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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์(Vision) 
“ มุ่งพัฒนาสังคมและโครงสร้างพื้นฐาน       สร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประชาชนต าบลแม่เจดีย์มีสุขถ้วนหน้า ” 

พันธกิจ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
2. พัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจและการเกษตรจัดให้มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย 
3. จัดให้มีการบริการสวัสดิการทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคมและส่งเสริมสนับสนุนการ   
    ด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
6. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการในองค์กรให้ได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์มีดังนี้ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรน้ า  
และการจราจร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการสาธารณะตามอ านาจ

หน้าที ่
 

2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก รวดเร็ว 
2. เพื่อส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของการผลิตผลทางการ  

     เกษตรและให้ประชาชนมีอาชีพเสริม 
  3. เพ่ือพัฒนาการบริการจัดการทางด้านสังคมให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
  4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
  5. เพ่ือให้ชุมชนรู้จักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา   
                  ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านและต าบล 
  6. เพื่อให้การบริหารด้านการเมืองการปกครอง และบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
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2.4 ตัวชี้วัด 

  (1)  ประชาชนมีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก รวดเร็ว  
(2)  ประชาชนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของการ

ผลิตผลทางการ เกษตรและให้ประชาชนมีอาชีพเสริม 
(3)  ประชาชนได้รับการบริการและการจัดการทางด้านสังคมให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีสุขภาพดี

ถ้วนหน้า  
   (4)  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
  (5)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวของหมู่บ้านและต าบล 

(6)  การบริหารด้านการเมืองการปกครอง และบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
(1)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยมีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภค 
(๒)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(3)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(4)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม

ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(5)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 
(6)  มีการบริหารและจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

2.6  กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ทรัพยากรน้ า   

และการจราจร 
     1.1. แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2. แนวทางการพัฒนา ด้านการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
     1.3. แนวทางการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
     1.4. แนวทางการพัฒนา ด้านการจราจร การก่อสร้าง ติดตั้งป้ายต่างๆ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
     2.1. แนวทางการพัฒนา ด้านการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอัน 

     เนื่องมาจากพระราชด าริ 
     2.2. แนวทางการพัฒนา ด้านการเกษตร 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
     3.1. แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม 
     3.2. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการสาธารณสุข 
     3.3. แนวทางการพัฒนาด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ 
                             การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
     3.4. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

      4.1.แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา 
      4.2.แนวทางการพัฒนา ศาสนา 
      4.3.แนวทางการพัฒนา ด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
     5.1.แนวทางการพัฒนา ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
              5.2.แนวทางการพัฒนา ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

             5.3. แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระบบบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกุล 
             5.4. แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  การบริหาร  และการบริการสาธารณะตามอ านาจ
หน้าที ่

  6.1.แนวทางการพัฒนา ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานทั่วไป 
  6.2.แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อ

รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ อาชีพและการเกษตรให้เข้มแข็ง 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(5)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 2.8  ความเชื่อโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(9)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (10)  แผนงานการเกษตร 
  (11)  แผนงานงบกลาง 



 

2.8  ความเชื่อโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

โครงสร้างเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ.2561-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  
การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต
การเกษตรยั่งยืน เช่ือมโยงกบักลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

1.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพระบบโลจิสติกส์และสิง่อ านวยความ
สะดวกรองรบัการขยายตัวทางการขนส่งระบบราง การบิน ทางน้ า
และทางบก เศรษฐกิจเช่ือมโยงกลุม่ประเทศ GMS และ ASEAN 
2.พัฒนาประสิทธิภาพการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
3.วางแผนแม่บทและแผนปฎิบัติการบริหารจัดการเมืองเพื่อเร่งรัด
การด าเนินการภายใต้นโยบายเขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน 
4.สร้างความรู้ความเข้าใจและด าเนินกจิกรรมแก่ประชาชนทุกระดบั
ในการใช้พลังงานและพลงังานทดแทนในพื้นที ่
 
สย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถ่ินตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สร้างภูมิคุม้กันของครอบครัวและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้

ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

1.เพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อการเกษตรและบริโภคและพฒันาการใช้ดิน เพื่อ
สนับสนุนการผลิต การขยายแหล่งพันธ์ุและสัตว์ที่ขาดแคลน 
2.เพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธ์ุและสินค้าเกษตรเพื่อเพิม่มลูค่าเพื่อตอบสนอง
ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 
3.สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านการเก็บเกี่ยวและแปรูป 
4.ปรบัเปลี่ยนระบบการผลิตสู่การท าเกษตรปลอดภัยทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถ่ินและศัพยภาพของพื้นที ่
5.ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรในพื้นที่ด้านการผลิตแปรรูปการจ าหน่าย
และการตลาดตามความต้องการของตลาดโดยเป็นพืชหลักและพืชรอง 
6.รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อการสง่ออก
ครัวไทยสู่ครัวโลก 

1.เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่
ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดในกลุ่มและประเทศเพื่อนบ้าน 
2.จัดท าแผนบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดโดยอาศัยหลักการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3.พัฒนาบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่ม
มูลค่า 
4.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การท่องเทียว 
5.ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
6.สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวน าร่อง 

1.ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน สินค้า แรงงาน และ
การเงินเพื่อรองรบัประชาคมอาเซียน 
2.ส่งเสริมการจัดกจิกรรม Road show งานแสดงและจ าหนา่ย
สินค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง่
ภายในองค์กรปกครองท้องถ่ินเพื่อรองรับการขยายตัว
ของการลงทุนภายในท้องถ่ิน และการโยงประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงัคมเพือ่ใหป้ระชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาทรัพย์
กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อบต.แม่เจดีย ์

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธาณูปการ ทรัพยากรน้ า และ
การจราจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนา 
ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
และประเพณีท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมอืงการปกครอง 
การบริหาร และการบริการ
สาธารณตามอ านาจหน้าที ่
 

แผนงาน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ทรัพยากรน้ า และการจราจzaร 

 

ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเข้าใจ
การด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
จัดบรกิารสวัสดิการทางสังคมและ
การจัดระเบียบในสังคม 

เพื่อพฒันาการศึกษาของประชาชน 
ทุกระดบัอย่างทั่วถึงและส่งเสรมศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

เพื่อให้ชุมชนรูจ้ักบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหก้ารบรหิารและการจัดการ 
มีประสิทธิภาพ 

 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 
 
 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานงบกลาง 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4.แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
5.แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
7.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 
 

1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
3.แผนงานการศาสนาวัฒนาและ
นันทนาการ 

1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
3.แผนงานงบกลาง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์   และข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา (Base Line  
Data)   ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์และศึกษาในบทที่ผ่านมา   เพื่อที่จะทราบสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและ
ศักยภาพในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์   จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์ในทุกด้านการพัฒนา
โดยใช้เทคนิค (SwotAnalysis)  ซึ่งจะต้องท าการวิเคราะห์หา  จุดแข็ง   จุดอ่อน   โอกาส   และอุปสรรค  ทั้งภายใน
และภายนอกของการพัฒนาทั้ง    6   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์   ประกอบด้วย 

ปัจจัยภายนอก 
  จุดแข็ง (Strength)  หมายถึง ขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
สามารถน ามาจัดการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ  และจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

  จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ความผิดพลาดหรือข้อด้อยในท้องถิ่นซึ่งมีผลท าให้ไม่บรรลุตามแนวทางการ
พัฒนาที่วางไว้ 

ปัจจัยภายใน 
  โอกาส (Opportunity) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีมีลักษณะเกื้อกูลหรือสนับสนุนต่อ
แนวทางการพัฒนา 
  อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถิ่นที่มีลักษณะส่งผลให้เกิดความ
เสียหายหรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา 
 

จุดแข็ง (Strengths-s)   

  1. พ้ืนที่ อบต.แม่เจดีย์เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  ได้แก่   ข้าว  มันฝรั่ง   
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน   ขิง   ถั่วเหลือง  ล าไย ชา  มะเขือเทศ   ยางพารา  กาแฟ  ฯลฯ โดยเฉพาะพ้ืนที่บนภูเขา
สามารถปลูกชา  กาแฟ  และพืชไม้เมืองหนาวได้ตลอดทั้งปี   และแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณ์์ให้จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับเป็นสินค้า OTOP  ของต าบลได้ในอนาคต   

