
 

ค ำน ำ 
 ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดทิศทางการกระจายอ านาจและภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างชัดเจน จึงท าให้การวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่ง ที่ท้องถิ่นต้องจัดท าด้วยความละเอียดรอบคอบ 
 ดังนั้นแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเป็นแผนงานหนึ่งของท้องถิ่นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ จัดท าเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นโดยได้ระบุรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมาก
ขึ้น และจะท าให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากข้ึนด้วย 
 ส่วนส าคัญอีกประการหนึ่งของแนวทางการพัฒนาเพ่ือกระจายอ านาจและความเจริญให้ท้องถิ่นนั้น
ต้องอาศัยข้อมูลและความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ องค์กรต่างๆตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ในการจัดท า
แผนการด าเนินงานในครั้งนี้  ดั้งนั้นจึงขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่อูคอ ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันจัดท าและให้ข้อมูลต่างๆ ในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และจะได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
แผนด า เนินงาน ปี งบประมาณ 2562  

บทน ำ 

 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลและท้องถิ่นอ่ืน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง ซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย 

  เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร 
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี
อิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและด าเนินการตามแผน เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะบางส่วนให้ 
และยังต้องอยู่ในการก ากับดูแลหรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคม การที่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จ าเป็นต้องมีการ
ก าหนด วิสัยทัศน์ หรือภาพในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ  

“แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น  

 

วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) 
พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ หรือ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนด าเนินงานจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

 

แนวทำงในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 



 

  แผนด าเนินงาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผน
ด าเนินการจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

  1.เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินงาน (Action Plan) 

  2.จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 

  3.แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 

  4.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 

 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่2) 
พ.ศ.2559 หมวดที่ 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผน
ด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะมีการด าเนินการจริงใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
อื่นที่มาด าเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการ
พัฒนาจังหวัด/อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ แบบบูรณาการ 

ขั้นตอนท่ี 2 การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นซึ่งก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ขั้นตอนท่ี 3 พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 



  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่างแผนด าเนินงานให้คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณา จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนด าเนินงานที่พิจารณาแล้วต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความ
เห็นชอบ 

ขั้นตอนท่ี 4 การประกาศแผนด าเนินงาน 

  หลังจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ให้ท าการประกาศใช้แผนด าเนินงาน 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบล
... ประจ าปี... ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เห็นชอบประกาศเป็นแผนด าเนินงาน เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

วิสัยทัศน์ 

 

“ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ส่งเสริมการศึกษา 

อนุรักษ์ภูมปิัญญาประเพณีท้องถิน่” 

พันธกิจ 

  1.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ตลอดจนส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี นวัตกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

  2.ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  3.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ท้ังทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์

  4.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  5.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริการด้านสาธารณสุข 

  6.พัฒนา ส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนา สงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน 

  7.จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ และจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 

  8.จัดให้มีการบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และพัฒนาระบบประปา ที่
กักเก็บน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 

 



 

 

  9.ส่งเสริม อนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ 

  10.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างส านึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน 

  11.พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 

จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ 

  1.ประชาชนมีการศึกษา และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 

  2.ประชาชนอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 

  3.ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีการประกอบอาชีพและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

  4.ประชาชนมีความสามารถบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

  5.ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ 

  6.ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการพึ่งพาตนเอง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 

  7.ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน ไฟฟ้า โทรศัพท์ และบริการพื้นฐาน
ครบครัน 

  8.ประชาชนมีระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และมีที่กักเก็บน้ าอย่าง
พอเพียง 

  9.ประชาชนอนุรักษ์ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดี 

  10.ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

  11.หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักการบริหารแบบ
ธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 



ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค 

แนวทางพัฒนา 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

 หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งการก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า เป็นต้น 

 1.2 การพัฒนาสาธารณูปโภคและแหล่งน้ า 

 หมายถึง การด าเนินการเกีย่วกับงานก่อสร้างอาคาร การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การประปา ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ และการพัฒนาบ ารุงรักษาแหล่งน้ า การก่อสร้างฝายน้ า ท่ีกักเก็บน้ า รางส่งน้ า ท่อส่งน้ า เปน็ต้น 

1.3 การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 

หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ลานเอนกประสงค์ อาคารสถานท่ี 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  

แนวทางพัฒนา 2.1 การพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ  

 หมายถึง การส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านอาชีพ การค้า การเกษตร การหัตถกรรม ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกร ให้มีคามรู้ ความสามารถ ด้านการผลิต การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด และการกระจาย
สินค้า ส่งเสริมการลงทุน การผลิตสินค้าชุมชน พัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การเงิน การบริหารจัดการ 
การตลาด และการกระจายสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญา 

