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สวนที่ 1
บทนํา

สวนที่ 1
บทนํา
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนา
ไดมากหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางพัฒ นาหนึ่ง จะมีโ ครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อ ใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่ตองการในแตละแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย และจุดมุงหมายการพัฒนาในภาพรวมของตําบลในที่สุด
แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัม พันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป โดยองคกรปกครองสวนทอ งถิ่ นจะใชเปนเครื่องมือในการจั ดทํา
งบประมาณรายจายประจําป และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แผนพัฒนาสามปหมายถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาํ เนินการ
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทีจ่ ะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
4. เปนเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมแรงและการจัดทํางบประมาณประจําป
2. เพื่อแสดงจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาตําบลแมแรงสามป (พ.ศ. 2557 – 2559)
3. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆใหอยูในลักษณะทีพ่ รอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรบั งบประมาณ
4. เพื่อเปนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลแมแรงในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 17 มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุง หมายเพื่อการ
พัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ
และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทําราง
แผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจาณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบ ริหารทองถิ่น
4. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการ
ดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและ สงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน ทั้งนี้เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง และแหลงงบประมาณภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
คน หมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต าง หลากหลายทั้งดานความรู ทักษะและ
ทัศนคติ ซึ่งองคกรปกครอง สวนทองถิ่นจะตอ งนําศักยภาพของกําลัง คนเหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลั งคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํา งานใหอ งคก รปกครอง
สวนทองถิ่น และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายความรวมถึง ประชาชนในทองถิ่นซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถิ่นดวย
วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใชในการบริหารจัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนา
วัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับความกาวหนาของสังคมโดยรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการ เปนสิ่งทีจ่ ะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทัง้ สามประการขางตนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยัง่ ยืน การบริหาร
จัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองศึกษาและนําไปปฏิบัตอิ ยางตอเนื่อง
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สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของเทศบาลตําบลแมแรง

สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของเทศบาลตําบลแมแรง
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
ตั้งอยูเลขที่ 199 หมูท ี่ 2 ตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 51120
เทศบาลตําบลแมแรง เดิมเปนสภาตําบลแมแรง และไดรับการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลแมแรง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่
16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศดังกลาวไดลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผล
บังคับตั้งวันที่ 23 กุมภาพันธ 2540 เปนตนมา
ตอมาไดรับการยกฐานะจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลแมแรง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล มีผล
ตั้งแตวันลงนามในประกาศ คือ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เปนตนไป
คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล
ลงวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2548
หลักเขตที่ 1 ตั้งอยูที่จุดบรรจบลําเหมืองน้ําออกรูหนองเงือก กับลําเหมืองไกดํา ซึ่งหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 1032 สายปาซาง – หนองดู
กิโลเมตรที่ 4 + 930 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนระยะทาง 350 เมตร บริเวณพิกัด MA 903476
ดานทิศเหนือ
- จากหลักเขตที่ 1 เปนเสนตามแนวกึง่ กลางลําเหมืองไกดาํ ไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่ง
ตั้งที่จุดบรรจบลําเหมืองไกดํากับลําเหมืองสีไกดํา บริเวณพิกัด MA 906472 รวมระยะทางประมาณ 500 เมตร
- จากหลักเขตที่ 2 เปนเสนตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองสีไกดาํ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งทีจ่ ุดสิ้นสุดลําเหมืองสีไกดํา บรรจบกับลําเหมือง
ดอนขี้แฮด บริเวณพิกัด MA 911474 รวมระยะทางประมาณ 700 เมตร
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ดานทิศตะวันออก
- จากหลักเขตที่ 3 เปนเสนตามแนวกึง่ กลางลําเหมืองดอนขี้แฮดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตัดผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 1032 สายปาซาง – หนองดู
กิโลเมตรที่ 2 + 350 เมตร และตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองดอนขี้แฮด ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งที่จุดบรรจบลําเหมืองดอนขี้แฮด กับลําเหมืองปูเ ตง บริเวณพิกัด MA
933448 รวมระยะทางประมาณ 4,200 เมตร
- จากหลักเขตที่ 4 เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลแมแรง กับตําบลมวงนอย ไปทางทิศใต ตัดผานทุง นา ตรงไปตัดผานถนนสายสะปุง – บวกบอน
กิโลเมตรที่ 580 เมตร ตรงไปทางทิศใต ตัดผานทุงนา ตัดผานถนนสายสะปุง – หนองเงือก กิโลเมตรที่ 1 + 020 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ที่จุดบรรจบลําเหมือง
จาย ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูบริเวณลําเหมืองจาย บริเวณพิกัด MA 926432 รวมระยะทางประมาณ 1,700 เมตร
ดานทิศใต
- จากหลักเขตที่ 5 เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลแมแรงกับตําบลมะกอก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตัดผานทุงนา ตัดผานถนนสายมะกอก –
หนองเงือก กิโลเมตรที่ 2 + 000 เมตร เลียบตามแนวรั้วปาชาเหนือบานหนองเงือกตัดผานทุงนา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตรงไปสิ้นสุดทีจ่ ุดบรรจบลําเหมืองสองแคว
ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยูบริเวณลําเหมืองสองแคว บริเวณพิกัด MA904427 รวมระยะทางประมาณ 2,000 เมตร
ดานทิศตะวันตก
- จากหลักเขตที่ 6 เปนเสนตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองสองแคว ตัดผานทุงนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผานถนนสายหนองเงือก – สารภีชัย กิโลเมตร
ที่ 800 เมตร ตรงไป ตัดผาน ทุงนา ตัดผานถนนสายหนองเงือก – ไรดง กิโลเมตรที่ 1 + 700 เมตร ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผานทุงนา ตัดผานถนน
ดอนหลวง – รองหา กิโลเมตรที่ 5 + 150 เมตร ตรงไปตัดผานทุงนา ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยูบริเวณจุดบรรจบลําเหมืองน้ําออกรู หนองเงือก บริเวณพิกัด MA 88451
รวมระยะทางประมาณ 3,000 เมตร
- จากหลักเขตที่ 7 เปนเสนตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองหนองออกรูหนองเงือก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 1032
สายปาซาง – หนองดู กิโลเมตรที่ 4 + 930 เมตร ตรงไปสิ้นสุดทีห่ ลักเขตที่ 1 บริเวณพิกัด MA 903476 รวมระยะทางประมาณ 4,500 เมตร
ตําบลแมแรงมีระยะทางหางจากที่วาการอําเภอปาซาง 7 กิโลเมตร มีอาณาเขตการติดตอ ดังนี้
- ทิศเหนือ
ติดตอกับ ตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
- ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลมะกอก อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
- ทิศตะวันออก
ติดตอกับ ตําบลปาซางและตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
- ทิศตะวันตก
ติดตอกับ ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
1.2 เนื้อที่
เนื้อที่ 16.191 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,119 ไร 1 งาน
1.3 ภูมิประเทศ
เปนพื้นทีร่ าบลุมเหมาะแกการเพาะปลูกและทําการเกษตร
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1.4

