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ส่วนที่ 1
บทนา
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการอันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทาขึ้น สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
1. เป็นแผนที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นแผนที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
3. เป็นแผนที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วง
ระยะเวลาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอยที่มีความสอดคล้อง และสามารถสนองตอบต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย

1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒาสามปี มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย ร่วมกับ
ประชาชนท้องถิ่น ประชุมประชาคมเพื่อร่วมกันพิจารณา กาหนดประเด็นหลักในการพัฒนา เพื่อเป็นกรอบ
ในการพิจารณาจัดทาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ลอยรวบรวมประเด็นหลักในการพัฒนาตามขั้น ตอนที่ 1 พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น จปฐ และ
กชช.2 ค. ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นตาบลแม่ลอย รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/
อาเภอ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและแผนชุมชน ตาบลแม่ลอย นามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย ประชุม
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พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ลอยพิจารณาต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
สามปี แล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นแนวทางในการ
จัดทางบประมาณ ต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย นา แผนพัฒนาสามปีที่
ประกาศใช้แล้ว ส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอาเภอเทิง เพื่อใช้ในการประสานแผนท้องถิ่นต่อไป

1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรด้านต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
2.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอยมีกรอบแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจนโดยครอบคลุม
ระยะเวลาห้วงสามปีซึ่งเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของ อบต.แม่ลอย
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข
ความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง
ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารแม่ลอยตาบลแม่ลอย ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานประชากรส่วนใหญ่เป็นชุมชนดังเดิมที่บรรพบุรุษ
อพยพถิ่นฐานมาจากจังหวัดน่าน แพร่ เพื่อมาตั้งที่อยู่อาศัยบริเวณตามลาน้าลอย หนองข่วง และต่อมา
ภายหลังได้มีประชากรอพยพมาจากภาคอีสานเพื่อมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มเติมบางส่วน
ขนาดและที่ตั้ง
องค์การบริหารตาบลแม่ลอย ตั้งอยู่พิกัดที่ 2165000N 61000E และอยู่ทางทิศเหนือของ
อาเภอเทิง ห่างจากอาเภอ 21 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงราย 45 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 795 กิโลเมตร และเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยา มีพื้นที่ในเขตการปกครอง จานวน 49,750 ไร่
หรือประมาณ 79.60 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 13 หมู่บ้าน
- หมู่ที่ 1 บ้านหนองข่วง - หมู่ที่ 7 บ้านเกี๋ยงกลาง
- หมู่ที่ 2 บ้านเกี๋ยงดอย - หมู่ที่
8 บ้านสันเจริญ
- หมู่ที่ 3 บ้านเกี๋ยงใต้
- หมู่ที่ 9 บ้านจาไคร้
- หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน่าน
- หมู่ที่ 10 บ้านเกี๋ยงดอยสูงเนิน
- หมู่ที่ 5 บ้านแม่ลอยไร่
- หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สุขสันต์
- หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลอยไร่ใต้ - หมู่ที่ 12 บ้านศรีมงคล
- หมู่ที่ 13 บ้านเกี่ยงดอยเจริญราษฎร์ เป็นหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้านทั้งหมด
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อาณาเขต ตาบลแม่ลอยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตาบลปล้อง
อาเภอเทิง
- ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง
- ทิศใต้ ติดต่อกับ
ตาบลป่าแดด อาเภอป่าแดด
ตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
- ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตาบลเชียงเคี่ยนอาเภอเทิง ตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด
โดยใช้เส้นทางการคมนาคมไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1020 (สายเทิง – เชียงราย)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1292 และถนน รพช.ชร.2062 เป็นเส้นทางหลักในการติดต่อระหว่างตาบล
และอาเภอเทิง ตลอดจนอาเภอเมืองเชียงราย
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 สภาพภูมิศาสตร์
สภาพภูมิประเทศในเขตตาบลแม่ลอยโดยทั่วไป ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตก
เป็นภูเขาสูง ส่วนตอนกลางเป็นพื้นที่ราบ โดยมีความลาดเอียงขึ้นไปในทางทิศเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ในเขตป่า สงวนแห่งชาติ ป่าขุนงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศใต้และทิศตะวันออกของตาบลอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอ
และป่าน้าพุง บริเวณด้านทิศเหนือของตาบลมีเส้นทางคมนาคมที่สาคัญตัดผ่านได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
1020 โดยผ่านทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตก ซึ่งมาจากอาเภอเทิงไปยังเมืองเชียงราย ตอนกลาง
ของตาบลมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1292 เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1020 จากทิศเหนือไป
ยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีถนน รพช.ชร.2062 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1292 จากทางทิศเหนือไป
ทางทิศใต้

 สภาพภูมิอากาศทั่วไป
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตาบลแม่ลอย แบ่งเป็น 3 ฤดู ได้แก่
1.ฤดูร้อน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม
2.ฤดูฝน ช่วงเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม
3.ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน- กุมภาพันธ์
ข้อมูลด้านประชากร
สถิติจานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย ตามทะเบียนราษฎร 3 ปีย้อนหลัง
ปี
2555
2556
2557

จานวนประชากร (รวม)
6,778

ชาย (คน)
3,380

หญิง (คน)
3,398

6,789

3,389

3,400

6,774

3,379

3,395

จานวนครัวเรือน
2,348
2,368
2,378

สถิติช่วงอายุ(ปี)ของประชากรในเขตตาบลแม่ลอย เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 3 ปีย้อนหลัง
น้อยกว่า
5-9 ปี
พ.ศ. 1-4 ปี
ช ญ ช ญ
2555 124 107 148 160
2556 151 136 151 159
2557 149 128 160 153

