ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนำสำมป
ลักษณะของแผนพัฒนำสำมป เปนกำรแปลงแผนยุทธศำสตรกำรพัฒนำไปสูกำรปฏิบัติ โดยมีหลักคิดวำ ภำยใต
ยุทธศำสตรกำรพัฒนำหนึ่ง ๆ จะมีแนวทำงกำรพัฒนำไดมำกกวำหนึ่งแนวทำงและภำยใตแนวทำงหนึ่งจะมีโครงกำร/กิจกรรมได
มำกกวำหนึ่งโครงกำร/กิจกรรม ที่จะตองนำมำดำเนินกำรเพื่อใหบรรลุตำม วัตถุประสงคและเปำหมำยที่ตองกำรในแตละ
ยุทธศำสตรกำรพัฒนำ ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปำหมำย จุดมุงหมำยกำรพัฒนำอยำงยั่งยืนและวิสัยทัศนในที่สุด
แผนพัฒนำสำมป เปนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมของเทศบำลตำบลแม่ยวม ที่มีควำม สอดคลองกับ
แผนยุทธศำสตรกำรพัฒนำ อันมีลักษณะเปนกำรกำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำ ที่จัดทำขึ้นและมีควำมสัมพันธ
ใกลชิดกับงบประมำณรำยจำยประจำป กลำวคือ เทศบำลตำบลแม่ยวมใชกำรวำงแผนพัฒนำเปนเครื่อ งมือในกำรจัด ทำ
งบประมำณรำยประจำป โดยนำโครงกำร/กิจกรรมจำกแผนพัฒนำสำมป ไปจัดทำงบประมำณรำยจำยประจำป เพื่อ ให
กระบวนกำรจัดทำงบประมำณเปนไปดวยควำมรอบคอบและ ผำนกระบวนกำรมีส วนรวมของประชำชน ที่เขำมำรวมคิดและ
กำหนดปญหำควำมตองกำร รวมดำเนินกำรและรับผิดชอบ ตลอดจนประชำชนเปนผูรับผลประโยชนที่ไดจำกกำรพัฒนำ โดยมี
กำรทบทวนแผนพัฒนำสำมปเพื่อปรับปรุงเปนประจำทุกป
1.2 วัตถุประสงคของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมป
กำรจัดทำแผนพัฒนำสำมป มีวัตถุประสงคโดยรวม เพื่อนำแผนพัฒนำเทศบำลตำบลแม่ยวม ที่ไดมำ
ดำเนินกำรปรับปรุง ปฏิบัติตำมแผน ทั้งทำงดำนกำรบริกำรสำธำรณะ โครงสรำงพื้นฐำน เศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรบริหำร
สิ่งแวดลอม กำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป ญญำทองถิ่น ตลอดจนกำรอนุรักษทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ง
แวดลอม อยำงครอบคลุมและทั่วถึง
วัตถุประสงคเฉพำะกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปเทศบำลตำบลแม่ยวม
1. เพื่อกำหนดสภำพกำรพัฒนำที่พึงประสงคหรือเปำหมำยกำรพัฒนำของเทศบำลตำบลแม่ยวมตำมปญหำ
ควำมตองกำรของประชำชน
2. เพื่อเชื่อมโยงนโยบำยรัฐบำล กระทรวง กรม จังหวัด อำเภอ และทองถิ่นอื่นไดอยำง
เปนระบบ
3. เพื่อใชเปนแนวทำงในกำรจัดสรรทรัพยำกรและงบประมำณของเทศบำลตำบลแม่ยวม
ไดอยำงทั่วถึงเปนธรรม และเปนไปตำมควำมจำเปนเรงดวน อยำงมีประสิทธิภำพ
4. เพื่อกำหนดแผนงำนโครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำ และแกไขปญหำควำมเดือดรอนของประชำชนและเพื่อ
นำไปสูกำรบรรลุเปำหมำยกำรพัฒนำ
1.3 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปเทศบำลตำบลแม่ยวม ดำเนินกำรดังนี้
1. คณะกรรมกำรพัฒนำทองถิ่นรวมกับประชำคมทองถิ่น กำหนดประเด็นหลักกำรพัฒนำ
ใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมำยเพื่อกำรพัฒนำในแผนยุทธศำสตรกำรพัฒนำ รวมทั้ง สอดคลองกับปญหำ ควำมตองกำร
ของประชำคมและชุมชน โดยนำขอมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำจำก
หนวยงำนตำงๆ และขอมูลในแผนชุมชนมำพิจำรณำ
ประกอบกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมป
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2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำทองถิ่น รวบรวมประเด็นหลักกำรพัฒนำ
ปญหำควำมตองกำร และขอมูล นำมำจัดทำรำงแผนพัฒนำสำมปแลวเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำทองถิ่น
3. คณะกรรมกำรพัฒนำทองถิ่นพิจำรณำรำงแผนพัฒนำสำมป เพื่อเสนอผูบริหำรทองถิ่น

