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บทที่ ๑ 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 จำกบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ ๓ เรื่อง อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มำตรำ ๖๖ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบล ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมำตรำ ๖๗ ภำยใต้บังคับ
แห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 ๑. จัดให้มี และบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
 ๒. รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 ๔. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 ๕. ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 ๖. ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
 ๗. คุ้มครองดูแล และบ ำรุงรักษำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ๘. บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญหำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 ๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่รำชกำรมอบหมำย โดยจัดสรรงบประมำณ หรือบุคลำกรให้ตำมควำมจ ำเป็นและ
สมควร 
 ตำมบทบำทภำรกิจของส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
พระรำชบัญญัติต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระ
รำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก ำหนดแนวทำงให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นวัดผลกำรบริหำรและปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทรำบผลสัมฤทธิ์ตรงตำม
เป้ำหมำยภำรกิจ โดยจัดท ำคู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ฟ้ำหลวงมี



 

 

 

เป้ำประสงค์ในกำรน ำมำตรกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่ได้มำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำย
หรือยุติกำรด ำเนินกำรซึ่งบ่งชี้ว่ำกระบวนกำรวิธีกำรจัดท ำแผนหรือโครงกำรนั้นผลเป็นอย่ำงไร น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 
บรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญประกำรหนึ่งในกำรท ำงำนทั้งกับหัวหน้ำ
งำนและผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน จัดท ำข้ึนไว้เพ่ือจัดท ำรำยละเอียดของกำรท ำงำนในหน่วยงำนออกมำเป็นระบบ
และครบถ้วน 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual)  

• เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทำงกำรท ำงำนที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำร 

• ระบุถึงขั้นตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนกำรนั้น 

• มักจัดท ำขึ้นส ำหรับลักษณะงำนที่ซับซ้อน มีหลำยขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลำยคน 

• สำมำรถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน 
 
 

๒ 

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือให้หัวหน้ำหน่วยงำนได้มีโอกำสทบทวนภำระหน้ำที่ของหน่วยงำนของตนว่ำยังคงมุ่งต่อจุดส ำเร็จของ
องค์กำรโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพรำะจำกสภำพกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่ เกิดขึ้นอำจท ำให้หน่วยงำนต้องให้
ควำมส ำคัญแก่ภำระบำงอย่ำงมำกยิ่งขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้หัวหน้ำหน่วยงำนจัดท ำ/ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนหรือจุดส ำเร็จของกำรท ำงำนของแต่ละ
งำนออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือให้กำรท ำงำนเกิดประโยชน์ต่อองค์กำรโดยส่วนรวมสูงสุด และเพ่ือใช้มำตรฐำน
กำรท ำงำน/จุดส ำเร็จของงำนนี้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนต่อไปด้วย 
 ๓. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในปัจจุบันเป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ทรำบควำมคำดหวัง             
อย่ำงชัดแจ้งว่ำ กำรท ำงำนในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชำจะวัดควำมส ำเร็จของกำรท ำงำนในเรื่องใดบ้ำง ซึ่งย่อมท ำให้
ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปรับวิธีกำรท ำงำนและเป้ำหมำยกำรท ำงำนให้ตรงตำมที่หน่วยงำนต้องกำรได้และส่งผลให้เกิด
กำรยอมรับผลกำรประเมินฯ มำกยิ่งขึ้น เพรำะทุกคนรู้ล่วงหน้ำแล้วว่ำท ำงำนอย่ำงไรจึงจะถือได้ว่ำมีประสิทธิภำพ 
 ๔. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ ภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร เพ่ือให้หัวหน้ำ
หน่วยงำนสำมำรถมองเห็นศักยภำพของพนักงำน เนื่องจำกกำรท ำงำนทุกหน้ำทีม่ีจุดวัดควำมส ำเร็จที่แน่นอนเด่นชัด 
หัวหน้ำงำนจึงสำมำรถใช้ทรัพยำกรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา 



 

 

 

 ๑. กำรก ำหนดจุดส ำเร็จและกำรตรวจสอบผลงำนและควำมส ำเร็จของหน่วยงำน 
 ๒. เป็นข้อมูลในกำรประเมินค่ำงำนและจัดชั้นต ำแหน่งงำน 
 ๓. เป็นคู่มือในกำรสอนงำน 
 ๔. กำรก ำหนดหน้ำที่กำรงำนชัดเจนไม่ซ้ ำซ้อน 
 ๕. กำรควบคุมงำนและกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
 ๖. เป็นคู่มือในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 ๗. กำรวิเครำะห์งำนและปรับปรุงงำน 
 ๘. ให้ผู้ปฏิบัติงำนศึกษำงำนและสำมำรถท ำงำนทดแทนกันได้ 
 ๙. กำรงำนแผนกำรท ำงำน และวำงแผนก ำลังคน 
 ๑๐. ผู้บังคับบัญชำได้ทรำบขั้นตอนและสำยงำนท ำให้บริหำรงำนได้ง่ำยขึ้น 
 ๑๑. สำมำรถแยกแยะล ำดับควำมส ำคัญของงำน เพ่ือก ำหนดระยะเวลำท ำงำนได้ 
 ๑๒. สำมำรถก ำหนดคุณสมบัติของพนักงำนใหม่ที่จะรับได้ง่ำยขึ้นและตรงมำกขึ้น 
 ๑๓. ท ำให้บริษัทสำมำรถปรับปรุงระเบียบแบบแผนกำรท ำงำนให้เหมำะสมยิ่งข้ึนได้ 
 ๑๔. ยุติควำมขัดแย้งและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรประสำนระหว่ำงหน่วยงำน 
 ๑๕. สำมำรถก ำหนดงบประมำณและทิศทำงกำรท ำงำนของหน่วยงำนได้ 
 ๑๖. เป็นข้อมูลในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้ 
 ๑๗. กำรศึกษำและเตรียมกำรในกำรขยำยงำนต่อไปนี้ 
  
 

๓ 

๑๘. กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยกับผลงำนและปริมำณก ำลังคนของหน่วยงำนได้ 
 ๑๙. ผู้บังคับบัญชำบริหำรงำนได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น   
 ๒๐. เกิดระบบกำรบริหำรงำนโดยส่วนร่วมส ำหรับผู้บังคับบัญชำคนใหม่ในกำรร่วมกันเขียนคู่มือ 

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 ๑. ได้รับทรำบภำระหน้ำที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๒. ได้เรียนรู้งำนเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ำมำท ำงำนใหม่/หรือผู้บังคับบัญชำที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 ๓. ได้ทรำบควำมหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชำที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 ๔. ได้รับรู้ว่ำผู้บังคับบัญชำจะใช้อะไรมำเป็นตัวประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 ๕. ได้เข้ำใจระบบงำนไปในทิศทำงเดียวกันทั้งหน่วยงำน 
 ๖. สำมำรถช่วยเหลืองำนซึ่งกันและกันได้ 
 ๗. เข้ำใจหัวหน้ำงำนมำกข้ึน ท ำงำนด้วยควำมสบำยใจ 
 ๘. ไม่เกี่ยงงำนกัน รู้หน้ำที่ของกันและกันท ำให้เกิดควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน 



 

 

 