10-14 ปี

15-19 ปี

20- 24 ปี

60 ปีขึ้น
ไป
รวม
ช ญ ช ญ ช ญ
ช
ญ
ช ญ
174 169 254 212 191 213 2,020 2,052 469 485 6,778
168 165 254 206 194 212 2,003 2,046 468 476 6,789
152 160 242 206 206 215 1,977 2,012 493 521 6,774
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 ข้อมูลประชากรประจาปี 2558 แยกตามหมู่บ้านในพื้นที่
ประชากรชาย
(คน)
251
198
309
300
346
330
182
284
98
179
347
349
200
3,373

ชื่อหมู่บ้าน
1.บ้านหนองข่วง
2.บ้านเกี๋ยงดอย
3.บ้านเกี๋ยงลุ่ม
4.บ้านห้วยน่าน
5.บ้านแม่ลอยไร่
6.บ้านแม่ลอยไร่ใต้
7.บ้านเกี๋ยงกลาง
8.บ้านสันเจริญ
9.บ้านจาไคร้
10.บ้านเกี๋ยงดอยสูงเนิน
11.บ้านใหม่สุขสันต์
12.บ้านศรีมงคล
13.บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์
รวมทั้งสิ้น

ประชากรหญิง
(คน)
270
208
304
332
345
311
222
278
119
156
329
354
164
3,392

ประชากรรวม
(คน)
521
406
613
632
691
641
404
562
217
335
676
703
364
6,765

จานวนครัวเรือน
(หลังคา)
191
162
215
227
227
223
145
208
84
133
235
238
122
2,410

ที่มา : ข้อมูลทะเบียน อ.เทิง ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ข้อมูลประชากรประจาปี 2558 แยกตามช่วงชั้นอายุ ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
กลุ่มอายุ
00-04
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+

รวม

ชาย

หญิง

รวม

% ชาย

% หญิง

131
162
159
232
200
224
221
256
308
324
334
284
219
107
72
75
65

134
135
157
208
215
191
246
265
279
328
380
318
206
98
79
66
87

265
297
316
440
415
415
467
521
587
652
714
602
425
205
151
141
152

1.94
2.39
2.35
3.43
2.96
3.31
3.27
3.78
4.55
4.79
4.94
4.20
3.24
1.58
1.06
1.11
0.96

1.98
2.00
2.32
3.07
3.18
2.82
3.64
3.92
4.12
4.85
5.62
4.70
3.05
1.45
1.17
0.98
1.29

3,373

3,392

6,765

49.86

50.14
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ข้อมูลด้านการศึกษา
 การศึกษา
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย ส่วนใหญ่มีความรู้อ่านออก เขียนได้
คิดเป็นร้อยละ 99 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถม รองลงมาคือมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
ตามลาดับ
 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2557)
จานวนโรงเรียน
จานวนเด็ก
จานวนบุคลากร
/รายละเอียด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 ศพด.ตาบลแม่ลอย ตั้งอยู่พื้นที่ ม.6

53

55

108

-

6

6

1. รร.บ้านแม่ลอยไร่(ระดับอนุบาล/ป.1-6)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2482 มีเนื้อที่ 48 ไร่
ตั้งอยู่พื้นที่ ม.6 รับผิดชอบ ม.5,6,11,9
2. รร.บ้านเกี๋ยง”คุรุราษฎร์วิทยา”(ระดับ
อนุบาล ป.1-ม.3) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464
มีเนื้อที่ 33 ไร่ ตั้งอยู่พื้นที่ ม.1 รับผิดชอบ
ม.1,2,7,8,10,13
3. รร.บ้านเกี๋ยงใต้ (ระดับ อนุบาล/ป.1-6)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 มีเนื้อที่ 23 ไร่
ตั้งอยู่พื้นที่ ม.12 รับผิดชอบ ม.3,4,12

37

32

69

5

3

8

96

109

205

14

10

24

48

43

91

4

5

9

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน 13
แห่ง
- จานวนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 2 แห่ง (ม.1,3)
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ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุข
๏โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล จานวน 2
แห่ง ดังนี้
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่ลอย ม.6 หมู่บ้านบริการ คือ ม.5,6,9,11,1,8
๏ บุคลากรทางการแพทย์ มีดังนี้
1.1) นักวิชาการสาธารณสุข จานวน 3 คน
1.2)เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จานวน 1 คน
1.3)พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จานวน 2 คน
1.4)พนักงานทั่วไป จานวน 1 คน
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเกี๋ยง ม. 12 หมู่บ้านบริการ
คือ ม.2,3,4,7,10,12,13
๏ บุคลากรทางการแพทย์ มีดังนี้
2.1) นักวิชาการสาธารณสุข จานวน 1 คน
2.2) จพง.สาธารณสุขชุมชน จานวน 1 คน
2.3) พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จานวน 2 คน
2.4) พนักงานทั่วไป
จานวน 1 คน
2.5)พยาบาลวิชาชีพ จานวน 1 คน
2.6)ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จานวน 1 คน
-โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรกในพื้นที่ตาบลแม่ลอย
(ข้อมูล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่ลอย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเกี๋ยง
ประจาปีงบประมาณ 2557)

1.โรคอุจจาระร่วง จานวน 87 ราย
2.โรคตาแดง จานวน 51 ราย
3.โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จานวน 13 ราย
4.โรคมือเท้าปาก จานวน 11 ราย
5.โรคบิด จานวน 5 ราย
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~ 10 ~
-โรคที่ประชาชนมารับบริการในสถานพยาบาลมากของรัฐในพื้นที่ตาบลแม่ลอย
มากที่สุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่ลอย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านเกี๋ยง ประจาปีงบประมาณ 2557)