 2.2 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

 หมายถึง การส่งเสริมการท าอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ขยายผลการพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าริ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต พัฒนำคน สังคม และกำรเรียนรู้ 

แนวทางพัฒนา 3.1 การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

 หมายถึง การจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 3.2 การขจัดปัญหาความยากจนและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 หมายถึง การส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น คนจนได้รับการพัฒนา สามารถ
พึ่งตนเองได้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต รณรงค์ป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติด ลดละเลิกอบายมุข 
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



 

 3.3 การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

  หมายถึง การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนชรา เด็ก สตรี  ผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ที่ประสบปัญหา 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 3.4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬา และนันทนาการ 

 หมายถึง การส่งเสริมให้มีระบบบริการสุขภาพ สร้างเสริมสุขอนามัย ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมการพัฒนาการกีฬา สนับสนุน
การออกก าลังกาย 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนา 4.1 การส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์และสืบทอด ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 หมายถึง การส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา การส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ การฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาน การอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม 

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม การส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน การอบรมให้ความรู้
ด้านการอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรม
ต าบล 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิงแวดล้อม 

แนวทางพัฒนา 5.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ป่า และน้ า การ
เสริมสร้างความเข้าใจ สร้างจิตส านึกในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน  

 5.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 หมายถึง การพัฒนาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
น้ าเสีย ขยะ มลพิษทางอากาศ ประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน ออก
กฎระเบียบหรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว 

แนวทางพัฒนา 6.1 การพัฒนาปรับปรุงและการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ 



 หมายถึง การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่เป็นสิ่งมนุษย์สร้างขึ้น รวมถึง
วัฒนธรรมประเพณีและการบริการเพื่อการท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การพัฒนาปัจจัยที่สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 

  

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

แนวทางพัฒนา 7.1 การสร้างจิตส านึกและพัฒนาความสามารถของบุคลากรภาครัฐ การปรับปรุงกฎระเบียบ วิธีการ
ท างาน และการสร้างแรงจูงใจ 

 หมายถึง การปรับกระบวนทัศน์ สร้างจิตส านึกของบุคลากรภาครฐั การพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน 
และการให้บริการ โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจ ลดขั้นตอนการท างาน การยกระดับการเรียนรู้ของ
บุคลากรภาครัฐ และการปรับปรุงกฎระเบียบวิธีการท างานของหน่วยงาน 

 7.2 การตรวจสอบและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

 หมายถึง การบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 
มีระบบการควบคุมภายใน มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

 7.3 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 หมายถึง การสร้างค่านิยมในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ผลักดัน
การส่งเสริมประชาธิปไตยและการบวนการประชาสังคมให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 

นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น 

   

นโยบำยกำรพัฒนำของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อูคอ  

แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน  2555 

--------------------- 

 

1.นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำธำรณูปโภค และแหล่งน้ ำประกอบด้วย 



1.1 พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีคณุภาพและทั่วถึงครอบคลุมทั่วท้ังต าบล 

1.2 จดัให้มีแหล่งน้ าส าหรับการอปุโภค บรโิภค ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น ฝ.33 ประปา เป็นต้น 

1.3 ปรับปรุงเหมืองฝายและร่องน้ า เข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อให้เพียงพอส าหรับการท าการเกษตร 

1.4 ก่อสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารสาธารณะประโยชน์ อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้านในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

1.5 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟกิ่งและระบบประปา ในเขตพื้นท่ีต าบลแม่อูคอ 

1.6  ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอุทกภยั โดยการขุดลอกระบายน้ า ล าเหมือง และล าห้วย ท าพนังกั้นน้ า 
ท าฝายชะลอน้ า  

2. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุม่อาชีพต่างๆในเขตพื้นที่อบต.แม่อูคอเพือ่ให้ประชาชนมีรายได ้

2.2 ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ และเวชภัณฑ์ยาในการเลีย้งสัตว์  

2.3 ส่งเสริม กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีรายได้โดยการหาช่องทางการจ าหน่าย และช่องทางการตลาด เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้แก่ครัวเรือน ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

2.4 จดัให้มีการอบรมเพิม่พูนความรู้ด้านอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เสริม และมีอาชีพท่ีมั่นคงเพียงพอต่อการเลีย้งชีพ 

2.5 ส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ และการท าการเกษตรทฤษฎีใหม ่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พอเพียง และยั่งยืน 