 ๙. ได้ทรำบจุดบกพร่องของงำนแต่ละข้ันตอนเพ่ือน ำมำรปรับปรุงงำนได้  
 ๑๐. ได้เรียนรู้งำนของหน่วยงำนได้ท้ังหมด ท ำให้สำมำรถพัฒนำงำนของตนเองได้ 
 ๑๑. มีข้ันตอนในกำรท ำงำนที่แน่นอน ท ำให้กำรท ำงำนได้ง่ำยขึ้น 
 ๑๒. รู้จักวำงแผนกำรท ำงำนเพ่ือให้ผลงำนออกมำตำมเป้ำหมำย  
 ๑๓. สำมำรถใช้เป็นแนวทำงเพ่ือกำรวิเครำะห์งำนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ 
 ๑๔. สำมำรถแบ่งเวลำให้กับงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
 ๑๕. รู้ขอบเขตสำยกำรบังคับบัญชำท ำงำนให้กำรประสำนงำนง่ำยขึ้น 
 ๑๖. ได้เห็นภำพรวมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในฝ่ำยงำนเดียวกันเข้ำใจงำนมำกข้ึน 
 ๑๗. สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน เพรำะมีสิ่งที่อ้ำงอิง 
 ๑๘. ได้รับรู้ว่ำตนเองต้องมีกำรพัฒนำอะไรบ้ำงเพ่ือให้ได้ตำมคุณสมบัติที่ต้องกำร 
 ๑๙. ได้เรียนรู้และรับทรำบว่ำเพ่ือนร่วมงำนท ำอะไร เข้ำใจกันและกันมำกข้ึน 
 ๒๐. ได้รับรู้ว่ำงำนที่ตนเองท ำอยู่นั้นส ำคัญต่อหน่วยงำนอย่ำงไร เกิดควำมภำคภูมิใจ 

ความหมายองค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีชื่อย่อเป็นทำงกำรว่ำ อบต. มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และเป็นรำชกำร
บริหำรส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยยกฐำนะจำกสภำต ำบลที่มีรำยได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
ในปีงบประมำณท่ีล่วงมำติดต่อกันสำมปีเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำปีละหนึ่งแสนห้ำหมื่นบำท 
(ปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งสิ้น ๕,๓๓๕ แห่ง) 
 
รูปแบบองค์การ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอบด้วย สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
  ๑. สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน
หมู่บ้ำนละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยรำษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น  

๔ 
 
กรณีท่ีเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้ำนให้มีสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวนหกคน และ
ในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้ำนให้มีสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่บ้ำนละสำมคน   

๒. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หนึ่งคน ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ง
ผู้บริหำรท้องถิ่นโดยตรง กำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 

การบริหาร 



 

 

 

  กฎหมำยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำร อบต. (ม.๕๘) ประกอบด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ๑ คน และให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ๒ คน ซึ่งเรียกว่ำ 
ผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

อ านาจหน้าที่ของ อบต. 
  อบต.มีหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒) 
  ๑. พัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ ๖๖) 
  ๒. มีหน้ำที่ต้องท ำตำมมำตรำ ๖๗ ดังนี้ 
   - จัดให้มีและบ ำรุงทำงน้ ำและทำงบก 
   - กำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดินและท่ีสำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัด 
    ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   - ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
   - ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   - ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็กและเยำวชน ผู้สูงอำยุและพิกำร 
   - คุ้มครอง ดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   - บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   - ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำย 
  ๓. มีหน้ำที่ที่อำจท ำกิจกรรมในเขต อบต.ตำมมำตรำ ๖๘ ดังนี้ 
   - ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร 
   - ให้มีและบ ำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
   - ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
   - ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
   - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์ 
   - ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
   - บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
   - กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
   - หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของ อบต. 
   - ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 

๕ 
    

- กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 
   - กำรท่องเที่ยว 



 

 

 

   - กำรผังเมือง 

อ านาจหน้าที่ตามแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
  พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ก ำหนดให้ อบต.มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของประชำชนใน
ท้องถิ่นของตนเองตำมมำตรำ ๑๖ ดังนี้ 
  ๑. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 
  ๒. กำรจัดให้มี และบ ำรุงรักษำทำงบกทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
  ๓. กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ 
  ๔. กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 
  ๕. กำรสำธำรณูปกำร 
  ๖. กำรส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ 
  ๗. คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
  ๘. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
  ๙. กำรจัดกำรศึกษำ 
  ๑๐. กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 
  ๑๑. กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  ๑๒. กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย 
  ๑๓. กำรให้มี และบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  ๑๔.กำรส่งเสริมกีฬำ 
  ๑๕. กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
  ๑๖. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  ๑๗. กำรรักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
  ๑๘. กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 
  ๑๙. กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 
  ๒๐. กำรให้มี และควบคุมสุสำน และกำรรักษำพยำบำล 
  ๒๑. กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ 
  ๒๒. กำรจัดให้มี และควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
  ๒๓. กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และ 
สำธำรณสถำนอื่น ๆ  
  ๒๔. กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม 
  ๒๕. กำรผังเมือง 
  ๒๖. กำรขนส่ง และกำรวิศวกรรมจรำจร 



 

 

 

  ๒๗. กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ 
๖ 

 
๒๘. กำรควบคุมอำคำร 

  ๒๙. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  ๓๐. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินกิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทบำทภำรกิจตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จำก
บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ส่วนที่ ๓ เรื่องอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มำตรำ ๖๖ ก ำหนดให้ "องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่ำ เป็นกรอบภำระหน้ำที่หลักของ อบต. เมื่อพิจำรณำตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอำณำจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ว่ำด้วยกำรปกครองท้องถิ่น มำตรำ ๒๘๙ บัญญัติว่ำ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้ำที่
บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น" และ "องค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดกำรศึกษำอบรมของรัฐ..." นอกจำกนี้ มำตรำ ๒๙๐ ยังได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ตน เพ่ือกำรส่งเสริม และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
  ดังนั้น กรอบภำระหน้ำที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ (รวมถึงกำรส่งเสริมอำชีพ กำร
อุตสำหกรรมในครัวเรือน และอ่ืน ๆ) ด้ำนสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงกำรสำธำรณสุข กำรส่งเสริม และรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำอบรม ศิลปะจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และอ่ืน ๆ ) ซึ่งปรำกฏอยู่ใน
บทบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ โดยก ำหนดเป็นภำรกิจหน้ำที่ที่ต้องท ำ และอำจท ำ 
       ๑. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (มำตรำ ๖๖)  
       ๒. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ 
(มำตรำ ๖๗) 
   (๑) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำ 
   (๒) กำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   (๔) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
   (๕) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   (๖) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็กและเยำวชน ผู้สูงอำยุและพิกำร 
   (๗) คุ้มครอง ดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 



 

 

 

   (๘) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   (๙) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมท่ีทำงรำชกำรมอบหมำย โยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้
ตำมควำมจ ำเป็นและสมควร (ควำมเดิมในมำตรำ ๖๘ (๘) ถูกยกเลิกและใช้ข้อควำมใหม่แทนแล้ว โดยมำตรำ ๑๔ 
และเพ่ิมเติม (๙) โดยมำตรำ ๑๕ ของ พ.ร.บ. สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  
ตำมล ำดับ) 
        

๗ 
 

๓. องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) อำจท ำให้เขตองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ดังต่อไปนี้ (มำตรำ ๖๘) 
   (๑) ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร 
   (๒) ให้มีและบ ำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
   (๓) ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 

(๔) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
   (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์ 
   (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
   (๗) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
   (๘) กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
   (๙) หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของ อบต. 
   (๑๐) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
   (๑๑) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 
   (๑๒) กำรท่องเที่ยว 
    (๑๓) กำรผังเมือง 
(ควำมเดิมในมำตรำ ๖๘ (๑๒) และ (๑๓) เพ่ิมเติมโดยมำตรำ ๑๖ ของ พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 

บทที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของต าบล 

............................................................... 

๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
 ต ำบลแม่ฟ้ำหลวงเดิมเป็นต ำบลในเขตกำรปกครองของ อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย  ภำยหลังแยก

ออกมำจัดตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ โดยได้รับพระรำชทำนชื่อจำกสมเด็จพระศรีนคริน ทรำบ

รมรำชชนนี และได้รับกำรยกฐำนะเป็น อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ ต ำบลแม่ฟ้ำหลวง เป็นหน่วยงำน

รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหมู่บ้ำนในเขตควำมรับผิดชอบจ ำนวน ๑๙ 

หมู่บ้ำน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ฟ้ำหลวง ตั้งอยู่พิกัด UTM ๐๕๘๔๓๓๘/๒๒๔๑๑๙๒ โดยอยู่ทำงทิศเหนือของ

อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง ภูมิประเทศโดยทั่วไปของต ำบลแม่ฟ้ำหลวงเป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อนเหนือระดับน้ ำทะเลประมำณ 

๑,๐๐๐ เมตรของเทือกเขำแดนลำวซึ่งกั้นระหว่ำงประเทศไทยและประเทศพม่ำ ทำงด้ำนทิศเหนือของอ ำเภอแม่ฟ้ำ

หลวงเป็นป่ำไม้ที่ปลูกขึ้นเมื่อประมำณ ๑๕ ปีที่ผ่ำนมำ สภำพป่ำไม้มีควำมอุดมสมบูรณ์ ชุ่มชื้นตลอดทั้งปี เป็นต้น

ก ำเนิดของแม่น้ ำมะ และสำขำของแม่น้ ำค ำ ประกอบด้วย ล ำน้ ำแม่เปิน  ห้วยไร่  และล ำห้วยเล็กๆ อีกมำกมำย มีน้ ำ

ไหลตลอดทั้งปี ยังควำมชุ่มชื้นให้แก่ประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วยชนชำวไทยภูเขำหลำยเผ่ำพันธุ์ 

ประกอบด้วย อำข่ำ ลำหู่ด ำ ลำหู่แดง จีนยูนนำน ไทยลื้อ ไทยใหญ่ ไทยลั๊วะ ซึ่งอำศัยอยู่ตำมหุบเขำและไหล่เขำ



 

 

 

อย่ำงปกติสุข มี ๑๙ หมู่บ้ำนหลัก ๕ หมู่บ้ำนบริวำร มีฐำนะเป็นต ำบลตำมกฎหมำยลักษณะปกครองท้องที่ และมี

ฐำนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชื่อว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ฟ้ำหลวง ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล

และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มีอำณำเขตกว้ำง

ใหญ่ถึง ๑๐๙ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๖๘,๑๒๕ ไร่ ซึ่งมีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้  

อาณาเขตติดต่อ 

  ที่ตั้ง    อยู่ทำงทิศเหนือของอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง มีเขตติดต่อดังนี้  

  ทิศเหนือ   ติดประเทศพม่ำ และอ ำเภอแม่สำย 

  ทิศใต้    ติดต ำบลแม่สลองใน และต ำบลศรีค้ ำ อ ำเภอแม่จัน  

  ทิศตะวันออก  ติดต ำบลหว้ยไคร้ อ ำเภอแม่สำย และต ำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน  
  ทิศตะวันตก  ติดต ำบลเทอดไทย และประเทศพม่ำ  

  เนื้อที ่ ๑๐๙  ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๖๘,๑๒๕ ไร่  

      ภูมิประเทศ สภำพโดยทั่วไปเป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อน ระดับควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 

ประมำณ ๑,๐๐๐ เมตร  

    ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอำกำศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน มี ๓ ฤดู คือ  

   -  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม–เดือนเมษำยน อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๗ C มีลักษณะร้อนชื้น  

๙ 

 

   -  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม –เดือนตุลำคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๒ C มีลักษณะฝนตกชุกและ

ลมกรรโชก 

   -  ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน – กุมภำพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย ๑๐ C มีลักษณะหนำวถึง

หนำวจัด  

     จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๒,๔๒๕ คน ๔,๒๒๘ ครัวเรือน 

     รำยได้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ ำนวน ๖๑,๓๘๓,๙๐๓.๕๔ บำท 

     รำยจ่ำย ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ ำนวน ๕๗,๔๖๘,๕๐๐.๓๘  บำท 

              สมำชิกสภำ ทั้งหมดจ ำนวน  ๑๙  คน 

๒. สภาพทางเศรษฐกิจ 



 

 

 

 อาชีพ   
  ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพทำงเกษตรกรรม ปลูกชำ กำแฟ ไม้ดอก ไม้ประดับ ท ำนำ ท ำไร่           
ท ำสวน เลี้ยงสัตว์ ขำยของที่ระลึก นักบวช, นักสอนศำสนำ, ค้ำขำย และธุรกิจกำรท่องเที่ยว  
  

๓. สภาพทางสังคม 

 การศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษำ  ๖  แห่ง 
 - โรงเรี ยนระดั บประถมศึ กษำ สั งกั ด  สนง .คณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ น พ้ื นฐำน ๒  แห่ ง คื อ                               
ร.ร.บ้ำนขำแหย่งพัฒนำ และร.ร.ตชด.ศรีสมวงศ์  
 - โรงเรียนระดับประถมศึกษำ สังกัด กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ๑ แห่ง คือ ร.ร.ตชด.สังวำลย์
วิท ๘  
 - โรงเรียนระดับประถมศึกษำและเปิดสอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัด สนง.คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ๒ แห่ง คือ ร.ร.บ้ำนป่ำซำงนำเงิน และ ร.ร.อนุบำลแม่ฟ้ำหลวง 
 - โรงเรียนระดับประถมศึกษำ ที่ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำยสังกัด สนง .
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ๑ แห่ง คือ ร.ร.บ้ำนห้วยไร่สำมัคคี 
 ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน  ๑๙   แห่ง 
 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก    ๑๒ แห่ง 
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา   
 - วัด / ส ำนักสงฆ์       ๓   แห่ง 
 - ศำลเจ้ำ        ๑  แห่ง 
 - โบสถ ์       ๑๕  แห่ง 
 
 

๑๐ 
 

 สาธารณสุข  

 - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    ๓  แห่ง (ห้วยน้ ำขุ่น/สำมัคคีใหม่/ป่ำยำงมูเซอ)  

 - สถำนีอนำมัยประจ ำต ำบล   ๑ แห่ง (สอ.ดอยตุงฯ)   

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

 - สถำนีต ำรวจ     ๑  แห่ง   

 - สถำนีบริกำรย่อย (ป้อมยำมต ำรวจ)  ๒  แห่ง 



 

 

 

 - กองร้อยอำสำรักษำดินแดน  ๑ แห่ง 

 สถานที่ท่องเที่ยว 
 (๑) พระต าหนักดอยตุง 

พระต ำหนักดอยตุงนับว่ำเป็นบ้ำนหลังแรกของสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนีที่สร้ำงขึ้นด้วยพระ

รำชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระองค์และสมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอฯได้พระรำชทำนแนวพระรำชด ำริ โดยเน้นควำมเรียบ

ง่ำยและกำรใช้ประโยชน์ได้ดี พระต ำหนักดอยตุง เริ่มด ำเนินกำรสร้ำงเมื่อพระองค์ท่ำนเจริญพระชนมำยุได้ ๘๘ 

พรรษำ โดยมีพิธีลงเสำเอกซ่ึงทำงเหนือเรียกว่ำพิธีปกเสำเฮือน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๓๐ พระต ำหนักดอย

ตุง เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงสถำปัตยกรรมล้ำนนำ กับบ้ำนพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ และบ้ำนไม้ซุง ตัวอำคำรมี

สองชั้นและชั้นลอย ที่ประทับชั้นบนแยกเป็นสี่ส่วน ทุกส่วนเชื่อมต่อกันเป็นอำคำรหลังเดียวเสมอกับลำนกว้ำงยอด