1.โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและกล้ามเนื้อยึดรวม จานวน 3,429 ราย
2.โรคระบบทางเดินหายใจ จานวน
3,111 ราย
3.โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคช่องปาก จานวน 1,597 ราย
4.โรคอาการและสิ่งผิดปกติ จานวน 1,327 ราย
5.โรคระบบไหลเวียนเลือด จานวน 1,018 ราย
สาเหตุการตายมากที่สุด 4 อันดับแรกในพื้นที่ตาบลแม่ลอย (ข้อมูล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่ลอย
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเกี๋ยง ประจาปีงบประมาณ 2557)

1.โรคมะเร็ง จานวน
10 ราย
2.โรคหัวใจและหลอดเลือด จานวน 7 ราย
3.โรคไต จานวน 4 รายและโรคปอดอุดกั้น จานวน 4 ราย
4.โรคระบบทางเดินอาหาร จานวน 3 ราย /ผูกคอตาย จานวน 3 ราย
5. โรคถุงลมโป่งพอง จานวน 3 ราย และโรคชรา จานวน 3 ราย
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จานวน 188 คน(เขตบริการ รพ.สต.แม่ลอย จานวน
85 คน / เขตบริการ รพ.สต.บ้านเกี๋ยง จานวน 103 คน)
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน จานวนทั้ง 13 หมู่บ้าน เท่ากับ 7.87จากคะแนนเต็ม 10
(ที่มาข้อมูล จปฐ. ปี 2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเทิง)
 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
ปัจจุบันพบว่ากลุ่มเยาวชนมีความเสี่ยงสูงในการเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจาก
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้มีทันสมัยติดต่อกันได้สะดวกรวดเร็วและมีเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ต่างๆ
ซึ่งเป็นสื่อที่วัยรุ่นใช้ติดต่อกัน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทาให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตร
หลาน สาหรับการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนยังขาดการร่วมมือที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพราะคิด
ว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตารวจเพียงฝ่ายเดียว แนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดคือใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ทางราชการเพื่อใช้หาแนวทางป้องกันและแก้ไปปัญหา
ดังกล่าวต่อไป
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ข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจากอดีตซึ่งไม่เคยเกิดปัญหาอาชญากรรมเกิดขึน้ ในพื้นที่
ตาบลแม่ลอย แต่ปัจจุบันพบว่ามีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นในตาบลแม่ลอยทั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ มีแนวโน้มสูงขึ้น และเกิดจากการเรียนแบบสื่อหรือเกมส์ที่มีความรุนแรง เนื้อหาไม่เหมาะสมจึง
เกิดปัญหาอาชญากรรมพื้นตาบลแม่ลอย ส่วนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ลอยได้มีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา โดยการจัดเตรียมคน/วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่างๆ
เช่น รถกู้ชีพกู้ภัย การจัดเวรยามและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งมีการพัฒนา
ฝึกอบรมบุคลากรเจ้าหน้าที่ต่างๆที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที รวมถึง
สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
โดยข้อมูลอุปกรณ์เครื่องมือและบุคลากร เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนการป้องกันและดูแล
ทรัพย์สินของราษฎรในตาบลแม่ลอย ดังนี้
- วิทยุสื่อสารแบบตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่อง
- วิทยุสื่อสารแบบพกพา จานวน 30 เครื่อง
- ป้อมตารวจ (ตู้ยาม)ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6
จานวน
1 แห่ง
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จานวน 3 รุ่น จานวน 138 คน
- อาสาสมัครสมาชิกตารวจบ้าน (สตบ.) จานวน
48 คน
- รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร จานวน
1 คัน
-รถกู้ชีพกู้ภัย
EMS ประจา อบต.แม่ลอย จานวน
1 คัน
-รถไถฟาร์มแทรคเตอร์ จานวน
1 คัน
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย อบต.แม่ลอย จานวน 12 คน
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ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าไม้อยู่ตาม
เทือกเขาป่าสงวน ป่าแม่พุง -ป่าแม่ลอยไร่ -ป่าสักลอ เนื้อที่โดยประมาณ 3,281.25 ไร่ ซึ่งมีลักษณะเป็นป่า
โปร่งเชิงเขา ปัจจุบันได้ถูกประชาชนบุกรุกทาลายเพื่อใช้เป็นที่ดินทากินและปลูกยางพาราเป็นจานวนมาก
สัตว์ป่า ในเขตป่าสงวน ป่าแม่พุง -ป่าแม่ลอยไร่ -ป่าสักลอ อาทิเช่น ไก่ป่า นกยูง ลิง งู
กระรอก กระต่ายป่า ฯลฯ
พันธุ์พืช พันธุ์พืชท้องถิ่นของตาบลแม่ลอย คือ ต้นเมี่ยง ประชาชนได้นามาผลิตเป็น
เมี่ยงเพื่อบริโภคและจาหน่าย แต่ปัจจุบันมีจานวนไม่มากเพราะประชาชนในพื้นที่หันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่
ได้ราคาสูงกว่า
ลักษณะของดิน,หิน ลักษณะของดินในตาบลแม่ลอยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเหมือน
พื้นที่ทั่วไป ๆ ทางภาคเหนือ คือ เป็นดินเหนียวปนทรายซึ่งสภาพไม่อุดมสมบูรณ์เท่าที่ควรเนื่องจากปัจจุบัน
มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีจานวนมากในการเกษตรทาให้ดินเสื่อมสภาพลง แต่ก็สามารถเพาะปลูกทาง
การเกษตรได้ แต่ต้องมีการบารุงรักษาพอสมควร
แหล่งน้า แหล่งน้าภายในตาบลแม่ลอยที่มีขนาดใหญ่คือ หนองข่วง อ่างเก็บน้าห้วย
น่าน และอ่างเก็บน้าปางแดง แต่ไม่มีการนาน้ามาบริหารจัดการใช้เพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที่หรือแทบจะไม่มีเลย เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ไม่ได้เข้ามา
ปรับปรุงและพัฒนาทาให้มีวัชพืชปกคลุมเป็นจานวนมาก ส่วนแหล่งน้าอื่น ๆ ก็จะมีแม่น้าไหลผ่านในตาบล
จานวน 1 สาย คือแม่น้าลอย แต่ปัจจุบันมีความตื้นเขิน
 แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย
1) หนองข่วง เป็นหนองน้าที่ตั้งอยู่กลางตาบล อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 1 บ้านหนองข่วง
ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มแอ่งน้าธรรมชาติ ต่อมากรมชลประทานได้เข้ามาขุดลอกให้มี
ขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และใช้เป็นแหล่งทามาหากินของประชาชนในพื้นที่
ปัจจุบันผู้นาชุมชนร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เข้ามาดาเนินการปรับปรุงและพัฒนา หนองข่วงจนมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม มีการอนุรักษ์พันธุ์ ปลาหลายชนิด และมีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น
ศูนย์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน
2) ม่อนผาต้าย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี ตั้งอยู่ ณ
หมู่ที่ 1 จากการสารวจของกรมศิลปากรหน่วยที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้พบว่าสถานที่แห่ง
นี้มีลักษณะที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาในอดีต ร่องรอยสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นแนวก้อนหิน
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ขนาดใหญ่ นามาเรียงต่อกันเป็นกาแพงรอบ 4 ด้าน ในพื้นที่ประมาณ 2 งาน นับว่าเป็นโบราณสถานที่น่า
ศึกษาและเที่ยวชมอีกแห่งของตาบลแม่ลอย
ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 ศาสนา
-วัด จานวน 5
แห่ง ดังนี้ (วัดหนองข่วง ม.1/วัดศรีมงคล ม.4/วัดแม่ลอยไร่ ม.6/
วัดพลอยโสภณ ม.9/วัดเกี๋ยงดอย ม.10)
-นับถือศาสนาพุทธ
6,843 คน ร้อยละ 99.71
-นับถือศาสนาคริสต์
20 คน ร้อยละ 0.29
 ศิลปวัฒนธรรมประจาถิ่น
-งานสรงน้าพระธาตุใน ต.แม่ลอย ช่วงเวลาจัดงาน วันวิสาขบูชาของทุกปี
-งานประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ช่วงเวลาจัดงาน 15 เมษายน ของทุกปี
-งานประเพณีลอยกระทง
ช่วงเวลาจัดงาน ขึ้น 15 ค่า เดือน 12 ของทุกปี
-งานประเพณีสลากภัต
ช่วงเวลาจัดงาน จะเริ่มจัดในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 10
(ตรงกับเดือน 12 ของทางเหนือ) ไปจนถึงวันขึ้น 8 ค่า เดือน 11 ก่อนออกพรรษา