จํานวนหมูบาน 11 หมูบาน
- จํานวนหมูบ าน ในเขตเทศบาลตําบลแมแรง มีทั้งหมด 11 หมูบ าน ไดแก
หมูที่ 1 หมูบานกองงาม
ตําบลแมแรง
หมูที่ 2 หมูบานแมแรง
ตําบลแมแรง
หมูที่ 3 หมูบานตนผึ้ง
ตําบลแมแรง
หมูที่ 4 หมูบานดอนตอง
ตําบลแมแรง
หมูที่ 5 หมูบานหนองเงือก
ตําบลแมแรง
หมูที่ 6 หมูบานปาขา
ตําบลแมแรง
หมูที่ 7 หมูบานดอนหลวง
ตําบลแมแรง
หมูที่ 8 หมูบานปาเบาะ
ตําบลแมแรง
หมูที่ 9 หมูบานดอนนอย
ตําบลแมแรง
หมูที่ 10 หมูบานปาบุก
ตําบลแมแรง
หมูที่ 11 หมูบ านสันกอดู
ตําบลแมแรง
1.5 ประชากร
ประชากรตําบลแมแรงตามทะเบียนราษฎร (ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556) มีจํานวนประชากรทัง้ สิ้น 7,368 คน ชาย 3,574 คน หญิง 3,794 คน
มีความหนาแนนเฉลี่ย 455.07 คน/ตารางกิโลเมตร
จํานวนประชากร
รวม
หมูบาน
จํานวนครัวเรือน
(คน)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
1. บานกองงาม
366
459
507
966
2. บานแมแรง
269
348
366
714
3. บานตนผึ้ง
129
203
180
383
4. บานดอนตอง
316
458
426
884
5. บานหนองเงือก
587
819
879
1,698
6. บานปาขา
68
88
85
173
7. บานดอนหลวง
313
400
414
814
8. บานปาเบาะ
262
340
399
739
9. บานดอนนอย
129
148
180
328
10. บานปาบุก
98
144
174
318
11. บานสันกอดู
134
167
184
351
รวม
2,673
3,574
3,794
7,368
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2. สภาพเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
- ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ทํานา ทําสวน
- ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรม การทอผาพื้นเมือง การยอมผา การทําผาบาติกประชาชนตําบลแมแรงนอกจากจะทําอาชีพเกษตรกรรม
แลวยังมีผลิตภัณฑและอาชีพตาง ๆ ที่นาสนใจหลายอยาง ดังนี้
หมูที่ 1 หมูบานกองงาม
ผามัดยอม ผาบาติก ผาหมผาสําลี ชุดกันหนาว
หมูที่ 2 หมูบานแมแรง
ทําตูโบราณ การทอผาพื้นเมือง
หมูที่ 3 หมูบานตนผึ้ง
ผามัดยอม ตัดเย็บผาพื้นเมือง แกะสลักไม
หมูที่ 4 หมูบานดอนตอง
ทําการเกษตร เย็บรองเทาผา โคมไฟไมไผ
หมูที่ 5 หมูบานหนองเงือก
การทอผา ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ไมแกะสลัก รองเทายางรถยนต โรงงานทําถุงพลาสติก
หมูที่ 6 หมูบานปาขา
ทําผลิตภัณฑจักสาน เชน เขงลําไย
หมูที่ 7 หมูบานดอนหลวง
การทําผา ผลิตภัณฑผาฝายทอมือ ไมแกะสลัก โฮมสเตย
หมูที่ 8 หมูบานปาเบาะ
ผาบาติก แปรรูปอาหาร ตัดเย็บเสื้อผา ไวนสมุนไพร น้ําพริกแดง
หมูที่ 9 หมูบานดอนนอย
การทอผา ผลิตภัณฑจากผา กระเปาผา
หมูที่ 10 หมูบานปาบุก
ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ตัดเย็บเสือ้ ผาพื้นเมือง
หมูที่ 11 หมูบ านสันกอดู
ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ
2.2 หนวยธุรกิจในเขตเทศบาล
- โรงสี
3
- โรงเลี้ยงไก
2
- โรงงานฟอกยอม
18
- โรงทอผา
10