เนินเขำ ส่วนชั้นล่ำงจะเกำะอยู่ตำมไหล่เนินเขำ ลักษณะเด่นอยู่ที่กำแล และเชิงชำยแกะสลักลำยเมฆไหลรอบพระ

ต ำหนัก ภำยในท้องพระโรงจะเห็นเพดำนดำว ท ำด้วยไม้สนแกะสลักเป็นกลุ่มดำวต่ำงๆ ล้อมรอบระบบสุริยะ

จักรวำล และที่เชิงบันได แกะเป็นตัวพยัญชนะไทยพร้อมภำพประกอบ ไม้ที่ใช้ตกแต่งภำยในพระต ำหนักส่วนใหญ่  

เป็นไม้ลังใส่สินค้ำมำจำกต่ำงประเทศ ส่วนภำยนอกพระต ำหนักสดสวยสะพรั่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนำวนำนำ

พันธุ์ที่สวยงำมและสดชื่นตลอดปี 

(๒) สวนแม่ฟ้าหลวง 

สวนแม่ฟ้ำหลวง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนำวสร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ บนพื้นที่ประมำณ  ๑๒ ไร่ 

ใกล้กับพระต ำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้ำหลวงได้รับกำรออกแบบให้สวยงำมตลอด ๓๖๕ วัน แปลงไม้ดอกหลำกหลำย

พันธ์นับหมื่นดอกถูกจัดแต่งหมุนเวียนให้สวยงำมไม่ซ้ ำกันทั้งสำมฤดู ประกอบกับประติมำกรรมเด็กยืนต่อตัวโดดเด่น

อยู่กลำงสวน ซึ่งได้รับพระรำชทำนชื่อว่ำ ควำมต่อเนื่อง อันตรงกับพระรำชด ำริของสมเด็จย่ำที่ว่ำ ท ำงำนอะไรก็ตำม

จะส ำเร็จได้ต้องมีควำมต่อเนื่อง สวนแม่ฟ้ำหลวงได้รับรำงวัล พำต้ำโกลด์ อะวอร์ด (PATA GOLD AWARDS) 

ประจ ำปี ๒๕๓๖ ของสมำคมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภูมิภำค  แปซิฟิค ในนำมของประเทศไทย  ประเภทรำงวัลกำร

พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวปัจจุบันสวนแม่ฟ้ำหลวงได้ขยำยพื้นที่เพ่ิมอีก ๑๓ ไร่ เป็นสวนหิน สวนน้ ำ สวนปำล์ม และสวน

ไม้ประดับ รวมเนื้อที่สวนแม่ฟ้ำหลวงทั้งหมดเป็น ๒๕ ไร่ 

 

๑๑ 

 

(๓) หมู่บ้านชาวเขา 

 ในต ำบลแม่ฟ้ำหลวงประกอบด้วยชนเผ่ำหลำยเผ่ำพันธุ์ได้แก่ ไทยใหญ่, ไทยลื้อ,ไทยลัวะ,จีนฮ่อ, ชำวเขำเผ่ำ

อำข่ำ (อีก้อ), ชำวเขำเผ่ำลำหู่  ซึ่งสำมำรถเดินทำงเข้ำเยี่ยมชมสัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม             



 

 

 

ซึ่งชำวเขำเผ่ำต่ำง ๆ ได้อนุรักษ์ และสืบทอดกันมำเป็นระยะเวลำยำวนำน และรักษำไว้เป็นอย่ำงดีและมีงำนพิธี, งำน

ฉลองประจ ำปีของเผ่ำต่ำงๆ ตลอดทั้งปี โดยมีหมู่บ้ำนที่สำมำรถเที่ยวชมได้ อย่ำงเช่นบ้ำนอำข่ำป่ำกล้วย , บ้ำนลำหู่

ป่ำกล้วย, บ้ำนป่ำคำ, บ้ำนขำแหย่งพัฒนำ, บ้ำนสี่หลัง และในอนำคตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ ฟ้ำหลวง          

มีโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยจะมุ่งเน้นรูปแบบกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco – tourism) โดยจะส่งเสริมให้

นักท่องเที่ยวเที่ยวชมธรรมชำติโดยกำรเดินป่ำ กำรเดินทำงโดยรถจักรยำน,กำรเดินทำงโดยรถจักรยำนยนต์ และมีที่

พักให้บริกำรในลักษณะพักท่ีบ้ำนชำวเขำ (Home stay) ที่บ้ำนจะลอ บ้ำนลิเช  

(๔) หอแห่งแรงบันดาลใจ 

หอแห่งแรงบันดำลใจ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ก่อสร้ำงเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชำชนเข้ำ

ชมได้ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นต้นมำ ซึ่งหอแห่งแรงบันดำลใจแห่งนี้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีควำมส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไป

กว่ำพระต ำหนักหรือสวนแม่ฟ้ำหลวง เพรำะภำยในหอแห่งแรงบันดำลใจ ได้รวบรวมพระรำชประวัติขององค์สมเด็จ

ย่ำผู้ที่มีพระชนม์ชีพอยู่เกือบหนึ่งศตวรรษ พระองค์เป็นผู้ซึ่งอุทิศพระวรกำยปฏิบัติพระรำชกรณียกิจนำนัปประกำร 

ยังประโยชน์สุขแก่รำษฎรของพระองค์ทั่วหล้ำ ซึ่งผู้เข้ำชมจะสำมำรถสัมผัสเรื่องรำวเหมือนกับกำรเดินทำงผ่ำน

ช่วงเวลำแห่งประวัติศำสตร์ ผ่ำนห้องที่ ๑ ถึง ๘ คือ ห้องที่ ๑ แผ่นดินแผ่นฟ้ำมืด ห้องที่ ๒ ฉันจะเดินทำงด้วยเรือล ำ

นี้ ห้องที่ ๓ ภูมิธรรม ห้องที่ ๔ หนึ่งศตวรรษ ห้องที่ ๕ เวลำเป็นของมีค่ำ ห้องที่ ๖ พระมำรดำแห่งกำรแพทย์ชนบท

และกำรสำธำรณสุขไทย ห้องท่ี ๗ พระผู้อภิบำลพระประมุขของชำติ ห้องท่ี ๘ ดอยตุงกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

(๕)  วิถีชนเผ่าต่างๆ  

 ในต ำบลแม่ฟ้ำหลวงประกอบด้วยชนเผ่ำหลำยเผ่ำพันธุ์ได้แก่ ไทยใหญ่ , ไทยลื้อ, ไทยลั๊วะ, จีนฮ่อ, ชำวเขำ

เผ่ำอำข่ำ (อีก้อ), ชำวเขำเผ่ำลำหู่ ซึ่งสำมำรถเดินทำงเข้ำเยี่ยมชมสัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ซึ่ง

ชำวเขำเผ่ำต่ำง ๆ ได้อนุรักษ์ และสืบทอดกันมำเป็นระยะเวลำยำวนำน และรักษำไว้เป็นอย่ำงดีและมีงำนพิธี , งำน

ฉลองประจ ำปีของเผ่ำต่ำงๆ ตลอดทั้งปี โดยมีหมู่บ้ำนที่สำมำรถเท่ียวชมได้ อย่ำงเช่น บ้ำน   อำข่ำป่ำกล้วย, บ้ำนลำ

หู่ป่ำกล้วย, บ้ำนป่ำคำ, บ้ำนขำแหย่งพัฒนำ, บ้ำนสี่หลัง และในอนำคตองค์กำรบริหำร  ส่วนต ำบลแม่ฟ้ำหลวงมี

โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยจะมุ่งเน้นรูปแบบกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco – tourism) โดยจะส่งเสริมให้

นักท่องเที่ยวเที่ยวชมธรรมชำติโดยกำรเดินป่ำ กำรเดินทำงโดยรถจักรยำน,กำรเดินทำงโดยรถจักรยำนยนต์และมีที่