ด้านเศรษฐกิจ
 อาชีพ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอยส่วนใหญ่ร้อยละ 86.50 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม รองลงมาร้อยละ 10 ประกอบอาชีพรับจ้าง และมีอาชีพค้าขาย และรับราชการตามลาดับ
 รายได้ของประชาชนในตาบลแม่ลอย
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย จานวน 158,742 บาท/ปี รายได้บุคคลเฉลี่ย จานวน 60,599 บาท/ปี
สามารถจาแนกแหล่งรายได้ดังนี้
1.อาชีพหลัก จานวน 102,870 บาท/ปี 2.อาชีพรอง จานวน 41,282 บาท/ปี
3.รายได้อื่น จานวน 11,703 บาท/ปี 4.ปลูก เลี้ยง หาเอง จานวน 2,886 บาท/ปี
หมายเหตุ จานวนที่สารวจ จานวน 2,003 ครัวเรือน จานวน 5,247 คน
(ที่มาข้อมูล จปฐ. ปี 2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเทิง)
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 รายจ่ายของประชาชนในตาบลแม่ลอย
รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย จานวน 112,642 บาท/ปี รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย จานวน 43,000 บาท/ปี
สามารถจาแนกแหล่งรายจ่ายดังนี้
1.ต้นทุนการผลิต จานวน 43,462 บาท/ปี 2.อุปโภคบริโภคที่จาเป็น จานวน 43,694 บาท/ปี
3.อุปโภคบริโภคที่ไม่จาเป็น จานวน 20,201 บาท/ปี 4.ชาระหนี้สิน จานวน 5,285บาท/ปี
หมายเหตุ จานวนที่สารวจ จานวน 2,003 ครัวเรือน จานวน 5,247 คน
(ที่มาข้อมูล จปฐ. ปี 2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเทิง)