แหง
แหง
แหง
แหง

- โกดังกระเทียม
- อูซอมรถ
- ขายของชํา
-แกะสลักไม

19
8
17
6

แหง
แหง
แหง
แหง
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- โรงฆาสัตว 1
- ตลาด
1
- หลอพระ
1
- สถานที่กวดวิชา 1

แหง
แหง
แหง
แหง

- โรงงานทําถุงพลาสติก 1
- สถานบริการน้ํามัน 7
- โรงแรม
1

แหง
แหง
แหง

3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนบานกองงาม
- โรงเรียนบานดอนตอง
- โรงเรียนบานหนองเงือก
- โรงเรียนวัดบานดอน
- โรงเรียนวัดปาบุก
จํานวนนักเรียนในตําบลแมแรง ( ขอมูล ณ

5 แหง ไดแก
ตั้งอยูหมูท ี่ 1
ตําบลแมแรง
ตั้งอยูหมูที่ 4
ตําบลแมแรง
ตั้งอยูหมูท ี่ 5
ตําบลแมแรง
ตั้งอยูหมูที่ 7
ตําบลแมแรง
ตั้งอยูหมูที่ 10
ตําบลแมแรง
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2556 )
โรงเรียน
โรงเรียนบานกองงาม
โรงเรียนบานหนองเงือก
โรงเรียนวัดบานดอน
โรงเรียนวัดปาบุก
โรงเรียนบานดอนตอง
โรงเรียนบานหนองเงือก
(มัธยม)
รวม

ชาย
42
56
30
16
33
20
197

จํานวนนักเรียน
หญิง
28
48
16
15
23
22
152

รวม
70
104
46
31
56
42
349

- ศูนยการเรียนชุมชน (กศน.) 1 แหง ไดแก
- ศูนยการเรียนชุมชนตําบลแมแรง จํานวนผูเรียน.....110......คน ( ขอมูล ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 )
- ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
14 แหง
- หองสมุดประชาชนประจําตําบลแมแรง 1 แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน
1 แหง ไดแก ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานหนองเงือก หมูท ี่ 5
- ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
1 แหง ไดแก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดแมแรง หมูที่ 2
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จํานวนเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กกอนวัยเรียนและศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดในตําบลแมแรง(ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2556 )
ศูนยพัฒนา

หญิง
22
28
50

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเงือก
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดแมแรง
รวม
3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา
- หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลแมแรง 1 แหง
- วัด 10 แหง ไดแก
1. บานกองงาม
วัดปาเหียง
2. บานแมแรง, บานปาขา
วัดแมแรง
3. บานตนผึง้
วัดศรีมงคลตนผึ้ง
4. บานดอนตอง
วัดดอนตอง
5. บานหนองเงือก
วัดหนองเงือก
6. บานดอนหลวง
วัดดอนหลวง
7. บานปาเบาะ
วัดกอมวง
8. บานดอนนอย
วัดดอนนอย
9. บานปาบุก
วัดปาบุก
10. บานสันกอดู
วัดปาแดด
3.3 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพฯ 2 แหง
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมแรง
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานดอนหลวง
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน จํานวน 235 คน
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จํานวนนักเรียน
ชาย
20
32
52

รวม
42
60
102

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ตูยามตํารวจ/ปอมตํารวจ (ตูยามตํารวจตนผึง้ หมูที่ 3)
- รถยนตบรรทุกน้ําแบบเอนกประสงค
- รถกูชีพกูภัย
- รถยนตกระเชาไฟฟา
- ลูกบอลดับเพลิง
- ถังดับเพลิง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
27
32

แหง
คัน
คัน
คัน
ลูก
ถัง

4. การบริการพืน้ ฐาน
4.1 การคมนาคม
ในเขตเทศบาลตําบลแมแรงมีเสนทางคมนาคมที่ใชติดตอกันทุกหมูบ าน มีทั้งถนนลูกรัง ถนน คสม. ถนน คสล. และถนนลาดยาง
4.2 การโทรคมนาคม
- ที่ทําการไปรษณียโทรเลข
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ
4.3 การไฟฟา
ตําบลแมแรงมีไฟฟาใชทงั้

- แหง
2 แหง (สถานีวิทยุชุมชนเสียงปาซาง บานหนองเงือก ม.5 , สถานีวิทยุชุมชนคนปาซาง บานกอมวง ม.8 )
11 หมูบ าน

4.4 แหลงน้ําธรรมชาติ
- บึง, หนองและอื่น ๆ
4.5 แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- บอน้ําตื้น
- อื่น ๆ (ระบุ) ประปาหมูบาน

4 แหง
41 แหง
11 แหง

-9-

5. ขอมูลอื่น ๆ
5.1 มวลชนจัดตั้ง
- อปพร.
- หนึ่งตําบล หนึง่ ทีมกูภัย
- อาสาสมัครปองกันยาเสพติด (ตํารวจบาน)
- ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลแมแรง
- สภาเด็กและเยาวชนตําบลแมแรง
- กลุมสตรีแมบานตําบลแมแรง
- ชมรมรักษสุขภาพบานหนองเงือก
- ชมรมผูส ูงอายุตําบลแมแรง

60
8
110
1,531
178
110
65
1,324

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

6. ศักยภาพในตําบล
ก. ศักยภาพของเทศบาลตําบลแมแรง (ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556)
(1) จํานวนบุคลากร จํานวน 71 คน
- ตําแหนงในสํานักปลัด
28
- ตําแหนงในกองคลัง
9
- ตําแหนงในกองชาง
7
- ตําแหนงในกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
7
- ตําแหนงในกองการศึกษา
13
- ตําแหนงในกองสวัสดิการสังคม
4
- หนวยตรวจสอบภายใน
1
- ตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนตน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
- สูงกวาปริญญาตรี