พักให้บริกำรในลักษณะพักท่ีบ้ำนชำวเขำ (Home stay) ที่บ้ำนจะลอ บ้ำนลิเช  

 
 
 
 
 

๑๒ 



 

 

 

 
 ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของต าบล 
 (๑) ชำดอยตุง เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชำบ้ำนห้วยน้ ำขุ่นและบ้ำนปำงพระรำชทำนซึ่งมีกระบวนกำรท ำชำ
แบบครบวงจร ตั้งแต่ปลูก อบ จนถึง แปรรูปลงบรรจุภัณฑ์ เป็นชำที่รับรองได้ว่ำเป็นชำอินทรีย์คุณภำพดี เน้นควำม
สะอำดและคุณภำพทุกข้ันตอน 

(๒) สินค้ำชำวเขำ อำทิ เสื้อผ้ำ กระเป๋ำ  ถุงย่ำม ซึ่งเป็นฝีมือของชำวเขำเผ่ำอำข่ำ  และลำหู่ ถักทอด้วยมือ 
ซึ่งสำมำรถหำซื้อได้ในหมู่บ้ำนชำวเขำ และบริเวณสถำนที่ท่องเที่ยว 

(๓) กำแฟอำรำบีก้ำ โครงกำรพัฒนำดอยตุง แหล่งผลิตและจ ำหน่ำยกำแฟอำรำบิก้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ไทย บนพ้ืนที่ที่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเลตั้งแต่ ๘๐๐-๑๒๐๐ เมตร เริ่มตั้งแต่กำรเพำะปลูก ผ่ำนขบวนกำรแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์คุณภำพ "กำแฟอำรำบิก้ำดอยตุง" กำแฟพันธุ์อำรำบิก้ำ เป็นสำยพันธุ์คุณภำพเยี่ยมที่คนกว่ำร้อยละ ๗๕ 

ใน   ทั่วโลกนิยมในควำมหอม และรสชำติว่ำดีที่สุดในโลก อีกทั้งมีระดับคำเฟอีนที่ต่ ำ  กำแฟดอยตุงผลิตด้วยควำม

พิถีพิถันในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่กำรคัดเลือกสำยพันธุ์ กำรปลูกภำยใต้ร่มเงำไม้ใหญ่ กำรเก็บเมล็ดกำแฟสุกด้วยมือ 

ล้ำงปอกเปลือก ปั่นเมือกภำยใน ๒๔ ชั่วโมง ตำกแห้งด้วยแสงธรรมชำติ คัดเกรด แยกสิ่งปะปนอ่ืนๆก่อนน ำไปแยก

คั่ว และเก็บรักษำอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนก่อนส่งตรงถึงมือลูกค้ำกำแฟอำรำบิก้ำดอยตุง เป็นผลผลิตในโครงกำร

ปลูกพืชทดแทนกำรปลูกฝิ่น ตำมแนวพระรำชด ำริของสมเด็จพระศรีนครินทรำ บรมรำชชนนี ที่สร้ำงรำยได้ให้

ชำวบ้ำนกว่ำ ๔,๕๐๐ คน ในพ้ืนที่บนดอยแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน จนได้รับกำรยกย่องจำก

ส ำนักงำนโครงกำรควบคุมยำเสพติดระหว่ำงประเทศแห่งสหประชำชำติ และได้รับเกียรติให้ใช้สัญลักษณ์ UNODC 

(United Nations Office on Drugs and Crime) บนสินค้ำทุกชนิดที่ผลิตจำกโครงกำรนี้ อีกทั้งโครงกำรสนับสนุน

และส่งเสริมอำชีพให้แก่เกษตรกรในเขตโครงกำรพัฒนำดอยตุง โดยได้รับกำรสนับสนุนจำก บริษัท เนสเล่ จ ำกัด 

และโครงกำรพัฒนำดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงำน) อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดย อบต. สนับสนุนงบประมำณในกำรดูแล

รักษำสวนกำแฟ 

(๔) ผลิตภัณฑ์งำนเกษตร เพ่ือให้รำษฎรผู้ยำกไร้ในพ้ืนที่มีอำชีพ และมีรำยได้เลี้ยงตัว โครงกำรพัฒนำดอย

ตุงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอำชีพเกษตรกรรมขึ้น ฝึกอำชีพและสร้ำงงำนให้กับชำวบ้ำน เพ่ือให้ชำวบ้ำนได้เรียนรู้เทคนิค

ใหม่ๆทำงกำรเกษตรและน ำไปประกอบอำชีพของตนเอง งำนของศูนย์ส่งเสริมกำรเกษตร ได้แก่ งำนเพำะเนื้อเยื่อ 

เห็ด กำแฟ ไม้ตัดดอกตัดใบ ไม้กระถำง ไม้ประดับจำกต่ำงประเทศ ผลผลิตทำงกำรเกษตรของดอยตุงมีคุณภำพดี  

เนื่องจำกมีกำรคัดเลือกสำยพันธุ์ที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ และน ำเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรยุคใหม่มำใช้จนได้ผลิตที่

มีมำตรฐำนดีเป็นที่ยอมรับของตลำด 

 (๕) ผลิตภัณฑ์งำนฝีมือ ผ้ำและพรมทอกี่ ผู้หญิงในหมู่บ้ำนชำวเขำและชำวไทยใหญ่ มีควำมประณีตในงำน

ทอผ้ำกันเป็นส่วนใหญ่ โครงกำรฯได้จัดหำผู้เชี่ยวชำญมำพัฒนำเสริมสร้ำงเทคนิคกำรทอผ้ำ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ผ้ำ

และพรหมทอกี่ที่มีคุณภำพและสีสัน เป็นที่ถูใจของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ พรมทอมือด้วยฝีมือแรงงำนของหนุ่ม



 

 

 

สำวชำวบ้ำนบนดอยตุง ที่สำมำรถทอลวดลำยตำมแบบได้ทุกแบบเป็นผลผลิตคุณภำพ ที่ส่งจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ

ได้ กระดำษสำ จำกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่ำ น ำมำปลูกเป็นพืชเสริมรำยได้ โดยน ำเปลือกมำท ำกระดำษสำด้วยขั้นตอนที่

ประณีตจนมีสีสันและลวดลำยต่ำงๆ เพ่ือน ำมำท ำผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่ำ 

        ๑๓ 

บทที่ ๓ 
การปฏิบัติงานตามภารกจิหลัก 

กระบวนงาน : การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

แนวทางระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำ โดยให้องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ต้องมีกำรปรับปรุงแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี เป็นประจ ำทุกปี ซึ่งกำรปรับปรุงแผนจะต้องน ำข้อมูลที่ได้จำก
กำรจัดประชุมประชำคมหมู่บ้ำน ประชำคมต ำบล ปัญหำควำมต้องกำรท้องถิ่น ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด/อ ำเภอ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือน ำมำเปรียบเทียบและให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบฯ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำกแดดได้ท ำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุง
แผนพัฒนำต ำบลสี่ปี  เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำต ำบลแม่ฟ้ำหลวง  และเป็นเครื่องมือของผู้บริหำรในกำรวำงกรอบกำร
ท ำงำนกำรพัฒนำต ำบลต่อไป 

ลักษณะของแผนพัฒนาสี่ปี 
  แผนพัฒนำสี่ปี เป็นเอกสำรที่มีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แสดง
แนวทำงกำรพัฒนำและวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำที่ชัดเจน มีโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่จะด ำเนินกำรเป็น
ระยะเวลำ สีปี และกำรแสดงควำมเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กล่ำวคือ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลใช้กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพ่ือที่
กระบวนกำรจัดท ำงบประมำณเป็นไปด้วยควำมรอบคอบ และผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนส่ีปี 
  ๑. เพ่ือแสดงควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนสี่ปี 
และกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี 
  ๒. เพ่ือแสดงแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปีที่มีควำมสอดคล้องและสำมำรถสนองตอบต่อ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 



 

 

 

• แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

• นโยบายของ
รัฐบาล/ 
 แผนการบริหาร
ราชการ 
 แผ่นดิน 

• ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด/จังหวัด/
อ าเภอ 

• นโยบายผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

• ภารกิจตามอ านาจ

โครงการ 

กิจกรรม 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

จุดมุ่งหมาย 
ยุทธศาสตร ์

แ น ว ท า งก า ร
พัฒนา 

หมวด 
รายจ่าย
ต่างๆ 

แผนการ 
ด า เ นิ น  
งาน 

 ปจัจยัน ำเขำ้ แผน 
  ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 
รายจ่าย อปท. 