4) ตลาดสด

 พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของตาบล คือ ข้าวนาปี ลาไย ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วดา
 การอุตสาหกรรมและพาณิชย์
1) โรงสีข้าว
16
แห่ง
2) ปั้มน้ามัน
9
แห่ง (หัวฉีด 2 แห่ง/ปั๊มตู้หยอดเหรียญ 5 แห่ง
ปั๊ม หลอด 2 แห่ง)
3) ร้านค้าทั่วไป
46
แห่ง
2 แห่ง (ม.2 , ม.5)
5)โรงน้าดื่ม
3 แห่ง
6)ร้านตัดผม,เสริมสวย
5 แห่ง
7)ร้านขายอาหาร
4 แห่ง
9)ร้านซ่อมรถ
4 แห่ง
10)โรงผลิตบล็อก
3 แห่ง
11)ร้านล้างรถ
1 แห่ง
12)รับฝากรถ 1 แห่ง
13)ร้านอลูมิเนียม 2 แห่ง
14)โรงขนมจีน 1 แห่ง
15)บ้านเช่า/ห้องเช่า 4 แห่ง
16)ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 1 แห่ง
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กลุ่มอาชีพในพื้นที่ตาบลแม่ลอยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจของชุมชน ดังนี้
ชื่อกลุ่ม
สถานที่ตั้ง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรทานาบ้านเกี๋ยง
ม.1
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์พัฒนา บ้านเกี๋ยงลุ่ม
ม.3
กลุ่มนวดแผนไทยเกี๋ยงใต้
ม.3
กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
ม.3
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดห้วยน่าน
ม.4
กลุ่มน้าดื่มชุมชนบ้านแม่ลอยไร่
ม.5
กลุ่มเพาะเห็ดฟางอบไอน้า
ม.5
กลุ่มข้าวปลอดสารพิษ
ม.6
กลุ่มเลี้ยงปลาผู้สูงอายุ ม.6
ม.6
กลุ่มข้าวอินทรีย์ 2,000
ม.8
กลุ่มเกษตรอินทรีย์สูงเนิน
ม.10
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านใหม่สุขสันต์ ม.11
ม.11
กลุ่มอินทรีย์พัฒนา
ม.12
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์
ม.13
กลุ่มทานาบ้านเกี๋ยง 2
ม.4
พื้นที่และสภาพการถือครอง ตาบลแม่ลอย
พื้นที่ทั้งหมด

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่การเกษตร (ไร่)

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

(ไร่)

ที่นา

ที่ไร่

สวน

รวม

อยู่อาศัย

แหล่ง
น้า

ป่าไม้

1

หนองข่วง

3,636

1,774

556

157

2,487

374

70

705

2

เกี๋ยงดอย

3,289

1,272

505

198

1,975

204

-

1,110

3

เกี๋ยงลุ่ม

3,984

1,050

422

112

1,584

220

-

2,180

4

ห้วยน่าน

4,245

819

415

100

1,334

365

-

2,546

5

แม่ลอยไร่

3,864

1,014

600

215

1,829

324

-

1,711

6

แม่ลอยไร่ใต้

4,969

1,780

571

315

2,666

283

-

2,020

7

เกี๋ยงกลาง

2,887

1,314

336

150

1,800

346

-

741

8

สันเจริญ

4,416

1,235

482

283

2,000

307

-

2,109

9

จาไคร้

3,576

856

51

76

983

142

-

2,451

10

เกี๋ยงดอยสูงเนิน

2,260

767

198

60

1,025

100

100

1,035
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11

ใหม่สุขสันต์

5,272

1,200

730

350

2,280

239

50

2,703

12

ศรีมงคล

5,024

1,694

412

250

2,356

268

-

2,400

13

เกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์

2,328

780

225

40

145

148

100

1,035

49,750

15,555

5,503

2,306

23,364

3,320

320

22,746

รวม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 การคมนาคม มายังองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอยใช้การคมนาคมทางบก มีดังนี้
- ถนนลาดยาง
จานวน 6 สาย ระยะทาง 30.5
กิโลเมตร แยกดังนี้
1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ผิวจราจรลาดยางเป็นเส้นทางหลักเชื่อมโยงผ่านตาบล
ไปยังอาเภอเทิง และอาเภอเมืองเชียงราย มีระยะทาง 4 กิโลเมตร
2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
1292 ผิวจราจรลาดยางเป็นเส้นทางหลักเชื่อมโยงทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 จากหมู่ที่ 11 ผ่านหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 เชื่อมทางไปตาบลแม่ลอย
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีระยะทาง 10 กิโลเมตร
3) ทางหลวงชนบทที่ ชร 4005ผิวจราจรลาดยางเป็นเส้นทางหลักเชื่อมโยงทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1292 จากบริเวณ หมู่ที่ 5 ผ่าน หมู่ที่ 8 ,10 , 1, 7, 4, 2, 3 และหมู่ที่ 12 เชื่อมทางไป
บ้านแม่พุง ตาบลป่าแดด อาเภอป่าแดด มีระยะทาง 8 กิโลเมตร
4) ถนนโยธาธิการ สายบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 11 ผิวจราจรลาดยางเป็นเส้นทางเชื่อมโยง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 มีระยะทาง 2 กิโลเมตร ปัจจุบันถูกถ่ายโอนให้ อบต.
5) ทางหลวงชนบท สายบ้านเกี่ยงดอย หมู่ที่ 1 ผิวจราจรลาดยางเป็นเส้นทางเชื่อมโยงไป
ยังบ้านจาไคร้ หมู่ที่ 9 มีระยะทาง 4 กิโลเมตร ปัจจุบันถูกโอนให้ อบต.
6) ทางหลวงชนบท สายบ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรลาดยางเป็นเส้นทางเชื่อมโยงไป
หมู่ที่ 7 ตาบลศรีดอนไชย มีระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
ไฟฟ้า จานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100
ประปา จานวน 19 แห่ง แยกได้ดังนี้ 1)ประปาขนาดใหญ่ จานวน - แห่ง
2)ประปา ขนาดกลาง จานวน 8 แห่ง 3)ประปาขนาดเล็ก จานวน 11 แห่ง
โทรศัพท์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอยมีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
จานวน 3 เครื่อข่าย คือดีเทค เอไอเอส และทรู ซึ่งทุกครัวเรือนจะมีโทรศัพท์มือถือใช้อย่างน้อย 1 เครื่อง
หรือมากกว่านั้น
อินเตอร์เน็ต มีแหล่งบริการอินเตอร์เน็ต จานวน 1 แห่ง คือ สานักงาน อบต.แม่ลอย
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คาขวัญประจาตาบลแม่ลอย
หนองข่วงน้าใส ป่าไม้เขียวขจี
ดีเด่นวัฒนธรรม ล้าเลิศครูบาอภิวงศ์
ดารงเกษตรอินทรีย์ วิถีชีวิตพอเพียง
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สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจาปี 2558 ตามตัวชี้วัดดังนี้