6
6
5
1
6
39
8

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

(3) รายไดของเทศบาลตําบลแมแรง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)
ประจําปงบประมาณ 2555
จํานวนเงิน ........…48,800,483.34……......
- รายไดที่จัดเก็บเอง
….……….1,163,161.80………..
- รายไดทรี่ ัฐบาลจัดสรรให
……….22,304,114.54…….……
- เงินอุดหนุนทั่วไป
……….11,852,012.00…………..
- เงินอุดหนุนทั่วไปที่รฐั บาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
……….13,481,195.00……..……
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บาท แยกเปน
บาท
บาท
บาท
บาท

สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาของทองถิ่นในปที่ผานมา

สวนที่ 3
การสรุปสถานการณการพัฒนา
ตารางวิเคราะหปจจัย
ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (strength-S)
จุดออน (weak-W)
1. สภาพพื้นที่ - ตําบลแมแรงเปนพื้นที่ราบลุม เหมาะแกการเกษตร ประชาชน - ไมมีแมน้ําสายใหญไหลผานพื้นที่ในตําบล ทําใหฤดูแลงขาดแคลนน้ําเพื่อ ใชใน
สวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทําสวน หัตถกรรมผา การเกษตร
ฝายทอมือ ผาบาติกมัดยอม และรับจางทั่วไป
- ถนนบางชวงแคบ โคง สายไฟฟาและสายโทรศัพทต่ํา ทําใหยาพาหนะที่มี
ขนาดใหญไมสามารถสัญจรผานเขาถึงทุกพื้นที่ในแตละหมูบ า นได
- ถนนในตําบลเชื่อมทุกหมูบาน การคมนาคมสะดวก
- ขาดปายสัญลักษณบอกทางเขาสูเ ขตตําบลแมแรง บริเวณถนน 106 และขาด
ปายบอกแหลงทองเที่ยวภายในตําบล
- มีศูนยหัตถกรรมที่มีชื่อสียงของอําเภอปาซางและจังหวัดลําพูน - ปญหาน้ําเสียจากอุตสาหกรรมยอมผา เนือ่ งจากขาดระบบบําบัดรวมภายใน
ไดแก ศูนยหัตถกรรมบานดอนหลวง กลุมทอผาฝายทอมือ
ตําบล
บานหนองเงือก ฯลฯ
- รางระบายน้ําบางแหงไมราบเสมอกัน ทําใหเกิดปญหาน้ําขัง กลายเปนแหลง
เพาะพันธุยุง
- การประกอบอาชีพดานหัตถกรรม ผาฝายทอมือ ผาบาติก - ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ในบางชวงเวลา
มัดยอมเกือบทุกหมูบาน
- วัยรุนบางคน จับกลุมมั่วสุม
- แหลงพนันภายในหมูบ าน
- วิถีชีวิตบางสวนเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการรับคานิยมจากตะวันตก
- ประชาชนบางสวนขาดการตระหนักในการคัดแยกขยะ
- ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
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ปจจัยภายนอก
โอกาส (opportunity-O)
1. นโยบายรัฐบาล - นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลเอื้อประโยชนตอประชาชนทั้งในดาน
การคา การลงทุน เปนการเพิ่มรายไดและขยายโอกาสอยางทั่วถึง

ขอจํากัด (threat-T)
- นโยบายของรัฐบาลมีกระบวนการดําเนินการ หลายขั้นตอนทําใหการ
พัฒนาเขาถึงประชาชนลาชา ไมทันตอความตองการเทาที่ควร

2. ดานเศรษฐกิจ

- ตางประเทศมีการกําหนดคุณภาพของสินคาดานการเกษตรอยาง
เขมงวดสงผลกระทบตอพืชเศรษฐกิจ
- มีการขยายพื้นที่ปลูกลําไยในหลายจังหวัดของประเทศไทยและ
ตางประเทศ เชน จีน ทําใหเกิดคูแขงทางการตลาด

- ขยายตลาดการสงออกผลผลิตทางการเกษตรทั้งในและตางประเทศ
เพิ่มมากขึ้น
- ขยายเสนทางการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศเพื่อ
เปดโอกาสใหการขนสงสินคาและการเขาถึงแหลงทองเที่ยวสะดวกขึ้น

3. ดานการศึกษา - รัฐบาลสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบพรอมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูของ
ประชาชนอยางมาก

- ประชากรสูงวัยมีปริมาณมากและสวนใหญจบการศึกษาต่ํากวาเกณฑ
การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนขอจํากัดดานการพัฒนา

4. ภัยธรรมชาติ

-ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของ ดิน ฟา อากาศ ทําใหเกิดโรค
ระบาด พืชตาย ฝนตก น้ําทวม

-
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาประจําปกับ
จํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ดําเนินการจริง (ปงบประมาณ 2555)

ลําดับ

1
2
3
4
5
6

ยุทธศาสตร
(ดาน)
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ดานจัดระเบียบชุมชน/สังคม
ดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว
ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
รวม

จํานวนโครงการใน จํานวนโครงการใน
แผนพัฒนาสามป แผนการดําเนินงาน
(พ.ศ.2555 - 2557)
(พ.ศ.2555)

จํานวนโครงการ
ในเทศบัญญัติ จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละ
งบประมาณ
เบิกจายจริง ตาม ของแผนพัฒนาฯ
รายจายประจําป
เทศบัญญัติ
(เบิกจายจริง)
พ.ศ.2555
ป พ.ศ. 2555
(3)
(4)
(5)
19
19
23.46
42
42
60.87
11
11
57.89
3
3
50.00

คิดเปนรอยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน
(เบิกจายจริง)
(6)
100.00
100.00
61.11
75.00