  ๓. เพ่ือเป็นกำรจัดเตรียมโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี และน ำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมำณ 

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เป็นเอกสำรที่แสดงควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  ๒. เป็นเอกสำรที่จะแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ กับงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 
  ๓. เป็นเอกสำรที่แสดงโครงกำร/ กิจกรรมกำรพัฒนำที่จะด ำเนินกำรเป็นห้วงระยะเวลำ 
  ๔. เป็นเอกสำรที่จะแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกับงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำป ี

 
๑๔ 

 
สรุปความเชื่อมโยง 

แผนพัฒนาระดับต่างๆ กับ แผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณท้องถิ่น 

 

   

     

  

 

 

 

 

 

 

 

แผน 
   พัฒนาสามปี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕ 

Work  Flow  กระบวนงาน  

 การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการท างาน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ  และความสัมพันธ์ก่อน - 
หลัง ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนงาน  ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยท าความเข้าใจกระบวนการท างานที่ง่ายขึ้น
และแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work  Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

ประชาคม 

 
 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.ส านักงานปลัดฯ/
ค ก ก . จั ด ท า แ ผ น /
คกก.สนันสนุนแผนฯ 

รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/
ความต้องการจาก

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าประชาคมระดับ

ต าบล 

 
 
 

 
N 

มี.ค. - พ.ค. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก.จัดท าแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

 
จัดท าร่างแผนฯ 

 
 

                                Ye 
                                   
 

พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก./จนท.ส านักงาน
ปลัดฯ 



 

 

 

 
ประชุม คกก.จัดท าแผน/

คกก.สนับสนุนแผนฯ 
 

 
 
 N พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.ส านักงานปลัดฯ/
คกก.จัดท าแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

เสนอสภาฯพิจารณา
เห็นชอบ 

                                   Y  
                                
 

มิ.ย. 
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
สภาฯ 

ประกาศใช้ 
 
 
 

มิ.ย. ผู้บริหารท้องถิ่น 

ความหมายสัญลักษณ์ 

 

๑๖ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 

 

๑.  ประชาคมหมู่บ้าน 
 

๒.  รวบรวมน าข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากากรประชาคมหมู่บ้านเพื่อประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.และคณะกรรมการพัฒนา อบต. 

 
๓.  ประชาคมระดับต าบล 

 

๔.  เสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ 
 
 
 

๕.  ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 
 

๖.  รายงานอ าเภอ  จังหวัด  กระทรวงทราบ 

๗.  ประกาศให้ทราบเป็นแผนพัฒนาต าบล 
 

๘.  ฝ่ายบริหาร  และเจ้าหน้าที่งบประมาณจัดท าเป็นข้อบัญญัติ 

๙.  เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ 

              จดุเร่ิมต้นและสิน้สดุของกระบวนงาน 

 
              กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 
              การตดัสนิใจ เช่น การตรวจสอบ การอนมุตัิ 

           แสดงถึงทศิทางหรือการเคลือ่นไหวของงาน 

 
             จดุเช่ือมตอ่ระหวา่งขัน้ตอน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๑๐.  นายอ าเภออนุมัติ 

๑๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามประกาศเป็นข้อบัญญัติ 

๑๒.  ฝ่ายบริหารจัดการบริหารโครงการ 

-จัดท าเอง 
- สนับสนุนงบประมาณ 

 

๑๓. ประชาชนติดตามโครงการต่าง ๆ  

-  ตรวจสอบงบประมาณ 

 -  เสนอโครงการ 
 
 

๑๗ 

แนวทางการด าเนินงาน 
จากแผนผัง/ขั้นตอนการจัดท าแผนสี่ปี หลังจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งได้
ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผน 

๑. หนว่ยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญและความจ าเป็นไปการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจทีจะต้องด าเนินการ
ต่อไปนี้และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ผ่านปลัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นถิน่อนุมัต ิ

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน 
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

๑. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อ มูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน า เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒ . คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมรวมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวมกันพิจารณาโดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรกให้
เวทีการประชุมรวมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีตอไป 

๓. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง 
ที่จะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ 
พัฒนา 



 

 

 

๔. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
(๒) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของ

ชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
(๓) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรลุในแผนพัฒนาสามปีได้อย่าง

เหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว"เพ่ือท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย 
(๔) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในชั้นของการพิจารณา

ก าหนดกิจกรรม องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังตอไปนี้ 
- งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ทรพัยากรการบริหารอื่น ๆ ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามารวมด าเนินการ หรือภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ              

เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอยางน้อยสามประเภท คือ 
 

๑๘ 
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้งทางด้าน

ก าลังเงินก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู"ทางด้านกายบริหารจัดการที่จะด าเนินการไดเ้อง 
- โครงการที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หนว่ยงานอื่นด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที ่แตอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไมสามารถหรือไมประสงค์
จะด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตาม 

ระเบียบวิธีการของทางราชการ 
- โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ทั้งราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค

รัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานอื่นๆ และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงาน 
ดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงิน

อุดหนุนเฉพาะ 
ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ ข้อมูล 

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่

จ าเป็นตอการจัดท าแผนพัฒนาสามปีซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ ว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด
และจะเก็บข้อมูลจากแหลงใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมไดอ้ย่าง 
ถูกต้อง 

๒. การวิเคราะห์ ข้อมูล 
ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก คือ 
- การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
- การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
- การตัดสินใจเลือกแนวทางพัฒนาใน ห้วงสี่ปี 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 



 

 

 

๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอที ่

ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผล 
การพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงประมาณและในเชิงคุณภาพ 

๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
หลังจาการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ ๑ รวมกันคัดเลือก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล"องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชน
ในห้วงระยะเวลาสี่ปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี
ก็ได)้ 

ในกรณีที่เห็นวามยีุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไมได้ก าหนดไว"ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มีความ 
จ าเป็นเร่งดวนที่จะต้องก าหนดขึ้น ก็อาจก าหนดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความ
สอดคล้องกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาต่อไป) 

 
๑๙ 
 

๓. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการ

ด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่าง
กัน ที่ประชุมตามข้อ ๑ จะต้องรวมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญ
ดังกล่าวไมได้หมายความวาแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้ววาต้องด าเนินการแต่ในห้วง
ระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทางที่จ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติวิธีการจัดล าดับ
ความส าคัญ มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตร
ลงคะแนน เพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับความส าคัญที่ เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating 
Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอ่ืนๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแหงสามารถเลือกวิธีการ
ปฏิบัติไดต้ามความเหมาะสม 

๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสี่ปีหลังจากจัดล าดับแนวทางพัฒนาแล้ว ที่ประชุม
จะต้องตัดสินใจวาจะน าแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาด าเนินการแต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ ถึง
ความเป็นไปในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพ่ือ
ทบทวนและยืนยันการจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดออ่น โอกาสและอุปสรรคอีกครั้ง 
ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