(ที่มาข้อมูล จปฐ. ปี 2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเทิง)
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
งบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย แบ่งโครงสร้างทางการบริหารเป็น
2 ฝ่าย คือ
 ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย มีจานวน 26 คน
 ฝ่ายบริหาร มีจานวน 4 คน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ส่วน คือ
 สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย
 นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 26 คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้น
โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล อายุของสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล แม่ลอย มีกาหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทาหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กิจการสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบล
อานาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามมาตรา 46 มีดังต่อไปนี้
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
3.
ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ

~ 19 ~

~ 20 ~
แผนภูมิสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หมู่ที่ 1-13

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดารง
ตาแหน่ง นับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งมิใช่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลคนหนึ่ง ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล (มาตรา 58/5)
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้กระทาโดยเปิดเผย
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องจัดทานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุกคนที่มาประชุมด้วย
หากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลได้ ให้นายอาเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จัดทานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุกคนภายในเจ็ดวัน และจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประจาทุกปี
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คาแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
อานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามมาตรา 59 มีดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ
ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ
2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. แต่งตั้งและถอดถอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และ เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
4. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา 60 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
อานาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตามลาดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคาสั่งใด แต่งตั้งให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการ
แทนทาหน้าที่กรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในระหว่าง
รักษาราชการแทนด้วย
อานาจในการสั่ง
การอนุญาต กาอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ
หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ
หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็น
อย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัด
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องค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติราชการแทนให้ทาเป็น
คาสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคห้า ต้องกระทา
ภายใต้การกากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดไว้
อานาจหน้าที่ของ อบต.
1. อานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. อานาจหน้าที่ ที่ต้องทาในเขต อบต. (มาตรา 67)
2.1 จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัด ขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
2.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
2.7 คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.8 บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
2.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร
3. อานาจหน้าที่ ที่อาจจัดทากิจการในเขต อบต. (มาตรา 68)
3.1 ให้มีน้าเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร
3.2 ให้มีและบารุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3.3 ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
3.4
ให้มีและบารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ
3.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
3.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
3.7 บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
3.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
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3.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
3.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
3.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
3.12 การท่องเที่ยว
3.13 การผังเมือง
4. อานาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16
4.1 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
4.2 การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
4.3 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4.4 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
4.5 การสาธารณูปการ
4.6 การส่งเสริม การฝึกอบรม และประกอบอาชีพ
4.7 การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
4.8 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
4.9 การจัดการศึกษา
4.
10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส
4.11
การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
4.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
4.13 การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
4.14 การส่งเสริมกีฬา
4.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
4.17 การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
4.18 การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
4.19 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
4.20 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
4.21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
4.22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
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4.23 การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง
มหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
4.24
การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.25 การผังเมือง
4.26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
4.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
4.28 การควบคุมอาคาร
4.29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.31 กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
5.
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด (พ.ร.บ. อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 5 มาตรา 69/1)
6
. อานาจในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตาบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอานาจออก
ข้อบัญญัติ ในการนี้จะกาหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกาหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้
กาหนดโทษปรับ เกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น (พ.ร.บ. อบต. พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 มาตรา 71)
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โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย
* งานบริหารทั่วไป
* งานนโยบายและแผน
* งานกฎหมายและคดี
* งานควบคุมโรค
* งานบริการสาธารณสุข
* งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
* งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน
* งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
* งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการคลังองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย
* งานการเงิน
* งานบัญชี
* งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้
* งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ส่วนโยธา
* งานก่อสร้าง
* งานประสานสาธารณูปโภค
* งานผังเมือง
* งานออกแบบและควบคุมอาคาร , การขุดดินถมดินและการควบคุมกิจการน้ามัน
เชื้อเพลิง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
* งานส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมโรงเรียน
* งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

เลขาฯ นายก อบต.

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัด อบต.

รอง ปลัด อบต.

กองการคลัง

สานักงานปลัด อบต.

ส่วนโยธา

กองการศึกษาฯ

อัตรากาลังพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย( ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 )
- พนักงานส่วนตาบล
จานวน 21 คน
- ลูกจ้างประจา
จานวน - คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 4 คน
- พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 3 คน
- พนักงานจ้างเหมาบริการ จานวน 5 คน
รวมทั้งหมด จานวน 33 คน
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย
รายได้

2553

2554

2555

2556

2557

เงินอุดหนุนทั่วไป

10,203,445.00

7,103,418.00

8,037,080.00

8,049,590

8,583,970

รายได้ที่จัดสรร

11,523,906.19

11,260,581.20 11,954,835.28

15,783,505

14,359,870.42

รายได้ที่ อบต.
จัดเก็บ
รวมทั้งสิ้น

278,575.52

667,232

657,243.25

24,500,327

23,601,083.67

22,005,926.71

471,569.59

482,342.47

18,835,568.79 20,468,257.75
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การใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.แม่ลอย (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายการ
ปี 2555
งบกลาง
1,157,547 -