4. ผูบริหำรทองถิ่นพิจำรณำอนุมัติรำงแผนพัฒนำสำมปและประกำศใชแผนพัฒนำสำมป
5. ผูบริหำรทองถิ่น สงแผนพัฒนำสำมปใหคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำทองถิ่นระดับอำเภอเพื่อดำเนินกำรต
อไป
แผนพัฒนำสำมปใหจัดทำและทบทวนใหแลวเสร็จภำยในเดือนมิถุนำยนกอนงบประมำณประจำป
ผูวำรำชกำรจังหวัดมีอำนำจขยำยเวลำกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปแลวรำยงำนกระทรวง
มหำดไทยทรำบ
ในกรณีของเทศบำลผูวำรำชกำรจังหวัดอำจมอบอำนำจใหนำยอำเภอได เมื่อมีกำรขยำยเวลำ ใหแจงจังหวัด
เพื่อรำยงำนกระทรวงมหำดไทยทรำบตอไป
1.4 ประโยชนของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมป
แผนพัฒนำสำมป (พ.ศ.2559 – 2561) ของเทศบำลตำบลแม่ยวม จัดทำขึ้นเพื่อกำหนด
จุดมุงหมำย
และทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคมและกำรบริหำรของเทศบำลที่ชัดเจน เพื่อกำรปฏิบัติในอนำคตและเปนแผนพัฒนำ ที่มุงพิ
จำรณำถึงทิศทำงในกำรดำเนินงำนขององคกรในระยะกลำงและทำหนำที่ประสำนแผนงำนตำมหนำที่ตำงๆ ใหเปนไปในทิศทำง
เดียวกัน ซึ่งสวนรำชกำร ภำคเอกชน องคกรพัฒนำเอกชน องคกรประชำชน และกลุมตำง ๆ สำมำรถใชแผนพัฒนำสำมป เป
นประโยชนในกำรประสำนแผนงำนโครงกำร ประสำนงบประมำณ ประสำนควำมรวมมือตำงๆ ตลอดจนใชเปนขอมูลในกำร
ติดตำมประเมินผล
อนึ่ง แผนพัฒนำสำมปจะมีกำรทบทวนเปนประจำทุกป เพื่อปรับใหสอดคลองกับนโยบำยของรัฐบำลและปญหำ
ควำมตองกำรของประชำชนที่อำจเปลี่ยนแปลงไป โดยมีกำรทบทวนภำยในเดือนมิถุนำยน กอนงบประมำณประจำปี

ส่วนที่ 2
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีทผี่ ่ำนมำ
2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำของเทศบำลตำบลแม่ยวม
เทศบำลตำบลแม่ยวมได้วิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยวิเครำะห์ถึงโอกำสและภำวะ
คุกคำมหรือข้อจำกัดอันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ของท้องถิ่นรวมทั้งกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อน อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยใน ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis กำรพิจำรณำถึงปัจจัยภำยในได้แก่ จุดแข็ง
(Strength –S) จุดอ่อน (Weakness – w) และปัจจัยภำยนอกได้แก่ โอกำส (Opportunity – O) และอุปสรรค
(Threat – T) ดังนี้

ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
จุดแข็ง
1. กำรบริหำรงำนรูปแบบคณะกรรมกำรมีกำรประชำคมระดับหมู่บ้ำนและตำบล ทำให้ทรำบถึงปัญหำและควำมต้องกำร
ของประชำชนอย่ำงแท้จริง
2. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำตำบลทุกด้ำน
3. มีระบบกำรวิเครำะห์ภำรกิจงำนที่ชัดเจน มีกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติงำน มีกำรประเมินผล รวมถึงมีกำรปรับ ปรุง
และพัฒนำงำน
4. ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำ ยึดหลักกำร
กระจำยอำนำจ มีกำรมอบอำนำจให้กับรองนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล หรือหัวหน้ำสำนัก/ผู้อำนวยกำรกอง
5. มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องประชำธิปไตยแก่ประชำชนในพื้นที่
6. มีอิสระในกำรบริหำรงบประมำณ สำมำรถกำหนดนโยบำยหรือแนวทำงในกำรพัฒนำตนเอง
จุดอ่อน
1. งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรน้อย
2. กำรจัดกำรำยได้ในพื้นที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
3. กำรกระจำยอำนำจของประชำกร ทำให้สูญเสียงบประมำณในกำรพัฒนำมำก
4. มีพื้นที่กำรพัฒนำกว้ำง
โอกำส
1. มีอิสระในกำรบริกำรจัดกำรตนเอง ส่งผลให้อปท.สำมำรถดูแลและแก้ปัญหำตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
อย่ำงใกล้ชิด และเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
2. พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์
ของประชำชนในท้องถิ่น
3. หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคส่งเสริมและสนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่ อปท.
อุปสรรค
1. เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ มีผลต่อรำยได้ของรัฐบำลทำให้เกิดผลกระทบกับเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.
2. กำรเมืองระดับประเทศส่งผลกระทบกับท้องถิ่น
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ยุทธศำสตร์ดำ้ นพัฒนำกำรศึกษำ
จุดแข็ง
1. มีโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลแม่ยวม ทำให้ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณทำงกำรศึกษำโดยตรง
2. มีควำมร่วมมือเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำในพื้นที่ จำกทุกหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน
จุดอ่อน
1. งบประมำณมีน้อย
2. ขำดแคลนสื่อทำงกำรศึกษำที่ทันสมัย
3. ขำดบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ครูX)
โอกำส
1. มีกฎหมำยที่ให้อปท. มีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรตนเอง และให้ท้อ งถิ่นเป็นหน่วยงำนหลักในกำรบริกำรสำธำรณะ
ส่งผลให้เทศบำลสำมำรถดูแลและแก้ปัญหำตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงใกล้ชิด และเปิดโอกำสให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

2. พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์
ของประชำชนในท้องถิ่น
3. ท้องถิ่นสำมำรถจัดกำรศึกษำด้วยตนเองได้อย่ำงเต็มที่
4. กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ที่ต้องมีกำรปรับปรุงระบบกำรศึกษำ
อุปสรรค
1. กำรเปลี่ยนแปลงหลักสูตรกำรศึกษำ รวมถึงแผนงำนทำงกำรศึกษำของภำครัฐที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเป็นอุปสรรคต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่ต่อเนื่องและมีผลต่อกำรปรับตัวของผู้เรียน
2. นโยบำยเกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรปรับเปลี่ยนหลักสูตรของรัฐบำลทำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่ต่อเนื่อง
3. กำรถ่ำยโอนภำรกิจทำงกำรศึกษำให้แก่อปท. ล้มเหลว ทำให้ท้องถิ่นไม่สำมำรถจัดกำรศึกษำด้วยตนเองได้อย่ำง
เต็มที่
ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม
จุดแข็ง
1. มีกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับตำบลและพื้นที่ที่เข้มแข็ง
2. มี รพ.สต. 2 แห่ง ในกำรบริหำรด้ำนกำรสำธำรณสุขให้แก่ชุมชน
3. มีบุคลกำรด้ำนสำธำรณสุขในเทศบำล คอยให้บริกำรแก่ประชำชน
4. ประชำชนยังมีวิถีชีวิตแบบเดิม มีควำมรัก สำมัคคี ช่วยเหลือกัน
5. มีกลุ่มประชำคมของตำบลที่เข้มแข็ง
6. มีโครงกำรจัดกิจกรรมของกลุ่มเยำวชน กลุ่มสตรี ตำมนโยบำยของผู้บริหำร
7. มี อปพร.ที่เข้มแข็ง บริกำรช่วยเหลือประชำชนได้รวดเร็ว
8. มีรถ EMS ที่สำมำรถให้บริกำรผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันท่วงที
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9. มีโครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรขยะโดยชุมชนเพื่อลดปริมำณขยะ
จุดอ่อน
1. มีขยะมำก มีกำรกำจัดที่ผิดวิธี
2. มีโรคระบำด เช่น ไข้เลือดออก ไข้มำลำเรีย
3. มีงบประมำณน้อย
4. มีพื้นที่และป่ำไม้มำก ทำให้เสี่ยงต่อโรคระบำดและกำรควบคุมโรคต่ำงๆ ยำก
5. กำรใช้สำรเคมีมำกเกินควำมจำเป็น ทำให้เกิดกำรสำรตกค้ำงในผักและผลไม้
6. ไม่มีโรงฆ่ำสัตว์ที่ถูกลักษณะอนำมัย ทำให้กำรควบคุมพำหนะของโรคเป็นไปได้ยำก
7. มียำเสพติดมำกขึ้น วัยรุ่นติดเกมส์ ทำให้เกิดกำรมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นและเยำวชน
8. เยำวชนไม่สนใจกำรสืบสำนวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงำม
9. ขำดสวัสดิกำรที่เหมำะสม ให้แก่กลุ่มอำสำสมัครต่ำงๆและองค์กรประชำชน เช่น อปพร. อสม.
10. ขำดกำรส่งเสริมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
11. พฤติกรรมกำรบริโภคที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดโรคภัยแก่ประชำชนมำกขึ้น
12. เทศบำลมีภำรกิจตำมอำนำจหน้ำที่และที่ได้รับกำรถ่ำยโอนมำมำกเกินไป ทำให้กำรพัฒนำหรือกำรบริหำรจัดกำร
ไม่ทั่วถึง
โอกำส
1. รัฐบำลมีนโยบำยให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรสังคมในทุกตำบล

2. รัฐบำลมีนโยบำยปรำบปรำมยำเสพติดและรณรงค์ให้ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น โครงกำรเลิก
เหล้ำเข้ำพรรษำ ไม่ให้จำหน่ำยสุรำใกล้โรงเรียน
3. รัฐบำลมีนโยบำยให้ประชำชนออกกำลังกำย
4. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
อุปสรรค
1. มีแหล่งจำหน่ำยสินค้ำที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ เช่น สุรำ บุหรี่ หำซื้อได้ง่ำย
2. ประชำชนยำกจน ทำให้ไม่ใส่ใจเรื่องสุขภำพเท่ำที่ควร
3. มีพื้นที่ติดชำยแดน ทำให้เกิดช่องทำงกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ
4. กระแสทุนนิยม โลกำภิวัฒน์ ทำให้เกิดกำรบริโภคนิยม ประชำชนฟุ้งเฟ้อ ใช้จ่ำยเงินเกินตัวและนิยมวัตถุมำกขึ้น
5. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกรัฐบำลน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ และควำมต้องกำร
ด้ำนสังคมของ
ประชำชน
ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรพัฒนำอำชีพและเศรษฐกิจชุมชนและกำรเกษตรแบบยัง่ ยืน
จุดแข็ง
1. มีพื้นที่เป็นลุ่มน้ำเหมำะสำหรับกำรเพำะปลูก
2. มีระบบชลประทำน สำมำรถทำกำรเกษตรในฤดูแล้งได้
3. มีศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล สำมำรถให้ควำมรู้ทำงวิชำกำรและให้ควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับ
กำรเกษตรได้
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4. ผู้บริหำรมีนโยบำยในกำรส่งเสริมกำรเกษตร
5. กลุ่มอำชีพในชุมชนที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มพัฒนำสตรี กลุ่มเอื้องแซะ กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ฯลฯ
6. มีหมู่บ้ำนที่สำมำรถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7. มีพื้นที่และระบบชลประทำนสำหรับทำกำรเกษตร
8. มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลำกหลำย ทั้งศิลปวัฒนธรรม สถำปัตยกรรม โบรำณสถำนและแหล่งธรรมชำติ
จุดอ่อน
1. ไม่มีถนนเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร ทำให้กำรขนส่งผลิตผลลำบำก
2. ไม่มีตลำดกลำงชุมชน
3. ดินเสื่อมสภำพ เนื่องจำกกำรใช้สำรเคมี
4. น้ำที่ใช้ในกำรเกษตรไม่เพียงพอ
5. ประชำชนขำดควำมรู้ในกำรใช้สำรเคมีที่ถูกต้อง
6. ใช้สำรเคมีในกำรทำกำรเกษตรมำกเกินควำมจำเป็น
7. มีงบประมำณน้อย
8. ไม่มีตลำดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่ำงๆ
9. ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำชุมชนสูง ทำให้สินค้ำมีรำคำแพง
10. ขำดกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในกลุ่ม
11. ขำดกำรส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบลเท่ำที่ควร
โอกำส
1. โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่
2. โครงกำรส่งเสริมกำรทำกำรเกษตรชีวภำพ
3. โครงกำรส่งเสริมจัดทำปุ๋ยอินทรีย์
4. รัฐบำลมีนโยบำยประกันรำคำสินค้ำทำงกำรเกษตร

5. รัฐบำลมีนโยบำยในเรื่องของกองทุนหมู่บ้ำน หรือ SML1 สินค้ำหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
6. กำรสนับสนุนของเทศบำลในด้ำนของเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ
7. นโยบำยของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เปิดโอกำสให้มีกำรนำไอที มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำร
เผยแพร่เอกสำรทำงเว็บไซต์ ทำให้กำรติดต่อสื่อสำรเร็วขึ้น
8. กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (เข้ำสู่กำรค้ำเสรี)
อุปสรรค
1. ประชำชนส่วนมำกยังขำดควำมรู้ และไม่ตระหนักถึงอันตรำยของสำรเคมี และยังบริโภคอำหำรที่ปนเปื้อนสำรพิษ
2. ถูกกดรำคำสินค้ำ
3. ต้นทุนกำรผลิตสูง เช่น ปุ๋ย ยำ เมล็ดพันธุ์
4. ภัยธรรมชำติมีควำมรุนแรง ทำให้ผลผลิตได้รับควำมเสียหำย
5. มีโรคพืชระบำด
6. สินค้ำทำงกำรเกษตรตกต่ำ
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7. พื้นที่ทำกินไม่มีเอกสำรสิทธิ์ ทำให้ขำดโอกำสเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุน และขึ้นทะเบียนประกับรำคำสินค้ำจำก
รัฐบำล
8. กำรผูกขำดในกำรซื้อสินค้ำทำงกำรเกษตร ทำให้ประชำชนไม่มีอำนำจต่อรอง
9. เศรษฐกิจในประเทศ และเศรษฐกิจโลกตกต่ำ
10. ตลำดมีควำมต้องกำรสินค้ำของชุมชนน้อย ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค
11. อำชีพทำกำรเกษตรยังเป็นอำชีพหลักของคนในชุมชน ทำให้มีควำมสนใจในกำรประกอบอำชีพที่รัฐส่งเสริมน้อย
12. ภัยธรรมชำติมีควำมรุนแรงมำกขึ้น สร้ำงควำมเสียหำยแก่แหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรส่งเสริมศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น
จุดแข็ง
1. มีประเพณีที่ดีงำม หลำกหลำยและมีเอกลักษณ์เฉพำะตัวในท้องถิ่น
2. ผู้บริหำรมีนโยบำยส่งเสริมกำรรักษำ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศำสนำและวัฒนธรรม
3. มีควำมร่วมมือเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม จำกทุกหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน
ในพื้นที่
4. มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลำกหลำย
5. มีปรำชญ์ชำวบ้ำน มีภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่หลำกหลำย
6. มีโครงกำรสนับสนุนด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนทุกกิจกรรม
จุดอ่อน
1. งบประมำณมีน้อย
2. ขำดกำรสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงำมและภูมิปัญญำท้องถิ่นจำก เยำวชน
3. เยำวชนขำดควำมสนใจที่จะสืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่น
โอกำส
1. มีกฎหมำยที่ทำให้เทศบำล มีอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น
อุปสรรค
1. กระแสทุนนิยม โลกำภิวัฒน์ โลก Internet ทำให้เกิดกำรบริโภคนิยม ประชำชนฟุ้งเฟ้อ ใช้จ่ำยเงินเกินตัวและ
นิยมวัตถุมำกขึ้น ทำให้เยำวชนขำดควำมสนใจในกำรสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและกำรศึกษำ

2. มียำเสพติดมำกขึ้น วัยรุ่นติดเกมส์ ทำให้เกิดกำรมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นและเยำวชน
ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรพัฒนำและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
จุดแข็ง
1. ตำบลแม่ยวม มีกิจกรรมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น โครงกำรบวชป่ำ ปลูกป่ำ กำรทำฝำยแม้ว
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2. มีทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่ำไม้ แม่น้ำ สัตว์ป่ำ
3. มีควำมหลำกหลำยด้ำนชีวภำพ
จุดอ่อน
1. มีงบประมำณน้อย
2. มีกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำสงวนเพื่อเอำมำเป็นพื้นที่ทำกิน
3. มีกำรตัดไม้ทำลำยป่ำเพิ่มมำกขึ้น
4. ขำดจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
5. กำรทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำคลอง
โอกำส
1. มีส่วนรำชกำรหลำยหน่วยงำนในกำรร่วมมือในกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น อุทยำนแห่งชำติ กรมพัฒนำ
ที่ดิน กรมป่ำไม้ ฯลฯ
อุปสรรค
1. เกิดภัยธรรมชำติร้ำยแรงเพิ่มขึ้น เช่น ไฟป่ำ อุทกภัย วำตภัย
ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
จุดแข็ง
1. ตำบลแม่ยวม มีนโยบำยส่งเสริมในกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคในตำบลอย่ำงต่อเนื่อง
2. มีแผนโครงกำรบำรุงรักษำระบบสำธำรณูปโภคของแต่ละหมู่บ้ำน
3. มีแผนโครงกำรด้ำนกำรก่อสร้ำง/ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
จุดอ่อน
1. มีพื้นที่มำก ทำให้กำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคไม่ทั่วถึง
2. ประชำชนยำกจน มีรำยได้น้อย ขำดกำรศึกษำ ทำให้ต้องสูญเสียงบประมำณไปพัฒนำในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและ
กำรศึกษำ
3. ถนนชำรุด เป็นหลุมบ่อ สัญจรลำบำก
4. กำรซ่อมแซมถนนแต่ละครั้ง ต้องผ่ำนกระบวนกำรหลำยขั้นตอน ซ่อมแซมยำก
5. มีงบประมำณน้อย
โอกำส
1. มีหน่วยงำนอื่นที่สำมำรถสนับสนุนช่วยเหลือ เช่น อบจ. กรมพัฒนำ ที่ดิน กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล กรมทำงหลวง
ชนบท
2. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ (โครงกำรที่เกินศักยภำพ) จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
อุปสรรค
1. งบประมำณมีน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

2. ภัยธรรมชำติ เช่น อุทกภัย วำตภัย มีควำมรุนแรง สร้ำงควำมเสียหำยให้แก่พื้นที่
3. พื้นที่จำนวนมำกอยู่ในเขตอุทยำน และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ ทำให้ไม่สำมำรถพัฒนำ หรือจัดกำรด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนได้ทั่วถึง
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2.2 กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมำณ
เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรดำเนินงำนที่ได้จำกกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำเทศบำลตำบลแม่ยวม ประจำปี ที่ผ่ำนมำ ว่ำ
ประสบควำมสำเร็จมำกน้อยเพียงใด คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล ได้ติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำสำมปี ในปีงบประมำณ พ.ศ.2557 สรุปผลกำรดำเนินกำร ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรทีด่ ี
ลำดับ
ที่
1
2
3
4

โครงกำร
โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน
โครงกำรจัดหำที่ดิน
โครงกำรจัดทำแผนที่ภำษี

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ลำดับ
โครงกำร
ที่
5 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพในกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลตำบล
แม่ยวม
6 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ
7 โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวัน
8 โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงโภชนำกำรที่ดีแก่เด็กนักเรียนใน
สถำนศึกษำ
9 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำหรับ
เด็กและเยำวชนตำบลแม่ยวม
10 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยำวชน
ตำบลแม่ยวม
11 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรแสดงศักยภำพเพื่อสังคมของเด็ก
และเยำวชนตำบลแม่ยวม
12 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริกำรแหล่ง
เรียนรู้ตำมอัธยำศัยในชุมชน

แหล่งทีม่ ำ
งบประมำณ
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมำณ
ตำมเทศบัญญัติ
488,680.00
55,000.00
40,0000.00
200,000.00

แหล่งทีม่ ำ
งบประมำณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมำณ
ตำมเทศบัญญัติ
48,500.00

เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

2,112,500.00
3,523,200.00
2,057,440.00

เงินอุดหนุนทั่วไป

504,400.00

เงินอุดหนุนทั่วไป

36,800.00

เงินอุดหนุนทั่วไป

200,000.00

เงินอุดหนุนทั่วไป

120,450.00
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม
ลำดับ
โครงกำร
ที่
13 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกีฬำและนันทนำกำรเพื่อสุขภำพของ
ประชำชนตำบลแม่ยวม
14 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรกีฬำของชุมชน
ตำบลแม่ยวม
15 โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภค
16 โครงกำรชุมชนสะอำดปรำศจำกยุงลำยปลอดภัยไข้เลือดออก
17 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
18 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบจัดกำรสุขภำพโดยชุมชน
19 โครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินตำบลแม่ยวม
20 โครงกำรศูนย์เด็กปลอดโรค
21 โครงกำรพัฒนำศักยภำพสตรีและครอบครัวตำบลแม่ยวม
22 โครงกำรพัฒนำผู้นำชุมชนตำมหลักประชำธิปไตย
23 โครงกำรจัดทำทบทวนแผนพัฒนำและติดตำมประเมินผลแผน
24 โครงกำรบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC
25 โครงกำรจัดทำแผนชุมชน
26 โครงกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ
27 โครงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่ตำบลแม่ยวม
28 โครงกำรจัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ติดเชื้อและ
ผู้ด้อยโอกำสตำบลแม่ยวม
29 สมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลแม่ยวม
30 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
31 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรป้องกันและบรรเทำ สำธำรณ
ภัย
32 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะกำรป้องกันภัย
33 โครงกำรจัดหำแหล่งน้ำสะอำดเพื่อใช้ในกำรอุปโภคบริโภค
34 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนำเส้นทำงสัญจรภำยใน
ตำบลแม่ยวม
35 โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง แก้ไขสิ่งก่อสร้ำงเพื่อ
ระบำยน้ำ
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำอำชีพและรำยได้
ลำดับ
โครงกำร
ที่
36 โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพแก่ประชำชน

แหล่งทีม่ ำ
งบประมำณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมำณ
ตำมเทศบัญญัติ
490,000.00

เงินอุดหนุนทั่วไป

109,000.00

เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

21,380.00
153,430.00
32,310.00
164,100.00
133,220.00
6,820.00
18,750.00
28,030.00
80,000.00
9,100.00
33,000.00
100,000.00
84,190.00
619,200.00

เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

185,040.00
114,900.00
787,100.00

เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

52,440.00
195,000.00
802,000.00

เงินอุดหนุนทั่วไป

418,000.00

แหล่งทีม่ ำ
งบประมำณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมำณ
ตำมเทศบัญญัติ
9,080.00

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน
ลำดับ
โครงกำร
ที่
37 โครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
38 โครงกำรจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรวำงแผนกำรผลิตและ
กำรตลำด
39 โครงกำรสนับสนุนศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำตำบลแม่ยวม
40 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดงำนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริม ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญำท้องถิน่
ลำดับ
โครงกำร
ที่
41 โครงกำรส่งเสริมกำรถ่ำยทอดและปลูกฝังค่ำนิยมกำรอนุรักษ์
ศำสนำ เกี่ยวกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม คุณธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
42 ส่งเสริมบทบำทชุมชนในกำรสืบสำนและอนุรักษ์ฟื้นฟูและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น (สืบฮีตสำนฮอยผ่อกอยของเก่ำ)
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
ลำดับ
โครงกำร
ที่
43 โครงกำรชุมชนน่ำอยู่น่ำบ้ำนน่ำมอง
44 โครงกำรวันสิ่งแวดล้อมโลก
45 โครงกำรแก้ไขปัญหำป่ำไม้และหมอกควัน
16 โครงกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกวัสดุธรรมชำติและลดภำวะโลก
ร้อน
47 โครงกำรจัดกำรขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม

แหล่งทีม่ ำ
งบประมำณ
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมำณ
ตำมเทศบัญญัติ
278,230.00
14,800.00

เงินอุดหนุนทั่วไป

7,800.00

เงินอุดหนุนทั่วไป

23,250.00

แหล่งทีม่ ำ
งบประมำณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมำณ
ตำมเทศบัญญัติ
35,000.00

เงินอุดหนุนทั่วไป

330,000.00

แหล่งทีม่ ำ
งบประมำณ
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมำณ
ตำมเทศบัญญัติ
44,800.00
23,350.00
108,160.00
36,720.00

เงินอุดหนุนทั่วไป

248,000.00
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2.3 กำรประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ (ปีงบประมำณ 2557)
ผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรทีด่ ี
-กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร โดยกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรศึกษำอบรมตำมหลักสูตรต่ำงๆ
-กำรปรับปรุง กำรพัฒนำเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถำนที่ปฏิบัติงำน
-ปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บภำษีเพื่อพัฒนำรำยได้
-เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรม และผลกำรปฏิบัติงำน
-ดำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย
-จัดหำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน

-กำรบริหำรจัดกำรและปรับปรุงระบบกำรบริกำรทั้งนี้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