(1)
81
69
19
6

(2)
19
42
18
4

34

19

15

15

44.12

78.95

39

25

25

25

64.10

100.00

248

127

115

115

46.37

90.55

หมายเหตุ 1. ชองที่ 5 ไดจากการนําชองที่ 4 หารดวย ชองที่ 1
2. ชองที่ 6 ไดจากการการนําชองที่ 4 หารดวย ชองที่ 2
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทัง้ หมด 81 โครงการ โครงการที่ดําเนินการจริง 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.46 เพื่อใหการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ในปนี้จึงมีโครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการใชจายงบประมาณตอเนื่องจาก
ปงบประมาณทีผ่ านมา ประกอบกับในปนี้ไดรับจัดสรรงบประมาณในโครงการไทยเขมแข็ง ทําใหโครงการในสวนนี้ถูกนําไปใชดําเนินการเพิ่มขึ้นกวาปที่ ผานมา
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตทั้งหมด 69 โครงการ โครงการที่ดําเนินการจริง 42 โครงการ คิดเปนรอยละ 60.87 การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตไดเนนในเรื่องสงเสริมการศึกษา สวัสดิการสังคม สาธารณสุขและดานอื่น ๆ ควบคูกันไป โดยเปนสวนที่มีจํานวนโครงการนําไปปฏิบัตมิ ากทีส่ ุด
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยทั้งหมด 19 โครงการ โครงการที่ดําเนินการจริง 11 โครงการ
คิดเปนรอยละ 57.89 โดยนําไปใชในการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย เชน การจัดทําโครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.ตําบล
แมแรงและกิจกรรมอื่นๆทีเ่ กี่ยวของ โดยในปงบประมาณที่ผา นมา มีจํานวนการนําโครงการไปดําเนินการเทียบกับทีป่ รากฏในแผนพัฒนา คิดเปนรอยละ มากทีส่ ุด
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยวทั้งหมด 6 โครงการ โครงการที่ดําเนินการจริง 3 โครงการ
คิดเปนรอยละ 50.00 โครงการสวนใหญเปนกิจกรรมประจําปที่ดําเนินการตอเนื่องกันมา เชน การจัดกิจกรรมงานแตงสี อวดลาย ผาฝายดอนหลวง งานสืบสานตํานาน
ฝายงามหนองเงือก เปนตน ซึ่งเปนโครงการสําคัญของเทศบาลและใชงบประมาณในการดําเนินงานมาก
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งหมด 34 โครงการ โครงการที่ดําเนินการจริง
15 โครงการ คิดเปนรอยละ 44.12 เนื่องจากไดจัดทําโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพียงโครงการเดียว จึงทําใหจํานวนรอยละการนําไปใชเมื่อคิดเทียบกับที่ตงั้ ไวใน
แผนพัฒนาฯ ต่ําทีส่ ุด
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งหมด 39 โครงการ โครงการที่ดําเนินการจริง 25 โครงการ
คิดเปนรอยละ 64.10 โดยโครงการสวนใหญปรากฏในรูปแบบการสนับสนุนกิจกรรมดานการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อดํารงไวซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น
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สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
(พ.ศ. 2557– 2559)

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนา
“สงเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษวัฒนธรรม กาวนําหัตถกรรมสิ่งทอ”
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1. การปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา ประปา

3. การปรับปรุงและกอสรางสิ่งปลูกสราง
4. การจัดทําผังเมือง แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

1. การสงเสริมอาชีพ
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โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กอสรางถนน
กอสรางรางระบายน้ํา/วางทอระบายน้ํา
กอสรางสะพาน
กอสรางลานคอนกรีต
ขุดลอกลําเหมือง/กอสรางทอลอดเหลี่ยม
กอสรางผนังกั้นดินพัง
กอสรางปายตาง ๆ
ฯลฯ
1. ปรับปรุง/เปลีย่ นทอประปา
2. กอสรางถังประปาหมูบาน
3. ติดตัง้ ไฟกิ่ง/ขยายเขตไฟฟา/ติดตัง้ ไฟจราจร
ฯลฯ
1. ปรับปรุงและกอสรางสิ่งปลูกสรางตาง ๆ
2. กอสรางเมรุเผาศพ
ฯลฯ
1. วางผังเมืองรวมชุมชนตําบลแมแรง
2. วางผังเมืองเฉพาะดานวัฒนธรรมบานดอนหลวง,
บานหนองเงือก
3. การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ทต. แมแรง
ฯลฯ
1. โครงการสงเสริมอาชีพเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
2. โครงการฝกอบรมความรูเพื่อเพิ่มทักษะในการ
ประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ
3. โครงการจัดตั้งกลุมเกษตรกรบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
ฯลฯ
1. เบี้ยยังชีพคนชรา
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ
3. เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
4. โครงการสงเสริมอาชีพใหแกผูดอยโอกาส
5. โครงการสวัสดิการสังคม
ฯลฯ
1. โครงการกีฬาตําบลตานยาเสพติด
2. จัดซื้อที่ดิน กอสรางสถานที่นันทนาการ พักผอนหยอนใจ
และอุปกรณกีฬา
ฯลฯ
1. สงเสริมใหเด็กนักเรียนไดรับการเรียนรูอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน
3. การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
4. การรวมศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลแมแรง
5. ศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทต.แมแรง
ฯลฯ
1. โครงการตรวจสุขภาพประจําปใหแกประชาชน
2. โครงการสงเสริมสรางสุขภาพ
3. ปองกันและควบคุมโรค เชน ไขเลือดออก , ไขหวัดนก ,
โรคพิษสุนัขบา เปนตน
ฯลฯ
1. โครงการขุดเจาะบอบาดาล
2. โครงการกอสรางรางสงน้ําเกษตร
ฯลฯ

