ตามแผนปฏิบติัราชการ  4  ปี 
 1. การพฒันาเชยีงใหมใ่หเ้ป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิของภมูภิาคอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง (GMS) และเอเชยีใต ้
              (BIMSTEC) 
 2. การพฒันาส่งเสรมิอุตสาหกรรมการผลติ และบรกิารใหมบ่นพืน้ฐานของวฒันธรรมและเศรษฐกจิฐานความรู ้
 3. การพฒันาการประกอบการหตัถกรรมบนพืน้ฐานวฒันธรรมเดมิ เชือ่มโยงวฒันธรรมใหมอ่ยา่งต่อเนื่อง 
               แขง่ขนัไดแ้ละยัง่ยนื 
 4. การพฒันาศกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วทีแ่ขง่ขนัไดแ้ละยัง่ยนื 
 5. การพฒันาการเกษตรใหม้มีลูคา่เพิม่  แขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
 6. การอนุรกัษ์  สบืสาน  ถ่ายทอด  พฒันาและเฝ้าระวงัวฒันธรรม  ประเพณี  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และการ 
               พฒันาคณุธรรม  จรยิธรรมประชาชน 
 7. ด ารงความเป็นฐานทรพัยากรธรรมชาต ิ โดยฟ้ืนฟูและบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตริะบบนิเวศน์ 
และ 
               สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
 8. การเสรมิสรา้งความมัน่คงของชวีติและสงัคม 



 9. การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ รวมถงึการเสรมิสรา้งสขุภาวะของประชาชน  เพือ่สรา้งสงัคมทีม่คีณุภาพ 
และ 
              การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 10. การแกไ้ขปญัหาความยากจน  โดยใชแ้นวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพยีง  พรอ้มทัง้พฒันาการบรกิาร
ดา้น  
                สงัคมทีจ่ าเป็นตอ่การสรา้งอาชพีและเพิม่รายได ้ รวมถงึโอกาสเขา้ถงึแหล่งเงนิทนุในระดบัครวัเรอืน
และ 
                ชมุชน 
 11. การสง่เสรมิประชาธปิไตย และกระบวนการประชาสงัคม 
 12. การพฒันาการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
 