ปี 2556
1,002,296

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

5,072,064

-

-

ปี 2557
905,724

50

6,089,580

-

6,405,783

-

-

-

-

-

-

ค่าจ้างชั่วคราว

808,228

-

863,100

-

845,190

-

ค่าตอบแทน

1,285,424

-

1,275,010

-

1,820,292

-

ค่าใช้สอย

1,869,656 18

2,466,678

02

2,826,802

58

ค่าวัสดุ

1,522,382 35

1,842,026

20

1,771,974

58

184,126 75

242,389

63

251,997

92

-

1,429,852

62

1,742,000

-

461,539 77

205,243

16

116,461

28

ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,230,800
1,497,521

-

1,934,787

-

2,121,328

45

54,000

-

54,500

-

9,500

-

รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่ระบุ
11,397,601 24 9,864,142 36
วัตถุประสงค์
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
- 2555
รวม
26,540,890 29 27,269,604 99

10,253,681

-

รายจ่ายอื่น ๆ
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29,070,795

31
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา ของ ของ อบต.แม่ลอย ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค)
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.จุดแข็ง (Strengths)
1.ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาด้านการศึกษา
2.บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและโรงเรียนจัดการเรียน
การสอนได้มาตรฐาน
3.คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน
ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาการจัด
การศึกษาเป็นอย่างดี
4.ประชาชนมีอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม
5.ประชาชนยังมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

2.จุดอ่อน(Weakness)
1.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ
ทางโดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ
2.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
สนับสนุนการสอน
3.จานวนนักเรียนต่อครูไม่เหมาะสม
4.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ
5.ประชาชนในพื้นที่ยังขาดการพัฒนาด้านการศึกษา

3.โอกาส(Opportunity)
1.ชุมชนมีส่วนร่วมในบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา
2.ประชาชนให้ความสาคัญด้านการศึกษา
3.การปฏิรูปด้านการศึกษาของรัฐบาลโดยเน้นให้ท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการจัดการด้านการศึกษา
4.เทคโนโลยีที่รวดเร็วและทันสมัย
5.ช่องการศึกษาที่มีมากยิ่งขึ้นทั้งของภาครัฐและเอกชน
6.การส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
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4.อุปสรรค(Threats)
1.ขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินการ
2.กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆมีมากทาให้ยุ่งยาก
ซับซ้อนทาให้เกิดความล่าช้า
3.ข้อจากัดของกฎหมายระเบียบต่างๆที่ อบต. ไม่สามารถ
เข้าไปดาเนินการได้
4.ค่านิยมของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียงทั้งของภาครัฐและเอกชน
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ด้านคุณภาพชีวิต
1.จุดแข็ง (Strengths)
1.ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
2.ประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี

2.จุดอ่อน(Weakness)
1.บุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่
รับผิดชอบ
2.ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3.ขาดการบริหารจัดการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างต่อเนื่อง
4.บางชุมชนไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร
5.ประชาชนขาดอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตร

3.โอกาส(Opportunity
1.ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น นโยบายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ นโยบาย รถคันแรก บ้านหลังแรก เป็นต้น
2.นโยบายจากส่วนกลาง จังหวัดชัดเจน เกื้อหนุนต่อการ
ดาเนินงานของ อบต.
3.การปฏิรูปการเมืองของรัฐบาล
4.เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยขึ้น
5.การส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

4.อุปสรรค(Threats)
1.ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
2.ขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินการ
3.สื่อโฆษณามีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรม
สุขภาพ
4.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.ปัญหาภัยธรรมชาติเช่น ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย เป็นต้น

ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
1.จุดแข็ง (Strengths)
1.มีแหล่งท่องเที่ยวของตาบล เช่น หนองข่วง ม่อนผาต้าย อ่าง
ห้วยน่าน เป็นต้น
2.สภาพภูมิประเทศที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
3.พื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพื้นที่สาคัญได้แก่ ข้าว
ข้าวโพด ลาไย ยางพาราและถั่ว
4. ประชาชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกร
3.โอกาส(Opportunity
1.แหล่งท่องเที่ยวสามารถพัฒนาให้เป็นที่น่าสนในของ
นักท่องเที่ยวได้
2.การส่งเริมจากภาครัฐด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยขึ้น
4.แหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินที่มีให้เลือกมากขึ้น
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2.จุดอ่อน(Weakness)
1.แหล่งท่องเที่ยวขาดการพัฒนาทาให้ไม่เป็นที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยว
2.มีปัญหาหนี้สินและความยากจนของเกษตรกร
3.ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่าแต่ราคาต้นทุนทาง
การเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้น
4.เกษตรกรขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่
ถูกต้อง
4.อุปสรรค(Threats)
1.ขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินงาน
2.ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก
3.การเมืองระดับชาติขาดเสถียรภาพ
5.ปัญหาภัยธรรมชาติเช่น ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย เป็นต้น
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5.การส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.จุดแข็ง (Strengths)
1.ผู้บริหารให้ความสาคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2.มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์

2.จุดอ่อน(Weakness)
1.งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ
2.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ เฉพาะทาง
3.ปัญหาการตัดไม้ทาลายป่าเพื่อพื้นที่เพาะปลูก
4.ประชาชนยังขาดความร่วมมือในการดาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
5.ขาดการบริหารจัดการที่ดี

3.โอกาส(Opportunity)
1.แผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติเอื้อต่อ
การพัฒนา
2.ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3.กระแสสังคมลดภาวะโลกร้อน
4.ความตื่นตัวของประชาชนในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงประยุกต์(ปิดทองหลังพระ)
ในพื้นที่ตาบลแม่ลอย