3.นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต พัฒนำคน และสังคม                                   

3.1 สนับสนุนใหม้ีการจดัสวสัดิการและสงเคราะหผ์ู้พิการ ผูด้้อยโอกาส ผูสู้งอายุ อย่างต่อเนื่อง 

3.2 ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว ให้อบอุ่นเข้มแข็ง และเป็นครอบครัวผาสุก 

3.3 ส่งเสริมและสนบัสนุน การพฒันาทางด้านสาธารณสุข จัดหา และจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์การควบคุมโรคตดิต่อ หรือ
เวชภัณฑ์ยารักษาโรค รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรม รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดตามฤดูกาล 

3.4 ส่งเสริมการจัดเวที อบรมพัฒนาศักยภาพในต่างๆให้กับชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
คนในชุมชน 

3.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ให้มีความรู้และประสบการณ์ใน
การช่วยเหลือ ผู้ประสบภยัและอ านวยความสะดวกแก่สาธารณชนในงานต่างๆ 

3.6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ใหม้ีบทบาทในชุมชนมากขึ้น เพื่อพัฒนาให้สตรเีข้ามามสี่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเห็น และมีกองทุนในการพัฒนาด้านต่างๆ 

3.7 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวสัดิการชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งมีกองทุนรองรับและสร้างหลักประกันความมั่นคง
ของชุมชนฐานราก ฟ้ืนฟูทุนทางสังคม และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

3.8 ส่งเสริมการด าเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดบัต าบล ให้มีการด าเนินงานท่ีเข้มแข็ง มีการด าเนินโครงการ
ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพครบถ้วน 



3.9 สนับสนุนงบประมาณ  รณรงค์ และด าเนินโครงการเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ปลอดยาเสพตดิ 

3.10 สนับสนุนและส่งเสรมิพัฒนาทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ หอกระจายข่าว ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย รวดเร็วและทั่วถึง 

4.นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อม 

4.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนในการสร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหก้ับประชาชนใน
พื้นที ่

4.2 รณรงค์และป้องกันการบุกรุกและท าลายพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ป่าต้นน้ า เพื่อรักษาป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ให้เป็นป่าต้นน้ า
และป่าชุมชน 

4.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันส าคญัต่างๆ เพื่อสร้างจิตส านึกร่วมกันในชุมชน 

 

5. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ  กีฬำและวัฒนธรรม 

5.1 วางระบบการบริหารจัดการดา้นศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อคูอ ให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน  

5.2 พัฒนาทางด้านการศึกษาอยา่งทั่วถึง ท้ังในระบบและนอกระบบ สนับสนุนดา้นทุนการศึกษาให้กบันักเรียนเรียนดี 
แต่ยากจนหรือด้อยโอกาส 

5.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ โดยใหม้ีวิถีภูมิปัญญาชาวบ้านในแผนการเรียนการสอน 
ร่วมกับทางโรงเรียนในเขตพื้นท่ีอบต.แม่อูคอ 

5.4 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

5.5  ส่งเสรมิและสนับสนุนเด็กและเยาวชนในการเล่นกีฬา เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด โดย
การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในแต่ละหมู่บ้าน 

5.6 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน ของชนเผ่า ในพ้ืนท่ี 

โดยการสนับสนุนการจดักิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีปีใหม่ของชนเผ่า 

5.7  สนับสนุนการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมต าบล 

6.นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว 

6.1  ส่งเสรมิสนับสนุนจดัท าแผนบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อคูอ 



6.2 ส่งเสริมให้มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ เชิงนิเวศน์ในพ้ืนท่ี และให้บริการแบบโฮมสเตย ์เพื่อสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีอบต.แม่อูคอ 

6.3 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว
ได้ตลอดปี  

 

 

 

 

 

6.4 สนับสนุนใหม้ีการประชาสมัพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึ้น และพยายามหาแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

7.นโยบำยทำงด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

7.1 บริหารงานให้มคีวามโปร่งใส  เน้นให้ประชาชนเข้ามามบีทบาทและมสี่วนร่วมในขั้นตอนของการด าเนินการ และ
สามารถตรวจสอบได ้

7.2 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมและรองรับการบริหารแก่ประชาชน 

7.3 จดัหาเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
หลักความประหยดัและคุ้มคา่ 

7.4 ลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง และถูกต้อง 

7.5  ส่งเสรมิการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกดิความโปร่งใส และเพื่อให้เกดิความเปน็ธรรมแก่
ประชาชน  

7.6 ปรับปรุงและพัฒนาการให้บรกิารประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว สภุาพ และเกิดความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้
บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจา้งขององค์กร 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 
แผนด า เนินงาน ปี งบประมาณ 2562  

 

 

 