ควำมพึงพอใจของประชำชน
ผลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
-จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของเทศบำล
-สนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลแม่ยวม
-ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลแม่ยวม
-ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลแม่ยวม
-พัฒนำห้องสมุดโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลแม่ยวม
ผลกำรดำเนินงำน กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม
-สนับสนุนงำนกีฬำและนันทนำกำรของเด็ก เยำวชนและประชำชนในตำบลแม่ยวม
-ตรวจร้ำนค้ำชำ ติดตำมประเมินผลร้ำนค้ำชำ
-รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
-จัดระบบกำรจัดกำรสุขภำพโดยชุมชน
-สนับสนุนระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินตำบลแม่ยวม
-ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนำสำมปี
-สมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลแม่ยวม
-สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ, ผู้พิกำร, ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกำส
-สนับสนุนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
-จัดหำแหล่งน้ำสะอำดเพื่อใช้ในกำรอุปโภคบริโภค
-ก่อสร้ำงปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนำเส้นทำงสัญจรภำยในตำบลแม่ยวม
-ก่อสร้ำง ปรับปรุง แก้ไขสิ่งก่อสร้ำง รำงระบำยน้ำ
ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำอำชีพและรำยได้
-จัดอบรมส่งเสริมอำชีพแก่ประชำชนในตำบลแม่ยวม
-มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม
-สนับสนุนศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลแม่ยวม
-จัดงำนโครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
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ผลกำรดำเนินงำนด้ำนส่งเสริมศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญั ญำท้องถิน่
-อุดหนุนสภำวัฒนธรรมในกำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำรวมถึงประเพณีต่ำงๆ ในตำบลแม่ยวม
ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
-จัดประกวดชุมชนน่ำอยู่หน้ำบ้ำนน่ำมอง
-จัดงำนวันสิ่งแวดล้อมโลก
-รณรงค์แก้ไขปัญหำป่ำไม้และหมอกควัน
-มีกำรจัดกำรขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม

โดยกำรประเมินจำก

ส่วนที่ 3
กำรนำแผนพัฒนำสำมปีไปสูก่ ำรปฏิบัติ
3.1 แนวทำงกำรพัฒนำหรือกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
วิสยั ทัศน์กำรพัฒนำของเทศบำลตำบลแม่ยวม
“มุ่งสู่ควำมเป็นผู้นำทำงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี พร้อมยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรำยได้เพื่อควำมอยู่ดีมี
สุขของประชำชน เน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรพึ่งตนเอง ทำนุบำรุง ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอัน
ดีงำม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน”
พันธกิจ
1. บริหำรงำนตำมหลักธรรมมำภิบำล มุ่งเน้น ลดขั้นตอน กำรให้บริกำรประชำชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกำรศึกษำ ทั้งในและนอกระบบ
3. ส่งเสริมควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
4. ส่งเสริมกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืนตำมแนว “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”
5. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมโดยมีประชำชนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น
6. ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงำม

7. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำสอดคล้องกับศักยภำพกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
จุดมุ่งหมำย
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน
2. เพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง
3. เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น
4. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกรสำมำรถพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
5. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และอย่ำงเป็นรูปธรรม
6. เพื่อธำรงรักษำไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ดีงำมให้คงอยู่
7. เพื่อให้ประชำชนตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์แนวทำงในกำรพัฒนำเทศบำลตำบลแม่ยวม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ มี 7 ยุทธศำสตร์ คือ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำอำชีพและเศรษฐกิจชุมชนและกำรเกษตรแบบยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริม ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
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แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิน่
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลแม่ยวม ประกอบด้วย 7 ยุทธศำสตร์ 22 แนวทำงดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี มี 3 แนวทำงคือ
แนวทำงที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรรองรับกำรให้บริกำรประชำชน
แนวทำงที่ 2 พัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนเพื่อมุ่งเน้นและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน
แนวทำงที่ 3 จัดให้มีระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำกำรศึกษำ มี 2 แนวทำงคือ
แนวทำงที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อ นประถมศึกษำและกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนให้สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันและกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
แนวทำงที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยอย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบและสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม มี 6 แนวทำงคือ
แนวทำงที่ 1 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพเด็ก เยำวชน และประชำชนในพื้นที่
แนวทำงที่ 2 พัฒนำระบบกำรสำธำรณสุข ส่งเสริม ป้องกัน รักษำ ฟื้น ฟู และคุ้ มครองด้ำ น
สุขภำพเพื่อประชำชนมีสุขภำพที่ดี