  2. ตามนโยบายผู้บริหารได้ให้ความส าคัญโดยเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ    
ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   ผู้ด้อยโอกาส  เยาวชน  ให้มีคุณภาพชีวิตและได้รับบริการสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึงและให้การ
สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม   และในด้านความปลอดภัยมีป้อมยามต ารวจในพื้นที่จ านวน 1 แห่ง 

3. ตามนโยบายของผู้บริหารได้เน้นการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะต่าง ๆ 
ให้พัฒนาขึ้น   ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงกับต าบล   อ าเภอ  และจังหวัดใกล้เคียง   เช่น   เชียงใหม่   ล าปาง    พะเยา    ซึ่งเป็น
เส้นทางคมนาคมที่เดินทางได้สะดวก   รวดเร็ว 

  4.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ปัจจุบันในพ้ืนที่มีล าเหมืองไหลผ่านในหลายหมู่บ้าน  ประกอบกับได้รับความ
ช่วยเหลือในการสร้างอ่างเก็บน้ าของต าบล    ประชาชนสามารถมีน้ าใช้ในการเกษตรได้ตลอดปี ด้านการประปามีการสร้าง
เพ่ิมและปรับปรุงจนสามารถมีน้ าอุปโภค-บริโภคได้อย่างสะอาดและปลอดภัย 
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  5.ตามนโยบายของผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในการในการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพร่างกายของ
ประชาชน  การป้องกันและก าจัดโรคติดต่อชนิดต่าง ๆ  ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ในการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ให้กับศูนย์สาธารณสุขแต่ละหมู่บ้าน  มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ต าบลแม่เจดีย์(สปสช.)  ดูแลด้าน
สุขภาพของประชาชน 
  6. ตามนโยบายของผู้บริหารการพัฒนาด้านการศึกษา   ได้เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กก่อนวัย
เรียนและมีการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม    โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานวัฒนธรรม   ประเพณีท้องถิ่นเป็น
ประจ าและต่อเนื่อง  และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในต าบล เช่น  วัด  พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย   ส านักสงฆ์   
อาราม  ฯลฯ 
  7. ตามนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ได้เน้นการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงภูมิทัศน์อนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่น่า
อยู่และมีการใช้สารเคมีลดลงในพืชผลการเกษตร พ้ืนที่เกษตรบนภูเขาสามารถสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตของ
ประชากรในด้านการประกอบอาชีพมี 4  หมู่บ้าน  มีกลุ่มควบคุมไฟป่าในแต่ละหมู่บ้านดูแลและป้องกันไฟป่า 

  8. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์   มีการบริหารงานที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่ชุมชนและประชาชน
ให้มากที่สุด  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชนและการจัดท าประชาคมและมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาของต าบล  มีการแต่งตั้งภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการและประชาคมหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัด
จ้างและตรวจสอบการจ้างและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   จึงท าให้ประชาชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับ 
อบต.ท าให้เกิดการเสริมสร้างประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดอ่อน (Weakness-w) 

  1. ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร   ในช่วงฤดูหลังเก็บเกี่ยวจะมีปัญหาการว่างงาน  และการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  มีการด าเนินงานไม่ต่อเนื่องเพราะประชาชนไม่มีความรู้เพียงพอที่จะพัฒนาอาชีพในการแปรรูปผลผลิตและ
ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

  2. งบประมาณในการจัดสรรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังมีไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ   และ
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสนใจในการเสริมสร้างดูแลสุขภาพตนเอง ปัญหาเยาวชนในด้านเสพยาเสพติดและขาดความ
อบอุ่นการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว 
  3.หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล  เช่น  พ้ืนที่บนภูเขา  4  หมู่บ้าน   ถนนที่ใช้สัญจรไปมาเข้าสู่หมู่บ้านยังเป็นถนน
ลูกรัง   ในฤดูฝนท าให้การเดินทางสัญจรไปมาล าบากและพ้ืนที่ในการบริการสาธารณะมีบริเวณกว้างและไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่   การขยายเขตไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเพราะห่างไกลยังต้องใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ ไฟฟ้าพลังงานน้ าทดแทน 
  4.ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  มักจะมีปัญหาในเรื่องภัยแล้งและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเพราะ
ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  หรือฝาย   ต้องใช้งบประมาณมากไม่สามารถท าได้เองและทั่วถึง  จึงต้องขอรับสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น  
  5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข  โดยสภาพการทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ยังมีหมู่บ้านที่อยู่ไกล
สถานพยาบาลประจ าอ าเภอ    จ านวน  4  หมู่บ้านที่อยู่บนภูเขา    ท าให้การเดินทางมารักษาพยาบาลล าบากและไม่สะดวก
อีกท้ังบุคลากรทางสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ 
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  6. การพัฒนาด้านการศึกษา   บุคลากรในองค์กรยังใหม่และไม่มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน
การศึกษา  รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนาสถานที่ยังไม่เพียงพอ   และเยาวชนไม่ค่อยเชื่อฟังค าสอนของอาจารย์ผู้สอน 
  7. ในการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง
และเครื่องมืออุปกรณ์ในการด าเนินงาน   จึงต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงไม่
สามารถด าเนินงานอย่างต่อเนื่องได้  แหล่งท่องเที่ยวทางบนพ้ืนที่สูงยังไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้สะดวกเนื่องจากทาง
สัญจรไปมาล าบาก 
  8.การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการประชาชนและเยาวชนบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญในการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชนเท่าที่ควร   ทางด้านการบริหารจัดการองค์กรยังขาดบุคลากรและเครื่องมือที่
ทันสมัยในการด าเนินงาน 
 

โอกาส (Opportunity-O) 

  1. ปัจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว   มีตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร    
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ด าเนินการมีส่วนร่วมและท างานเป็นทีมมากขึ้น    เน้นการด าเนินชีวิตอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ในพ้ืนที่ยังมีโครงการหลวงตามแนวพระราชด าริที่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้ท าการเกษตรแบบพอเพียง 

  2. อบต.แม่เจดีย์ มีสถานประกอบการ   สถานพยาบาล   สถาบันทางศาสนาที่สามารถรองรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและได้รับการสนับสนุนการออกก าลังกายจากหน่วยงานอ่ืน  ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐบาล 

  3. ในการพัฒนาด้านไฟฟ้าและการคมนาคมได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  
เช่น  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และกรมทางหลวง   ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กร 

  4. สามารถพัฒนาให้บริเวณพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าที่มีขนาดพ้ืนที่กว้างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
ต าบลและเป็นแหล่งก่อให้เกิดรายได้ของประชาชน 
  5. ในพ้ืนที่มีสถานพยาบาลที่สามารถให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการคมนาคมสามารถเดินทางไป
โรงพยาบาลในเขตใกล้เคียงได้และมีอุปกรณ์พร้อม   อีกท้ังยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือ 
  6. ปัจจุบัน  มีสถาบันการศึกษาทุกระดับ   ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา 
ในพ้ืนที่  และระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นวิทยาเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า  เปิดสอนระดับปริญญาตรี และมีสถาบันที่สามารถ
เดินทางไปศกึษาต่อได้ใกล้เขตพ้ืนที่ เช่น เชียงใหม่ ล าปาง  ท าให้เยาวชนมีทางเลือกในการศึกษาต่อได้อย่างเต็มที่ 
  7. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้
ความส าคัญที่เข้ามาช่วยในการพัฒนาในพ้ืนที่ทั้งให้การสนับสนุนในการอนุรักษ์ป่าไม้และฟ้ืนฟูนิเวศน์ป่าโดยให้การสนับสนุน
กล้าไม้เพ่ือการปลูกป่าในพ้ืนที่  
  8. ในการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน   และมีการด าเนินงานแบบมีส่วนรวมของภาคประชาชน
ท าให้เกิดการตัดสินใจร่วมและมีข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 
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อุปสรรค (Threat-T) 

  1. การเกษตรจะมีปัญหาทางด้านโรคระบาด โรคจากแมลง ศัตรูพืช ระบาดในนาข้าว  พืชไร่ พืชสวนต่าง ๆ 
ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสิ้นสุดความเจริญทางเทคโนโลยี  ในระบบทุนนิยมท าให้เกิดหนี้สินนอกระบบของประชาชน   
ค่าครองชีพสูง  รายได้ไม่แน่นอน  ท าให้ประชาชนมีรายจ่ายมากยิ่งขึ้น   จึงเกิดปัญหาภาระหนี้สินนอกระบบ   