4.อุปสรรค(Threats)
1.พื้นที่มีบริเวณกว้างขวางทาให้ไม่สามารถดูแลได้อย่าง
ทั่วถึง
2.กฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เอื้อต่อการพัฒนา
3.พื้นที่การจัดการเชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นยากต่อการดาเนินการ
4.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.จุดแข็ง (Strengths)
1.ผู้บริหาร ผู้นาชุมชนเห็นความสาคัญและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
2.ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
3.มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
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2.จุดอ่อน(Weakness)
1.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
2.ขาดข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนา
3.ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน
4.ระบบประปาหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง
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3.โอกาส(Opportunity)
1.ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
2.เครื่องมือ เครื่องใช้มีการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้น
3.การส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

การพัฒนา

4.อุปสรรค(Threats)
1.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
2.ระเบียบกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินการใน
พื้นที่สานักงานส่วนราชการในพื้นที่

ด้านการเมือง การบริหารและเทคโนโลยี

1.จุดแข็ง (Strengths)
1.บุคลากรมีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนา
2.อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และมีการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
3.มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรชัดเจน
4.ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมทางการเมือง
5.มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรชัดเจน

2.จุดอ่อน(Weakness)
1.ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานซับซ้อน และยุ่งยาก
2.บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขาด
ความคิดสร้างสรรค์
3.ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน
4.บุคลากรก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยี

3.โอกาส(Opportunity)
1.การปฏิรูปของภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
2.การส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
3.เทคโนโลยีมีความทันสมัย รวดเร็ว ราคาประหยัดมากขึ้น

4.อุปสรรค(Threats)
1.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร
2.การเมืองระดับประเทศขาดเสถียรภาพ
3.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
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2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย ในปีงบประมาณ 2557
ที่
ผ่านมาใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความการของประชาชนโดยสรุป
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาชิงคุณภาพ
จากการดาเนินงานตามแผนพัฒนาในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา(ปี พ.ศ. 2557) โดยการประเมิน ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปรากฏว่าประชาชน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอยในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 จากค่าเฉลี่ยเต็ม 5 และ
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้เท่ากับ 7 จากคะแนนเต็ม 10
จากการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย
ประจาปี 2557 ภาพรวมสามารถสรุปผลการตรวจประเมินได้ดังนี้
รายละเอียดการตรวจรับรอง
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ที่อนุมัติ

คะแนนเต็ม
150
165
185

คะแนนที่ได้
100
120
132

คิดเป็น %
66.67
72.73
71.35

โครงการที่ไม่มีการ
ดาเนินการ

โครงการที่ดาเนิน
เสร็จสิ้น

โครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน ร้อยละ

1

23

3,180,000

1

0.85

22

18.80

-

-

2

23

250,000

1

0.85

23

19.65

-

-

3

5

120,000

-

-

4

3.41

-

-

4

50

12,786,300

6

5.12

44

37.60

-

-

5

2

40,000

1

0.85

1

0.85

-

-

6

14

730,000

4

3.41

10

8.54

-

-

รวม

117

17,106,300

13

11.11

104

88.88

-

-
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4. ด้านการบริการสาธารณะ
รวมทั้งหมด

230
730
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176
528

76.52
72.33
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์ (Vission) อบต.แม่ลอย
ประชาชนอยู่ดี กินดี สัญจรดี การศึกษาดี สามัคคี มีศีลธรรม

พันธกิจ (Mission)
1.ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและดูแลสวัสดิการสังคมของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติด
เชื้อเอดส์ และ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
2.ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้เสริมแก่ประชาชน
3.บริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน
4.ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ให้ได้มาฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
5.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนและส่งเสริมบอบประชาธิปไตยระดับ
ท้องถิ่น

เป้าหมายเพื่อการพัฒนา/เป้าประสงค์
1.ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
3.ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
4.ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
5.ประชาชนตระหนักเห็นความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า
6.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
7.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8.เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1
การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในตาบลแม่ลอยเพื่อ
รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในท้องถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้า สะพาน ท่าเทียบเรือ และการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาพืชเกษตร สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการ
ดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้ แก่ครอบครัว และการ
จัดการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึง
การตลาด
2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้า และระบบบริหารจัดการน้า เพื่อ
สนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่
ขาดแคลน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์และพันธุ์สัตว์ ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรใน
พื้นที่ด้านการผลิต การแปรรูป การจาหน่ายและการตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.5 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพ
ของพื้นที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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3.3 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศ
เพื่อนบ้าน พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คานึงถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา
3.5 ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคมและค่านิยมล้านนาเชื่อมโยง
วัฒนธรรมอาเซียน
3.6 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง
3.7 ประสานและสร้างความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและ
ศักยภาพกาลังแรงงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การ
รักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคี
เครือข่าย
4.2 สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์ทางเลือกในการดูแลและรักษาสุขภาวะชุมชน
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
4.5 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน ถาวร และมี
สภาพแวดล้อมที่ดี
4.6 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสาคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม
4.7 สนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ
กลุ่มผู้ไม่มีงานทา เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมี
งานทาและมีรายได้เพื่อการยังชีพ
4.8 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการ
ให้ความสาคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
4.9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
ปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
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4.10 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ควบคู่กับการให้การศึกษา
4.11 ส่งเสริมและสนับสนุน ทะนุบารุง พระพุทธศาสนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน
มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ
ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนท้องถิ่นและลดผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน
5.2 เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสานึกให้กับประชาชน ในการดาเนินการอนุรักษ์ การ
คุ้มครองดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ น้า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิด
ผลสาเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดาริ
5.3 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาฝายต้นน้า (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้าและตะกอน
เสริมความสมบูรณ์ของป่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
6.2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความถูกต้อง
ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน
6.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อ
การแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี สถานที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในตาบลแม่ลอย
6.6 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.7 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.8 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และ
บัญชีประสานโครงการ
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