2. การจัดสวัสดิการสังคม

3. การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

4. การสงเสริมการศึกษา

5. การสงเสริมการสาธารณสุข

6. การจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
โครงการ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบ
1. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. เพิ่มอัตรากําลัง อปพร. ตําบลแมแรง
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
2. โครงการฝกอบรมและทบทวน อปพร.
2. การสงเสริมและสนับสนุนชุมชนปลอดยาเสพติด 1. โครงการฝกอบรมเยาวชน ประชาชน หางไกลยาเสพติด
2. โครงการจัดหาน้ํายาตรวจสารเสพติดในกลุมนักเรียน
3. โครงการเกี่ยวกับยาเสพติด
4. โครงการผูประสานงานพลังแผนดิน (25ตาสับปะรด)
ฯลฯ
3. การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
1. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาครอบครัว
ฯลฯ
4. การปองกันชีวติ และทรัพยสินและสวัสดิภาพ
1. โครงการตัง้ ดานตรวจตราและเฝาระวังในพื้นที่
ของชุมชน
ฯลฯ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน
1. การสงเสริมการทองเทีย่ ว
1. โครงการแตงสี อวดลาย ผาฝายดอนหลวง
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
2. โครงการสืบสานตํานาน ฝายงาม หนองเงือก
ทองเทีย่ ว
3. โครงการจัดงานบาติกงามพรอม มัดยอมงามตา งานผากองงาม
4. โครงการฝกอบรมผูนําดานการทองเทีย่ ว
5. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว เชน ปายแสดง
เสนทางทองเที่ยว แผนพับ
ฯลฯ
1. โครงการสงเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ
2. การพัฒนาสินคาหัตถกรรม
2. โครงการฝกอบรมการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑสินคา
หัตถกรรม
3. โครงการสนับสนุนแหลงเงินทุนผูประกอบการดานหัตถกรรม
ฯลฯ
1. โครงการ Raod Show ตําบลแมแรง
3. การสงเสริมการคาและการจัดระเบียบการคา
ฯลฯ
1. โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียม
4. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมใน
ความพรอมในการเขาสูป ระชาคมอายเซียน
การเขาสูประชาคมอาเซียน
ฯลฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
5. การสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาสินคา
การเกษตรและการสงเสริมเพื่อการเขาถึง
แหลงทุน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอม
และมลพิษตาง ๆ

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมปิ ญญาทองถิ่น

1. การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

2. การสืบสานและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

1. การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

2. การใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการในทุกกระบวนการ
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โครงการ
1. โครงการประชุมอยางบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานที่
เกีย่ วของกับผูประกอบการและเกษตรกรเพื่อสงเสริมการ
ลงทุนเพื่อการพัฒนาสินคาการเกษตรและการสงเสริมเพือ่
การเขาถึงแหลงทุน
ฯลฯ
1. จัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางบอบําบัดน้ําเสียรวมตําบลแมแรง
2. กอสรางบําบัดน้ําเสียรวมตําบลแมแรงพรอมปรับปรุงภูมิทศั น
3. โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตําบลแมแรง
ฯลฯ
1. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนงานประเพณีตา ง ๆ
2. โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีทองถิ่น
3. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องดนตรี
4. โครงการปรับปรุง บํารุง ซอมแซมปรับปรุงโบราณวัตถุ
โบราณสถาน
ฯลฯ
1. โครงการสืบสานและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
ภูมปิ ญญาทองถิ่น
ฯลฯ
1 .โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ
การปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการทีด่ ี
2. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อใชอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัตงิ าน
ฯลฯ
1. กิจกรรมโครงการการใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการในทุกกระบวนการ
ฯลฯ