๑ . หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี 
โดยน าวัตถุประสงคดั์งกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงคข์องแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี 
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ



 

 

 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้น การศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไดต่้อไป 
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาสามปีและรับฟัง 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปี 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรวมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูล 
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 

๒๐ 
 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา 
ความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท ารางแผนพัฒนาสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสี่ปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีส าหรับองคก์าร

บริหารสวนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสี่ปีตอสภาองค์การบริหารสวนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ
ก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไปประโยชน์ของแผนพัฒนาสี่ป ี

การจัดท าแผนสามปี เป็นเครื่องมือที่จะชวยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคตอกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากร
การบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไป
ประกอบด้วยเงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งงบประมาณภายนอกรวมทั้ง
มาตรการการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 

คน ซึ่งหมายถึงความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับซึ่งจะ        
มีความแตกต่างหลักหลายทั้งด้านความรู" ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน าศักยภาพ
ก าลังคนเหลานั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และถ้าพิจารณาในความหมายอยางกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีสวนในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย 

วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและใช้วัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของสังคม
โดยสวนรวมได้อย่างเทาทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพการบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะชวย
ขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การ
บริหารจัดการเป็นศาสตร์และศิลป์ทีต่้องศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ระบบติดตามประเมินผล 

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา 



 

 

 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องคก์ารบริหารสวนต าบลจ าเป็นต้องท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบไดก้ าหนดองคป์ระกอบของ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดองค์ประกอบของ                
คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน
สามคนผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน หัวหน้าสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ 
และกรรมการอีหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสองปีและอาจไดร้ับการคัดเลือกอีกได ้
 
 
 

๒๑ 
 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ 

หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอตอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนีใ้หป้ิดประกาศโดยเปิดเผยไมน้อยกว่าสามสิบวัน 

๔. แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี 
จุดมุงหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินวามีการน าแผนยุทธศาสตร์           

ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับตอไปได้ ดังนั้นการ
ที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการ
พัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสูการวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสองให้เห็นได้วาการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์การบริหารสวน
ต าบลแม่ฟ้าหลวง จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือน
จากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒๒ 

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง   อ าเภอแม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย 

ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
๑ ส ำนักปลัด 

กระบวนงำน : กำรจัดท ำ 
แผนพัฒนำองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบล 

    

๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
พัฒนำท้องถิ่น/ 
คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น 

๑.๑ ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
๑.๒ ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 
๑ ข้อ ๗ และ ข้อ ๙ 
 

- ด ำเนินกำรเมื่อคณะกรรมกำร
ชุดเดิมหมดวำระแล้ว ซ่ึง 
คณะกรรมกำรแต่ละชุดมีวำระอยู่ 
ในต ำแหน่งครำวละสองปี 
- ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 

 

๓ กำรเตรียมกำรจัดประชุม 
ประชำคม 
น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
 

๒.๑ คณะกรรมกำรพัฒนำแผนท้องถิ่นร่วมกับ
ส่วนรำชกำรผู้น ำชุมชนทุกหมู่บ้ำนก ำหนดวัน 
เวลำ และสถำนที่จัดเวทีประชำคม รูปแบบ 
กำรจัดเวทีประชำคมและระเบียบวำระ/ล ำดับ
กำรน ำเสนอ 
๒.๒ ประสำนส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องทรำบ 
เพ่ือน ำแผนงำน/โครงกำร เข้ำร่วมบูรณำกำร 
๒.๓ แจ้งอ ำเภอ/ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องเพ่ือ

- หนังสือเชิญอ ำเภอ/ส่วนรำชกำรที่ 
เกี่ยวขอ้งเขำ้ร่วมบูรณำกำร 
- แบบน ำเสนอแผนงำน/โครงกำร 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วย 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

- ด ำเนินกำรภำยในเดือน 
กุมภำพันธ์ 

 



 

 

 

เข้ำร่วมกระบวนกำร 
๒.๔ เชิญผู้แทนครอบครัวเข้ำร่วมเวทีประชำคม
ต้องไม่ 

หมวด ๑ ข้อ ๑๐ (๑) 

 
๒๓  
 

ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
๔ กำรประชุมประชำคม 

ระดับหมู่บ้ำน 
 
 

๓.๑ ผู้มำร่วมจัดเวทีประชำคมลงทะเบียน
ทุกคน 
๓.๒ ส่วนรำชกำรที่เกีย่วข้อง/ผู้น ำชุมชน/
ประชำชน/คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนน ำเสนอ
แผนงำน/โครงกำร เพื่อบรรจลุงร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
๓.๓ จดัหมวดหมู_ข้อมลู แผนงำน/ 
โครงกำร 
๓.๔ วิเครำะห์ข้อมูลจดัล ำดับควำมส ำคญั 
๓.๕ เสนอแนวทำงแก/ไข ทิศทำงกำรพัฒนำ
หมู่บ้ำน 
๓.๖ ตรวจสอบเอกสำรสรุปผลกำร
ประชำคมเบื้องต้น และลงมติ โดยกำรยกมือ 
๓.๗ บันทึกผลกำรประชุมประชำคม 

- หนังสือเชิญประชุม 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
จัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น หมวด ๓ ข้อ ๑๗ (๑) 
- สมุดลงช่ือเข้ำร่วมประชุมฯ 
- บันทึกรำยงำนกำรประชุมประชำคมทุก
หมู่บ้ำนทั้ง ๑๑ หมู่บ้ำน 
- ภำพถ่ำย 
- แบบประเมิน 
 

- ด ำเนินกำรระหว่ำงเดือน 
กุมภำพันธ ์- มีนำคม 
- ออกประชำคมทั้งหมด ๑๑ 
หมู่บ้ำน วันละ ๑ หมู่บ้ำนรวม  
๑๑  วัน 

 

๕ กำรรวบรวมน ำข้อมูล 
ปัญหำ/ควำมต้องกำร/ 
โครงกำรจำกกำร 

๔.๑ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและ
เจ้ำหน้ำท่ีที่เกี่ยวข้อง รวบรวมปญัหำ/ควำม
ต้องกำร และรวบรวมข้อมลูของทั้ง ๑๑ 

- แบบเสนอแผนงำน/โครงกำรแตล่ะ 
หมู่บ้ำนทั้ง ๑๑ หมู่บ้ำน 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร

- ด ำเนินกำรทันที่ประชำคม
ระดับ 
หมู่บ้ำนเรยีบร้อยแล้วทั้ง ๑๑ 

 



 

 

 

ประชำคมหมู่บ้ำน 
 
 
 

หมู่บ้ำน 
๔.๒ จดัล ำดับควำมส ำคญั ควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนจำกกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน
เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

จัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น หมวด ๓ ข้อ ๑๗ (๒) 
- บันทึกรำยงำนกำรประชุม 

หมู่บ้ำนภำยในเดือน มีนำคม 

 
 
 
 

๒๔ 
 

ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
๖ ประชำคมระดับต ำบล  ๕.๑ รวบรวมปญัหำ/ควำมต้องกำร และ

รวบรวมข้อมลู แผนงำน/โครงกำร ของทั้ง 
๑๑ หมู่บ้ำนที่จัดล ำดับจดั 
ควำมส ำคญั ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนจำกกำร
ประชุมประชำคมหมูบ่้ำนมำพิจำรณำ 
๕.๒ เสนอควำมต้องกำรเร่งด่วนในภำพรวม
และระดับต ำบลรวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรวบรวมทุกประเด็นปญัหำตำมล ำดับ 
๕.๓ สรุปประเด็นปัญหำทั้งหมดเพื่อ
พิจำรณำจัดล ำดับและลง 
มติโดยกำรยกมือ 