  2.รายได้ของประชาชนมีน้อยท าให้ประชาชนขาดการดูแลสุขภาพ  เพราะประชาชนต้องท างานหนักหา
รายได้เพ่ิมมากข้ึน   และค่านิยมตะวันตกท าให้เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ  ท าให้เกิดปัญหาทางสังคม   
ยาเสพติด  อาชญากรรม 

   3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ห่างไกล   ต้องใช้งบประมาณมากและไม่สามารถด าเนินการได้
เอง   จึงต้องขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น  ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
  4. การได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น   ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้รับการพัฒนา   จึงท า
ให้เกิดปัญหาล่าช้าและเกิดอุทกภัยต่าง ๆ ขึ้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที 
  5. การรับบริการการตรวจรักษาพยาบาลของประชาชนในพ้ืนที่ยังต้องเดินทางข้ามไปต่างจังหวัดเนื่องจาก
อุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจรักษาในพ้ืนที่ยังไม่พร้อมจึงไม่สามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดท าให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเพ่ิมข้ึน 
  6.ในการถ่ายโอนภารกิจ  เรื่องการศึกษาของท้องถิ่นยังขาดความชัดเจนและมีความล่าช้าในการถ่ายโอน   
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ความเจริญทางค่านิยมตะวันตกเข้ามาเผยแพร่  ท าให้การด า เนินชีวิต
ของประชาชนเปลี่ยนไป 
  7. ยังขาดหน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นบางด้าน ท าให้เกิดปัญหา
ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวในต าบล  

  8.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการส านักงานในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ยังขาด
ความแน่นอน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถก าหนดและวางแผนงานได้แน่นอน  และมีปัญหาความเหลื่อมล้ าของ
อ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 มีการด าเนินงานด้านการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย และ
ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.ให้แต่ละหมู่บ้านเพ่ือสามารถระบายน้ าในช่วงฤดูฝนไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร  
มีการสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้แต่ละหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  และการต่อเติมซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพใช้ในการเรียนการสอนของเด็ก 

  การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 มีการสนับสนุนการด าเนินงานด้านกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือลดปัญหาการว่างงานของประชาชนให้มีรายได้เสริมให้แก่
ครอบครัวและสามารถน าเป็นผลิตภัณ์์จ าหน่ายในตลาดและยกระดับขึ้นเป็นสินค้า OTOP ประจ าต าบล   ในด้าน
การเกษตรมีการส่งเสริมท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่ให้สามารถพ่ึงตนเองได้
อย่างยั่งยืน มีการด าเนินการด้านการเกษตร กลุ่มอาชีพเกษตรกรด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับความการประกอบอาชีพ
เกษตรกรและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ 
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การด าเนินงานด้านสังคมและการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
 มีการด าเนินงานในด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในต าบลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีการจัดการ
ดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน  การแก้ไขและป้องกันด้านยาเสพติด สนับสนุนงบประมาณให้
หน่วยงานในการปราบปรามยาเสพติด และส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเยาวชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  มีการด าเนินงานด้าน
การรณรงค์พ่นหมอกควันป้องกันโรคแพร่ระบาด  ไข้เลือดออก  ให้ประชาชนมีการเฝ้าระวังในการป้องกันโรคต่าง ๆ  มีการ
สนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน  เพ่ือพัฒนางานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

  การด าเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  
 มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมให้เด็กมีอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)อย่างทั่วถึง  
สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น   ส่งเสริมและจัดกิจกรรมงานประเพณี วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นในเทศกาลต่าง ๆ งานพิธีทางศาสนาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
 

การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 มีการด าเนินการด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้  การปลูกป่าเสื่อมโทรม  การสนับสนุนการป้องกันและควบคุมไฟ
ป่าในเขตหมู่บ้านพื้นที่เขตภูเขา  ส่งเสริมการรณรงค์กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

การด าเนินงานด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 มีการด าเนินงานในด้านการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน  ลูกจ้าง ผู้น าชุมชน  
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการปฏิบัติงานเพ่ิมความเข้มแข็งให้องค์กร  มีการจัดประชุมประชาคม การออกหน่วย อบต.
สัญจร  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  พัฒนาระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้ก้าวทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน   และพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้มีความสมานฉันท์ในท้องถิ่น 
 
 

 