4.2 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน
4.2.1 วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน
"องคกรที่มุงพัฒนา ขาวประชามีสวนรวม เปนศูนยรวมเศรษฐกิจ เพือ่ ชีวิตที่มีคุณภาพ"
พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน
พันธกิจที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานเพียงพอตอความตองการของประชาชน และใหเอือ้ ตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางทั่วถึงและยัง่ ยืน
พันธกิจที่ 2 ดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเที่ยว สงเสริมและพัฒนาการเกษตรและเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิต
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม การลงทุน การจัดจําหนาย และการทองเที่ยว โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทีเ่ กี่ยวของ เพื่อสรางความอยูดกี ินดีและมีความมั่นคงในชีวิต
พันธกิจที่ 3 ดานสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมใหนาอยู มีความเขมแข็งปลอดจากยาเสพติด ประชาชนมีสวนรวม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทุกกลุม ใหดีขึ้น รวมทั้งการสงเสริมใหประชาชนไดรับการบริการขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและเพียงพอ
พันธกิจที่ 4 ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ทํานุบํารุงศาสนา รักษาเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรม โบราณสถาน และ
แหลงประวัติศาสตร รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญ
 ญาทองถิ่นใหดํารงอยูและสืบทอดตอไป
พันธกิจที่ 5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงานทดแทน เพื่อสราง
ความสมดุลโดยใชแนวทางการจัดการแบบบูรณาการ และใหชุมชนเปนฐานแหงการพัฒนา
พันธกิจที่ 6 ดานการศึกษา และการกีฬา โดยการสงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน เพื่อสังคมแหงการเรียนรูยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกระบบและกลุม
ผูดอยโอกาส รองรับการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน สนับสนุนและสงเสริมการกีฬาสูความเปนเลิศ
พันธกิจที่ 7 ดานสาธารณสุขและการสรางเสริมสุขภาพประชาชน สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนางานสาธารณสุขในทองถิ่น ใหประชาชนไดรับการบริการขั้น
พื้นฐานอยางทั่วถึง และเพียงพอ โดยใชแนวทางการจัดการแบบบูรณาการ
พันธกิจที่ 8 ดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางมีสวนรวม บริหารงานดวย
ความรวดเร็ว โปรงใสโดยยึดฐานวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภายในองคกร
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4.2.2 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน มี 8 ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5: การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาดานการศึกษา และกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 7 : การพัฒนาดานสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 8 : การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.3 ประเด็นกลยุทธิ/์ แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน มีดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 พัฒนาระบบการจัดทําผังเมืองรวม
1.2 พัฒนาและจัดหาแหลงน้ํา
1.3 พัฒนาเสนทางคมนาคม และขนสง
1.4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาดานเศรษฐกิจ เกษตรและการทองเที่ยว มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 สงเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ และของดีเมืองลําพูน
2.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพแกประชาชน
2.3 พัฒนาสถานที่แสดงและจําหนายสินคาผลิตภัณฑของทองถิ่น
2.4 สงเสริมและพัฒนาการเกษตร
2.5 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวทัง้ ระบบ
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ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาดานสังคม และคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหมูบ าน/ชุมชน
3.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตแกประชาชน
3.3 สรางความเขมแข็งของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และอาชญากรรม
3.4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ตามวิถีประชาธิปไตย
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.1 อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
4.2 สงเสริมศาสนา ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
4.3 อนุรักษและพัฒนาแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่สําคัญ
ยุทธศาสตรที่ 5: การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.1 ฟนฟู อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 การสงเสริมการมีสวนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม รวมทั้งพลังงานทดแทน
5.3 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และน้ําเสียในชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาดานการศึกษา และกีฬา มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
6.1 สงเสริมการพัฒนาการศึกษาทุกระบบ และกลุมผูดอยโอกาส
6.2 สงเสริมสถานศึกษาใหเปนฐานแหงการพัฒนา
6.3 สงเสริมการศึกษาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
6.4 สนับสนุนและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการในทองถิน่
ยุทธศาสตรที่ 7 : การพัฒนาดานสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาพประชาชน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
7.1 พัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทัง้ ระบบ
7.2 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพประชาชน
7.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 8 : การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
8.1 พัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
8.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกร
8.3 พัฒนาการจัดทําระบบฐานขอมูลทองถิ่น
8.4 พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการทีม่ ีคุณภาพ รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได
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4.3 วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด (VISION)
“ประตูทองการคาสูโลก โดดเดนวัฒนธรรมลานนา นาอยูทุกถิ่นที”่
1 เปาหมายของกลุมจังหวัด
1.1 เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
1.2 เพิ่มมูลคาการคาการลงทุน
1.3 เพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1.4 ประชาชนและนักทองเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1.5 เพิ่มยอดจําหนายสินคา OTOP ในกลุมจังหวัด
2 ยุทธศาสตร/กลยุทธของกลุมจังหวัด
2.1 พัฒนาใหเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับกลุม ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและเอเชียใต
2.2 พัฒนาประตูเศรษฐกิจ เพื่อเปนชองทางการคาและการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน
2.3 สรางงานหัตถกรรมที่มเี อกลักษณและความเปนเลิศและการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน
2.4 สรางงานหัตถกรรมที่มเี อกลักษณและความเปนเลิศในระดับนานาชาติ
2.5 เชื่องโยงการทองเที่ยวเพื่อเปนพลังดึงดูดใหมจากทรัพยากรธรรมชาติ
2.6 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางดานการเกษตร โดยสรางความหลากหลายและการบริหารจัดการสมัยใหม
2.7 ดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา
2.8 ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
2.9 สรางความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเที่ยว
วิสัยทัศนจังหวัดลําพูน
“เมืองแหงความสุข บนความพอเพียง”
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน
พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหมี คุณภาพ และเกิดความยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูเ มืองเกษตรปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สูเ มืองเศรษฐกิจสรางสรรค และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
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4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําพูน
1. การพัฒนาใหเปนเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเทีย่ วเชิงอนุรักษทมี่ ีเอกลักษณโดดเดน
2. การบริหารจัดการและการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการและมาตรฐานคุณภาพสินคาเกษตรทีส่ อดคลองกับความตองการของตลาด
3. การพัฒนาคุณภาพและการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและโครงสรางพื้นฐานรองรับเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันและความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเสริมสรางความเขมแข็งใหครอบครัว ชุมชน และสังคม
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางเปนระบบและยัง่ ยืน
6. การพัฒนาเมืองลําพูนใหมีความสงบ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และมีโครงสรางพื้นฐานที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4.5 แผนพัฒนาอําเภอปาซาง
นโยบายการพัฒนาอําเภอปาซางทําใหปาซางเปนเมืองนาอยู ประกอบดวยชุม ชนที่เขม แข็ง เพียบพรอ มดวยคนดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม เปนสังคม
ที่สงบสุข ปลอดจากผลกระทบดานภัยตาง ๆ มุงพัฒนาการเกษตรควบคูกับหัตถกรรมที่ไดมาตรฐานอยางเปนระบบครบวงจร ครบถวนดวยโครงสรางพื้นฐาน การจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว นําระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและการบริหารที่
รวดเร็วมาใชอยางทั่วถึง พัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยใชกระบวนการมีสวนรวมในทุกดานทุกระดับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอปาซาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและงานบริการ
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4.6 นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตําบลแมแรง
นายกเทศมนตรีตําบลแมแรงไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลแมแรง สมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 22 ตุลาคม 2552 จํานวน 7 ยุทธศาสตร
ดังนี้
1) ดานโครงสรางพื้นฐาน ไดแก
1.1 การคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชน กอสรางถนน รางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา สะพาน ขุดลอกลําเหมือง เปนตน
1.2 ระบบไฟฟาและประปา เชน ติดตั้งและซอมแซมไฟกิ่ง ไฟจราจร กอสรางถังประปา
1.3 กอสรางสิง่ ปลูกสรางตางๆทีจ่ ําเปนตอการใชประโยชนของสาธารณะ
1.4 การจัดทําผังเมือง การปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพ
2) ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ไดแก
2.1 การสงเสริมอาชีพ ใหแกประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลแมแรง เพื่อแกไขปญหาความยากจน และสรางรายไดจากการประกอบการ
2.2 การจัดสวัสดิการสังคม ใหเปนไปอยางครอบคลุมและทัว่ ถึงแกผูดอยโอกาสในตําบลแมแรง ซึ่งประกอบดวย คนชรา ผูพิการ และผูติดเชื้อ
2.3 การสงเสริมนันทนาการ เชน โครงการกีฬาตานยาเสพติด การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เปนตน
2.4 การสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบใหเขาถึงกลุม เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
2.5 สงเสริมการสาธารณสุขในดานการประชาสัมพันธ เสริมสรางสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรคติดตอ
3) ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ไดแก
3.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรูปแบบตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ตําบลแมแรง โดยสอดประสานกับทองที่ คือ กํานัน
ผูใหญบาน และกลุม องคกรตาง ๆ
3.2 การสงเสริมและสนับสนุนการตอตานยาเสพติดดวยกิจกรรมทั้งในเชิงการปองกันและแกไข
4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยว ไดแก
4.1 การสงเสริมการทองเที่ยว โดยการสนับสนุนและประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมประจําปของเทศบาลใหแกประชาชนทั่วไปรับทราบ เชน
งานแตงสีอวดลาย ผาฝายดอนหลวง งานสืบสาน ตํานานฝายงามหนองเงือก งานบาติกมัดยอมตําบลแมแรง เปนตน
4.2 การพัฒนาสินคาหัตถกรรมเพื่อการสงออกผลิตภัณฑประจําตําบลแมแรง
5) ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก
5.1 การจัดการสิง่ แวดลอมและมลพิษตางๆ ในการแกไขปญหาขยะ น้ําเสีย และหมอกควันในอากาศ
5.2 ปรับภูมิทัศนตําบลใหนาอยู สวยงาม โดยใหสอดคลองกับลักษณะภูมสิ ังคม
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6) ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก
6.1 การจัดการดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุ
6.2 การจัดการดูแลพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ และภูมิปญญาทองถิ่น
6.3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
7) ดานการเมืองทองถิ่นและการบริหาร ไดแก
7.1 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
7.2 ใหประชาชนมีสวนรวมทุกขั้นตอนในกิจการของเทศบาลตําบลแมแรง
7.3 พัฒนาบุคลากรทัง้ ฝายการเมือง ฝายขาราชการ ใหเพิ่มองคความรู เพิ่มศักยภาพในการทํางานอยางสูงสุด
7.4 บริหารงานอยางโปรงใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7.5 บริการประชาชนใหไดรับความสะดวกในทุก ๆ ดาน ตรงกับความตองการของประชาชนและใหเกิดประโยชนสูงสุด
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สวนที่ 5
บัญชีโครงการพัฒนา
(พ.ศ. 2557 – 2559)

สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
และการติดตาม ประเมินผล

\

สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 ขอ 29 และ
คําสั่งเทศบาลตําบลแมแรง ที่ 745/2555 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมแรง ประกอบดวย
(1) นายปยะบุตร ถาธัญ
ผูแทนประชาคม
ประธานกรรมการ
(2) นายสมคิด
อุตมโน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
กรรมการ
(3) นายกุลชาติ
ทําทอง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
กรรมการ
(4) นายมนตรี
จันทรจาน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
กรรมการ
(5) นายศักดิ์
จันทรดอนตอง ผูแทนประชาคม
กรรมการ
(6) ผอ. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตําบลแมแรง/ ผูแทนหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ กรรมการ
(7) ผอ. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนหลวง/ผูแทนหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ กรรมการ
(8) เจาอาวาสวัดแมแรง
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(9) นายสวัสดิ์
ศรีเนตร
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(10) นางอารีวรรณ บุญอุดม
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
กรรมการ
(11) นายสุมิตร
กัญจะนะ
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.
กรรมการและเลขานุการ
กองสวัสดิการสังคม
(12) นางสาวปยะมาศ โพธิพฤกษ
หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ
ผูชวยเลขานุการ
รก.ในตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด
(13) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกเทศมนตรีตําบลแมแรง เพื่อใหนายกเทศมนตรีตําบล
แมแรงเสนอตอสภาเทศบาลตําบลแมแรงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมแรง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
วิธีการติดตาม
1. ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปอยางนอยปละ 1 ครั้ง
2. ตรวจสอบวาการดําเนินการแตละแผนงาน/โครงการดําเนินการจริงจํานวนกี่โครงการและคิดเปนรอยละเทาไรของจํานวนแผนงาน/โครงการทั้งหมด
ของปงบประมาณนั้น
3. ตรวจสอบวาผลการทํางานบรรลุวัตถุประสงคหรือไม
วิธีการประเมินผล
1. ทําการประเมินผลตามแบบประเมินที่กําหนดตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบตั ิขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2. ประกาศผลการประเมินตอสภาเทศบาลตําบลแมแรง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมแรง และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนทราบ
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สวนที่ 7
ภาคผนวก