- บันทึกรำยงำนกำรประชุม
ประชำคมระดับหมู่บ้ำน 
- สรุปประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร
ทั้ง๑๑ หมู่บ้ำน 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๓ ข้อ 
๑๗ (๒) 
- สมุดลงชื่อเข้ำร่วมประชุม
ประชำคมระดับต ำบล 
- บันทึกรำยงำนกำรประชุม

- ด ำเนินกำรทันทีหลังจำก 
รวบรวมข้อมูลกำร
ประชำคมระดับหมู่บ้ำน
ทั้ง ๑๑ หมู่บ้ำน 
ภำยในเดือน เมษำยน 

 



 

 

 

ประชำคมระดับต ำบล 
- ภำพถ่ำย 

๗ จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำฯ  
 
 

๖.๑ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิน่ประสำน
กับประชำคมหมู่บ้ำนในกำรรวบรวม 
วิเครำะหป์ัญหำ ควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถิ่นและจัดท ำเปน็โครงกำร
หรือกิจกรรมให ้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
๖.๒ คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำใหส้อดคล้องกับแนว
ทำงกำรพัฒนำท่ี 

- บันทึกรำยงำนกำรประชุม
ประชำคมระดับหมู่บ้ำน/ระดับต ำบล 
- สรุปประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร 
เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญ 
- จัดแผนงำน/โครงกำรให้สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของต ำบล 

- ด ำเนินกำรทันทีหลังจำก 
ประชำคมระดับหมู่บ้ำน/
ระดับต ำบลเสร็จสิ้นแล้ว 
ภำยในเดือนพฤษภำคม 

 

 
๒๕ 

 
ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นก ำหนด 

จัดท ำแผนด ำเนินงำนและจัดท ำร่ำง 
๖.๓ ก ำหนดประเด็นหลักกำรพัฒนำให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำรวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหำ ควำมต้องกำรของ 

- ข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำจำก 
หน่วยงำนต่ำง ๆ และข้อมูลในแผน 
ชุมชน 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑ ข้อ 
๑๐ (๒) และข้อ ๑๑ 

  



 

 

 

ประชำคมและชุมชน โดยให้น ำข้อมูล
พ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมำ
พิจำรณำประกอบกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำสำมปี 

๘ ประชุมคณะกรรมกำร 
พัฒนำท้องถิ่น/ 
คณะกรรมกำรสนับสนุนฯ 
 
 
 

๗.๑ เชิญคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
และคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนท้องถิ่นเข้ำประชุมไมน่้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดเพ่ือ
พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ตรง
กับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของต ำบล 
๗.๒ สรุปประเด็นปัญหำควำมต้องกำร
จำกร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือน ำเข้ำ
ระเบียบวำระเสนอสภำฯ พิจำรณำ
เห็นชอบต่อไป 

- หนังสือเชิญประชุม 
- สมุดลงชื่อผู้เข้ำประชุม 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑ ข้อ 
๑๒ 
- บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
- ภำพถ่ำย 

- ด ำเนินกำรทันทีหลังจำก 
จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นแล้วภำยในเดือน
พฤษภำคม 

 

๒๖ 
 

ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
๙ สภำพิจำรณำเห็นชอบร่ำง 

แผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

๘.๑ ผูบ้ริหำรท้องถิ่นพิจำรณำเสนอร่ำงแผนพัฒนำ
สำมปีต่อสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเพื่อให้ควำม
เห็นชอบ 
๘.๒ สภำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
ของแต่ละยุทธศำสตร์ 

ส่วนท้องถิ่น หมวด ๓ ข้อ ๑๗ (๔) 
- บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
- ภำพถำ่ย 

  



 

 

 

๘.๓ สภำท้องถิ่นลงมติเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นโดยกำร 
ยกมือ 
๘.๔ บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 

๑๐ ประกำศใช้แผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น 
 
 

๙.๑ ผูบ้ริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
๙.๒ น ำแผนพัฒนำสำมปีไปปฏบิัติรวมทั้งแจ้งสภำ
ท้องถิ่นผู้น ำชุมชนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันภำยใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่ประกำศใช้และปิดประกำศ 
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
๙.๓ อปท.ใช้แผนพัฒนำสำมปีเป็นนกรอบในกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และ
งบประมำณรำยจำ่ยเพิ่มเติมรวมทั้งวำงแนวทำง
เพื่อให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
รวมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมป ี
๙.๔ ประสำนแผนพัฒนำสำมปีที่เกินศักยภำพเพื่อ
เสนอคณะกรรมกำรระดับอ ำเภอเพื่อพิจำรณำ
ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๙.๕ จัดเก็บไว้ใชป้ระโยชน์ในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน 
๙.๖ จัดส่งให้อ ำเภอ/จังหวัด เพือ่เป็นขอ้มูลจัดท ำ
แผนพัฒนำอ ำเภอและแผนพัฒนำจังหวดั 
๙.๗ จัดส่งให้องค์กรเอกชนหรือหนว่ยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง 

- ผูบ้ริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติรำ่ง 
แผนพัฒนำสำมปีและประกำศใช้ 
แผนพัฒนำสำมป ี
- รำยงำนให้ผูก้ ำกับดูแลในระดับอ ำเภอทรำบ 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๓ 
ข้อ ๑๗ (๔)และ หมวด ๕ ขอ้ ๒๔,๒๕ 

- ด ำเนินกำรทันทีเมื่อ 
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่นเรียบร้อยแลว้ ภำยในเดือน
มิถุนำยน 

 

 
๒๗ 

 
ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 



 

 

 

๑๑ จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
 
 

๑๐.๑ คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
รวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ 
อปท.หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วน
ภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืน 
ๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ของ อปท. 
๑๐.๒ จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
๑๐.๓ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้ว
เสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผน 
ด ำเนินงำน 
๑๐.๔ ปิดประกำศภำยในสิบห้ำวันนับ
แตว่ันที่ประกำศเพ่ือให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

- แผนพัฒนำท้องถิ่น 
- ข้อบัญญัติต ำบล 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๕ ข้อ 
๒๖ 
 

- ด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จ 
ภำยในเดือนธันวำคมของ 
ปงีบประมำณนั้นหรือ
ภำยในสำมสิบวันนับแต่
วันที่ตั้งงบประมำณ
ด ำเนินกำรหรือได้รับแจ้ง
แผนงำน/โครงกำร 
จำกหน่วยรำชกำร
ส่วนกลำง 
ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่
ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 
อปท.ในปีงบประมำณนั้น 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒๘ 
 

ล ำดับ กระบวนงำนบริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
๑๒ กำรติดตำมและประเมินผล 

แผนพัฒนำ 
 

๑๑.๑ ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
๑๑.๒ คณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำง 
วิธีกำรในกำรติดตำม 
๑๑.๓ ด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 
๑๑.๔ รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น
ซึ่งได/จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
๑๑.๕ ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำ
ท้องถิ่นคณะกรรมกำร 
พัฒนำท้องถิ่น และประกำศผลกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วไป
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเดือน
ธันวำคมของทุกปี 
๑๑.๖ ปิดประกำศโดยเปิดเผยไมน่้อย
กว่ำสำมสิบวัน 

- แผนพัฒนำท้องถิ่น 
- ข้อบัญญัติต ำบล 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๖ ข้อ 
๒๘,๒๙,๓๐,และ ข้อ ๓๑ 
- ผู้บริหำรประกำศกำรติดตำมแผน
และประเมินผลแผนฯ ให้ประชำชน
ทรำบ 

- ด ำเนินกำรทันทีหลังจำก 
จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน
แล้วภำยในเดือนธันวำคม 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