แนวทำงที่ 3 พัฒนำศักยภำพผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน ประชำคม สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำ
แนวทำงที่ 4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสิ่งเสพติด
แนวทำงที่ 5 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดสวัสดิกำรสังคมสงเครำะห์ให้แก่
ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร ผู้สูงอำยุ และผู้ติดเชื้อเอดส์
แนวทำงที่ 6 กำรพัฒนำระบบป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำอำชีพและเศรษฐกิจชุมชนและกำรเกษตรแบบยั่งยืน มี 3 แนวทำงคือ
แนวทำงที่ 1 ส่งเสริม พัฒนำวิสำหกิจชุมชนให้เป็นกลไกในกำรพึ่งพำตนเองควบคู่กับกำรพัฒนำ
ควำมรู้บริหำรจัดกำรกำรตลำด มำตรฐำนกำรผลิตและเสริมสร้ำงศักยภำพสหกรณ์เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนรำยได้และอำชีพ
ให้แก่ประชำชน
แนวทำงที่ 2 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภำพ
แนวทำงที่ 3 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรเกษตรประจำ
ตำบลให้เป็นกลไกในกำรถ่ำยทอดและนำองค์ควำมรู้ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีทำงกำรเกษตรอย่ำงต่อเนื่องและพัฒนำ
ศักยภำพของเกษตรกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง เหมำะสมภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริม ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น มี 2 แนวทำงคือ
แนวทำงที่ 1 อนุรักษ์และปลูกฝังค่ำนิยมเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม
คุณธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
แนวทำงที่ 2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งกำรดูแลศำสนสถำน และโบรำณสถำน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มี 3 แนวทำงคือ
แนวทำงที่ 1 กำรส่งเสริมและสร้ำงจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรจัดกำรขยะและของเสียปฏิกูลในชุมชนภำยใต้ชุมชนเป็นฐำน
แนวทำงที่ 3 ส่งเสริมกำรผลิตและใช้พลังงำนทดแทนระดับครัวเรือนและระดับชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน มี 3 แนวทำงคือ
แนวทำงที่ 1 กำรจัดหำ พัฒนำ ก่อสร้ำงระบบประปำ ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค ให้ได้
คุณภำพและมำตรฐำน
แนวทำงที่ 2 กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนำเส้นทำงคมนำคม ทำงเท้ำ สะพำน กำร
ระบำยน้ำ ไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะให้ได้คุณภำพและมำตรฐำน
แนวทำงที่ 3 กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนำสิ่งก่อสร้ำงสำธำรณประโยชน์ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ได้คุณภำพและมำตรฐำน
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3.2 บัญชีโครงกำรพัฒนำ และบัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ
ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ
ผ 02 บัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ
ผ 03 บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ส่วนที่ 4
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรติดตำมและกำรประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี เป็นขั้นตอนที่สำคัญ
จะต้อง
ดำเนินกำรต่อเนื่องจำกขั้นตอนอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี กล่ำวคือเมื่อผู้บริหำรประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี และได้
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำ ยประจำปี แ ล้ว หน่ วยงำนเป็ น ผู้ น ำแผนพัฒนำสำมปี ไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ แผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ควำมหมำย
กำรนำแผนไปสูก่ ำรปฏิบตั ิ
เป็นกำรนำโครงกำร/กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี ไปดำเนินกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยโดย
ต้องกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบและวิธีกำรดำเนินกำร
กำรติดตำม
เป็นขั้นตอนในกำรตรวจสอบผลกำรดำเนินกำรของแผนงำน/โครงกำรตำมแผนพัฒนำสำมปีว่ำได้ปฏิบัติตำม
ขั้นตอน/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนงำน/โครงกำรหรือไม่ มีกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือไม่และอยู่ใน
ระยะเวลำงบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้หรือไม่
กำรประเมินผล
เป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบแผนงำน/โครงกำรที่นำไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล
เทศบำลตำบลแม่ยวม ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบในกำร
ติดตำมและประเมินผล ประกอบด้วย
1. นำยภำกร กังวำนพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
2. นำยหล้ำ ใจมำดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
3. นำยอินถำ อินแถลง
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 กรรมกำร
4. นำยทวี แสนปวน
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 กรรมกำร
5. นำยโอกำศ สิงขรบรรจง สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 กรรมกำร
6. นำงทรรศนีย์ เกิดมงคล ผู้แทนประชำคม
กรรมกำร
7. นำงวิไล คำคุณ
ผู้แทนประชำคม
กรรมกำร
8. ว่ำที่ ร.ต.กิตติพงษ์ ทินแย่ง
ผู้แทนหน่วยงำน
กรรมกำ ร
9. นำยนิติกร จำรัส
ผู้แทนหน่วยงำน
กรรมกำร
10. นำงสำรภี แสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยกำรกองคลัง
กรรมกำร
11. นำยไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
ปลัดเทศบำลตำบลแม่ยวม
กรรมกำรและเลขำนุกำร

โดยให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
2. ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
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3. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ โดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร
4.2 ระเบียบ วิธีกำรและเครือ่ งมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
1. วิธีกำรนำแผนไปสูก่ ำรปฏิบตั ิ
กำหนดให้ส่วนรำชกำรต่ำ ง ที่รับผิดชอบให้ดำเนิน กำรตำมแผนงำน/โครงกำร ที่ได้รับงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
2. วิธีกำรติดตำมผลกำรนำแผนพัฒนำสำมปีไปปฏิบัติ
2.1 กำรกำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบ องค์กรหลักคือคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
ซึ่งอำจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำน
2.2 วิธีกำรประเมินผลระดับควำมสำเร็จและล้มเหลว ของแผนงำน/โครงกำร มี 3 ระดับ
คือ
1) ผลผลิตเป็นกำรพิจำรณำ ปริมำณ เวลำ งบประมำณ คุณภำพ และควำมพึงพอใจ
2) ผลลัพธ์ ผลที่เกิดจำกผลผลิต ซึ่งเป็นกำรวัดระดับควำมสำเร็จและควำมล้มเหลว
ของผลลัพธ์ของแผนงำน/โครงกำรเป็นกำรพิจำรณำถึงกำรให้ประโยชน์และควำมคุ้มค่ำของโครงกำร
3) ผลลัพธ์สุดท้ำยผลของโครงกำรแต่ละโครงกำรควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้ำย ซึ่งเป็น
ผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. กำรกำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล กำหนดแนวทำงและวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี
รำยงำนผลและเสนอควำมคิดเห็นต่อสภำเทศบำลตำบล ผู้บริหำร คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำม
และประเมินผลให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน

