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ส่วนที่  1 
ข้อมูลท่ัวไป 

แผนท่ีต าบล  
 ทิศเหนือ  ติดต่อ       เขต เทศบำลต ำบลเถินบุรี   อ  ำเภอเถิน   จงัหวดัล  ำปำง 

ทิศใต ้   ติดต่อ       เขต  อ  ำเภอสำมเงำ    จงัหวดัตำก 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อ       เขต  เทศบำลต ำบลเวียงมอก    อ  ำเภอเถิน   จงัหวดัล  ำปำง 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อ       เขต  เทศบำลต ำบลแม่ปุ ,   เทศบำลพระบำทวงัตวง    
                       อ  ำเภอแม่พริก     จงัหวดัล  ำปำง 
 

 
  

 
 
 
 



 
-2- 

 

ประวัติต าบลแม่วะ 
 ความหมายของต าบลแม่วะ  ค  ำว่ำ  “แม่วะ”  เป็นสญัญำลกัษณ์ของหมู่บำ้นต่ำงๆ เช่นบำ้นแม่วะท่ำชำ้ง

(เดิมช่ือว่ำแม่วะหลวง)  บำ้นแม่วะลุ่ม  บำ้นแม่วะแลง้  ไดต้ั้งช่ือหมู่บำ้นตำมนำมของล ำหว้ยเล่ำน้ี  ควำมหมำยค ำ
ว่ำแม่วะ  พอจะสรุปได ้ โดยไดส้อบถำมจำกผูเ้ฒ่ำผูแ้ก่เล่ำสืบกนัมำเป็น  ๒  ประเด็นดงัน้ี 

 ประเด็นที่  ๑  ในสมยัโบรำณต ำบลแม่วะทั้งหมดเป็นดงพงศไ์พร  เป็นท่ีอยู่ของสิงสำรำสตัวน์ำนำชนิด
อำศยัอยู่ไดมี้นำยพรำนคนหน่ึงไดเ้ขำ้มำล่ำสัตวใ์นป่ำแห่งน้ี  ในขณะท่ีแกล่ำสตัวเ์พลินไปในป่ำนั้น  ไดเ้กิดหลง
ทิศทำงจ ำไม่ไดว้่ำจะกลบัทำงเดิมได ้ จึงเดินเร่ือยไปจนถึงล ำหว้ยแห่งน้ีดว้ยควำมหิวและกระหำยน ้ ำ  นำยพรำน
จึงเดินลงไปในล ำห้วยตกัน ้ ำข้ึนด่ืมและลำ้งหน้ำทนัใดนั้นก็ท ำให้นำยพรำนแกสำมำรถรู้ทิศทำงกลบับ้ำนได ้     
(โดยกำรใชมื้อวำ้น ้ ำก่อนท่ีจะด่ืม)   ดงันั้นล  ำหว้ยแห่งน้ีจึงไดน้ำมว่ำ “หว้ยแม่วำ้หรือแม่วะ”)  ถำ้จะพูดตำมภำษำ
ชำวบำ้นก็ว่ำ  “เป่งวำ้”  หรือสว่ำงไสวรู้แจง้เห็นจริง 

 ประเด็นที่  ๒  ในสมยัโบรำณไดม้ีกองทพักองทพัหน่ึงช่ือว่ำ”ทพัปู่ฟ้ำหรือทพัเจำ้ฟ้ำ”ไดย้กกองทพัมำ
ปะทะกบักองทพัอีกกองหน่ึง  ในบริเวณใกลก้บัดอยผำแดงหรือดอยแป๋หลวงซ่ึงอยูท่ำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของหมู่บำ้นน ้ ำดิบ  ทพัปู่ฟ้ำจะเป็นกองทพัมำจำกเชียงใหม่  สุโขทยั  อยุธยำ  หรือกรุงธนบุรี  ก็ไม่มีหลกัฐำน
ยืนยนัได ้ ตำมประวติัศำสตร์สมยัโบรำณมีกำรยกกองทัพจำกกรุงศรีอยุธยำหรือกรุงธนบุรีข้ึนไปตีเชียงใหม่
หลำยคร้ัง  แต่ก็ยงัหำหลกัฐำนยืนยนัไม่ไดเ้ช่นทั้งสองกองทพัมำปะทะกนัท่ีบริเวณเด่นทพัปู่ฟ้ำแลว้เกิดกำรสูร้บ
กนัข้ึนท ำใหท้หำรของทั้งฝ่ำยลม้ตำยเป็นอนัมำก  จนทัว่บริเวณเต็มไปดว้ยเลือดและเลือดไดไ้หลปนกบัน ้ ำในล ำ
หว้ยทหำรตอ้งตกัน ้ ำหรือวำ้น ้ ำท่ีเป็นเลือดใหไ้หลไปทำงอ่ืน  แลว้จึงจะด่ืมน ้ ำนั้นได ้ ดงันั้นล  ำห้วยแห่งน้ีจึงไดมี้
ช่ือว่ำห้วยแม่วะบก  เพรำะเป็นหว้ยหน่ึงท่ีไหลลงสูห้ว้ยแม่วะ  ค  ำว่ำแม่วะอำจจะมำจำกกำรท่ีทหำรท่ีใชมื้อวำ้น ้ ำ
ด่ืมก็ได ้ ส ำหรับเด่นทพัปู่ฟ้ำนั้นเดียวน้ีเป็นทุ่งนำผนืเลก็อยู่ติดกบัดอยผำแดง  ยงัมีสญัญำลกัษณ์ให้เห็นจนบดัน้ี
คือ  ทำงทิศตะวนัออกประมำณ  ๕๐๐  เมตรตรงช่องทำงตรงไปวงัเขียะ  จะมีแนวท่ีเป็นแนวกั้นเป็นก ำแพงจำก
บนเนินเขำสู่บริเวณทอ้งหว้ยแม่วะ  ยำวประมำณ  ๑๐๐  เมตร 

 

มพ้ืีนที่   ต  ำบลแม่วะ  มีพ้ืนท่ีประมำณ  133  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  83,125  ไร่      
                      (อ  ำเภอเถินมีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมำณ    1,634.863  ตำรำงกิโลเมตร ) 
   ภูมปิระเทศ    ต  ำบลแม่วะมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขำทอดยำวทำงทิศตะวนัออกจำกเทศบำลเถิน
บุรีเป็นภูเขำกั้นเขตระหว่ำงต ำบลแม่วะกบัต ำบลเวียงมอก   มีพ้ืนท่ีท ำนำ  ท ำไร่  ท ำสวน  ประมำณ  1 ใน 4  
ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  นอกนั้นเป็นป่ำและภูเขำ   แหล่งน ้ ำธรรมชำติภำยในต ำบลแม่วะท่ีส ำคญัมี    ดงัน้ี   
 ห้วยแม่วะ   เป็นล ำห้วยขนำดใหญ่ไหลผ่ำนบำ้นน ้ ำดิบ  บำ้นท่ำชำ้ง บำ้นแม่วะลุ่ม   เกษตรกรทั้ง  3  
หมู่บำ้นน้ีจะใชน้ ้ ำในกำรเพำะปลูกพืชในฤดูฝนและในฤดูแลง้จะมีบำงส่วนท่ียงัสำมำรถรับน ้ ำไดบ้ำ้ง  ล  ำ
หว้ยน้ี ไหลไปบรรจบแม่น ้ ำวงั 
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 ล าห้วยแม่วะแล้ง  ไหลผำ่นบำ้นแม่วะลุ่มบำงส่วน  ตน้น ้ ำของล ำห้วยน้ีอยูใ่กล ้เวลำฝนตกน ้ ำท่ีไหล
หลำกจำกล ำห้วยจึงแหง้เร็วจะมีน ้ ำไหลในขณะท่ีฝนตกท่ีตน้น ้ ำล  ำธำรและบริเวณหว้ยแห่งน้ี เท่ำนั้น  ถำ้ฝน
ไม่ตกก็จะไม่มีน ้ ำไหลนอง  ถึงจะมีน ำไหลก็ไม่นำน  น ้ ำในล ำห้วยจะแห้ง   ดงันั้นล  ำห้วยน้ีจึงไดช่ื้อว่ำ  “ล ำ
หว้ยแม่วะแลง้”   หว้ยน้ีไหลไปบรรจบกบัแม่น ้ ำวงั 

ห้วยแม่กึง๋หรือห้วยศาลา   เป็นล ำหว้ยกั้นเขตระหว่ำงต ำบลแม่วะกบัต ำบลเถินบุรี      
        หมู่บำ้นท่ีใชป้ระโยชน์จำกล ำหว้ยน้ี   ไดแ้ก่   บำ้นเด่นชยั  ซ่ึงไดรั้บน ้ ำบำงส่วน   ล  ำหว้ยน้ี 
        ไปบรรจบกบัแม่น ้ ำวงั 

 นอกจำกน้ียงัมีล  ำหว้ยขนำดเลก็  ไหลผำ่นในหมู่บำ้นต่ำง ๆ  อีกดว้ย  
จ านวนหมู่บ้านม ี 8  หมู่บ้าน 
❖จ ำนวนหมู่บำ้นในเขต  อบต.  เต็มทั้งหมู่บำ้น  8  หมู่บำ้น  ไดแ้ก่ 
1.  บำ้นแม่วะลุ่ม   5.  บำ้นแม่วะเด่นชยั 
2.  บำ้นแม่วะท่ำชำ้ง  6.  บำ้นศรีบุญเรือง 
3.  บำ้นแม่วะน ้ ำดิบ  7.  บำ้นผดุงรำษฎร์รังสรรค ์
4.  บำ้นแม่วะแลง้  8.  บำ้นแม่วะหลวง 
ท้องถิ่นอ่ืนในต าบล 

 ❖  จ  ำนวนเทศบำล  -    แห่ง 
 ❖  จ  ำนวนสุขำภิบำล  -    แห่ง 
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ข้อมูลประชากรในต าบล 

 ประชำกรทั้ งส้ิน  5,810 คน   แยกเป็น   ชำย 2,840   คน   หญิง 2,970 คน จ ำนวนครัวเรือน 1,771
ครัวเรือน     มีควำมหนำแน่นเฉล่ีย     52     คน/ตำรำงกิโลเมตร    

  

หมู่ที่ ช่ือบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ช่ือผู้น า 

ชาย หญิง รวม 
1 บำ้นแม่วะลุ่ม    407 481 888 277 นำงอุษณีย ์    สืบศรีวิชยั 
2 บำ้นท่ำชำ้ง   300 332 632 218 นำยมนตรี      มณีวงศ ์   
3 บำ้นน ้ ำดิบ    504 512 1,016 302 นำยสวสัด์ิ      สิทธินวล  
4 บำ้นแม่วะแลง้  479 457 936 278 นำยนิทศัน์     ชีนำวุธ 
5 บำ้นแม่วะเด่นชยั   352 382 734 240 นำยอ ำนวย     เมืองแดง 
6 บำ้นศรีบุญเรือง  105 112 217 80 นำยบญัญติ     เกียล่น   
7 บำ้นผดุงรำษฎร์รังสรรค ์  303 305 608 167 นำงอรอุมำ     องคก์ำร 
8 บำ้นแม่วะหลวง    390 389 779 208 นำยเจษฏำ      วงศต์ำนอ้ย 

รวม 2,840 2,970 5,810 1,771  
 
  ( ข้อมูล   ณ   เดือน   มถุินายน      พ.ศ.  2556) 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพ    ประชำชนในต ำบลแม่วะมีกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรเป็นจ ำนวนมำกส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรมท ำนำเพ่ือบริโภคเองในครัวเรือน  กบัมีกำรเพำะปลูกพืชไร่  อำทิ  ถัว่เขียว  ขำ้วโพดหลงัฤดูกำร
เก็บเก่ียว  ดำ้นกำรเล่ียงสตัวมี์กำรเล้ียงโคเน้ือ  กระบือ  สุกร  ไก่  และปลำ  โดยแรงงำนในภำคเกษตรกรรม
อำศยัแรงงำนในครัวเรือนเป็นหลงัส ำหรับแรงงำนว่ำงจำกภำคเกษตรกรรมบำงส่วนมีกำรอพยพไปขำย
แรงงำนยงัต่ำงถ่ิน  อำทิ  กรุงเทพ  ฯ  เป็นต้น  กับมีแรงงำนนอกภำคเกษตรกรรมบำงส่วนไปขำยแรงยงั
ต่ำงประเทศ  อำทิ  ประเทศใตห้วนั  ญ่ีปุ่น  ลิเบีย  เป็นตน้ 
หน่วยธุรกจิในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ธนำคำร  จ ำนวน 6 แห่ง (ธนำคำรหมู่บำ้น  หมู่  2,3,4,5,6,7) 
  โรงแรม  จ ำนวน - แห่ง 
  ป้ัมน ้ ำมนั/ป๊ัมหลอด จ ำนวน 6 แห่ง   (หมู่1(2) ,หมู่5(1) ,หมู่7(1) , หมู่8(2))  
  โรงงำนอุตสำหกรรม จ ำนวน - แห่ง 
  โรงสี  จ ำนวน 13 แห่ง   (หมู่1(1) ,หมู่2(2) ,หมู่3(3) ,หมู่4(2), หมู่5(2) ,หมู่7(2) ,หมู่8(1))  
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สภาพทางสังคม 
การศึกษา 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา  ม ี 3  แห่ง  
โรงเรียนบำ้นท่ำชำ้ง 
โรงเรียนน ้ ำดิบ 
โรงเรียนแม่วะเด่นชยั  

โรงเรียนระดับมธัยมศึกษา  ม ี 1  แห่ง  
  โรงเรียนแม่วะวิทยำ  

โรงเรียนอาชีวศึกษา      -  แห่ง 
โรงเรียน/สถาบันช้ันสูง    - แห่ง 
ที่อ่านหนังสือพมิพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชนม ี 8  แห่ง  ได้แก่ 
 หมู่ท่ี 1 มี 1  แห่ง 
 หมู่ท่ี 2 มี 1 แห่ง 
 หมู่ท่ี 3 มี 1  แห่ง 
 หมู่ท่ี 4 มี 1 แห่ง 
 หมู่ท่ี 5 มี 1  แห่ง 
 หมู่ท่ี 6 มี 1 แห่ง 
 หมู่ท่ี 7 มี 1  แห่ง 
 หมู่ท่ี  8   มี  1 แห่ง 
ศูนยก์ำรเรียนชุมชนต ำบลแม่วะ    1   แห่ง    
ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็     5   แห่ง   (หมู่ท่ี  1,2,3,4,5) 
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
    ส านักสงฆ์ม ี 8  แห่ง   ได้แก่ 
 1. วดัแม่วะกลำง 
 2. วดัแม่วะหลวง 
 3 .วดัน ้ ำดิบ 
 4. วดัแม่วะเด่นชยั 
 5. วดัพระบำทแม่วะ 
 6. ส ำนกัสงฆ ์คือ ส ำนกัสงฆถ์  ้ำน ้ ำบ่อแกว้ 
 7. วดัป่ำท่ำชำ้ง 
 8. ส ำนกัสงฆถ์  ้ำเจดีย ์



-6- 
 

การสาธารณสุข 
  โรงพยำบำลของรัฐ    จ ำนวน  - แห่ง 
  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    รพ.สต /หมู่บำ้น จ ำนวน  2 แห่ง 
         แยกเป็น    1)  รพ.  ส่งเสริมสุขภำพต ำบล หมู่  5  ต.แม่วะ  อ.เถิน  จ.ล  ำปำง 
             2)  รพ.  ส่งเสริมสุขภำพต ำบล  หมู่  8  ต.แม่วะ  อ.เถิน  จ.ล  ำปำง  
  สถำนพยำบำลเอกชน  จ ำนวน  - แห่ง 
  ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบนั  จ ำนวน  - แห่ง 
  อตัรำกำรมีและใชส้ว้มรำดน ้ ำ ร้อยละ  100 
ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  สถำนีต ำรวจ    จ ำนวน  - แห่ง 
  สถำนีดบัเพลิง   จ ำนวน  - แห่ง 
   ท่ีท ำกำรต ำรวจชุมชน     จ ำนวน  1   แห่ง  ( ตั้งอยูห่มู่ท่ี  1) 

 

การคมนาคม 
        ในกำรคมนำคมทำงบกเป็นหลกั  คือทำงรถยนตใ์นกำรคมนำคมติดต่อและขนส่งผลผลิต  

        ทำงกำรเกษตรออกสู่ตลำดกำรคมนำคม  และขนส่งระหว่ำงต ำบล 
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  1  ใชใ้นกำรคมนำคมติดต่อกับเทศบำลต ำบลเถินบุรี  และเทศบำล

ต ำบลพระบำท วงัตวง    อ.แม่พริก  จ.ล  ำปำง 
  กำรติดต่อระหว่ำงหมู่บำ้นและต ำบลนอกจำกจะใชเ้ส้นทำงคมนำคมดงักล่ำวนั้นยงัใช ้เส้นทำง

คมนำคมถนนคอนกรีต  ถนนลูกรัง  และถนนถมดิน  ท่ีแยกเข้ำสู่หมู่บ้ำนต่ำง ๆ  ภำยในต ำบลอีกด้วย  
ส ำหรับกำรบริกำรมีรถสองแถวประจ ำทำงวิ่งจำกต ำบลแม่วะไปต ำบลลอ้มแรดตลอดจนประชำชนบำงคนมี
รถส่วนตวัสำมำรถเดินทำงจำกต ำบลแม่วะไปยงัต ำบลลอ้มแรด 

การโทรคมนาคม 
  ท่ีท ำกำรไปรษณียโ์ทรเลข  จ ำนวน  1 แห่ง   ตั้งอยูห่มู่ท่ี 1 
โทรศพัทโ์ทรคมนำคมชนบท  จ ำนวน  7 แห่ง ระบุ (โทรศพัท)์ 

    การไฟฟ้า 
     ต  ำบลแม่วะมีไฟฟ้ำใชทุ้กหมู่บำ้น  จ  ำนวนผูใ้ชไ้ฟฟ้ำทั้งหมด   1,627   หลงัคำเรือน 

แหล่งน า้ธรรมชาต ิ
  ล ำน ้ ำ, ล ำหว้ย    จ ำนวน  12 สำย 
  บึง  หนองและอ่ืน ๆ   จ ำนวน  10 แห่ง 
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แหล่งน า้ที่สร้างขึน้ 
  ฝำยน ้ ำลน้    จ ำนวน  10 แห่ง      
 บ่อโยก     จ ำนวน  19 แห่ง 
  สระเก็บน ้ ำมี  24  แห่ง  คือ   

  หมู่ท่ี  2    มี      5      แห่ง      หมู่ท่ี   3    มี       2     แห่ง 
  หมู่ท่ี  4    มี      4     แห่ง     หมู่ท่ี   5   มี        6     แห่ง 
  หมู่ท่ี  6    มี      2     แห่ง     หมู่ท่ี   7   มี        3     แห่ง 
ข้อมูลอ่ืน ๆ 

        ทรัพยากรธรรมชาตใินพื้นที่   
       ป่ำไมม้ีทุกหมู่บำ้น 
       ถ  ้ำ มีในหมู่บำ้น  1,2  และ  3 
       น ้ ำตกมีในหมู่ท่ี  7   ซ่ึงสวยงำมมำกแต่น ้ ำไม่ไหลตลอดปีในฤดูแลง้น ้ ำจะขำดช่วง 
              จะมีอีกคร้ังก็เม่ือถึงฤดูฝน 
มวลชนจดัตั้ง 
 ลูกเสือชำวบำ้น    มี   7   รุ่น    270   คน   แยกเป็น 
 หมู่ท่ี  1  มี 2 รุ่น 80 คน 
 หมู่ท่ี  2  มี 2 รุ่น 35 คน 
 หมู่ท่ี  3  มี 1 รุ่น 30 คน 
 หมู่ท่ี  4  มี 2 รุ่น 30 คน 
 หมู่ท่ี  5  มี 2 รุ่น 45 คน 
 หมู่ท่ี  6  มี 2 รุ่น 30 คน 
 หมู่ท่ี  7  มี 2 รุ่น 20 คน 
 หมู่ท่ี  8  ไมมี่ (รวมอยูใ่นหมู่ 2 ก่อนแยกหมู่บำ้น)     
ไทยอำสำป้องกนัชำติ มี  2  รุ่น  41  คน  แยกเป็น 
 หมู่ท่ี  1  มี 1 รุ่น 11 คน 
 หมู่ท่ี  2  มี   1 รุ่น 30   คน 
กองหนุนเพ่ือควำมมัน่คงของชำติ มี  - รุ่น - คน 

อ่ืน ๆ (ระบุ) มี - รุ่น -                คน 
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การรวมกลุ่มของประชาชน 

หมู่   1    ม ี  5  กลุ่ม  คือ   -  กลุ่มผลิตภณัฑจ์ำกกะลำมะพร้ำว , กลุ่มทอผำ้ , กลุ่มเยบ็ผำ้โหล ,  
                                                                        กลุ่มปลูกถัว่เหลือง , กลุ่มเล้ียงววั 
                    หมู่  2  ม ี 4  กลุ่ม   คือ  -   กลุ่มเยบ็หมวก ,  กลุ่มทอผำ้ ,  กลุ่มท ำขนม ,  กลุ่มเล้ียงววั 
                    หมู่  3  ม ี  3   กลุ่ม   คือ   -   กลุ่มเยบ็ผำ้สตรี ,  กลุ่มทอผำ้ , กลุ่มเล้ียงววั 
                    หมู่  4  ม ี 4  กลุ่ม   คือ  -   กลุ่มขำ้วแต๋น  ,  กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ ์ ,  กลุ่มเล้ียงววั , กลุ่มเยบ็ผำ้ 

       หมู่  5  ม ี  4   กลุ่ม   คือ    -  กลุ่มกลว้ยอบบรำบิคิว ,  กลุ่มประดิษฐด์อกไมจ้ำกเศษวสัดุธรรมชำติ 
                                        และกลุ่มหตัถกรรมงำนไม,้  กลุ่มเล้ียงววั 

       หมู่  6  ม ี   2  กลุ่ม   คือ   -  กลุ่มท ำขนม , กลุ่มเล้ียงววั 
       หมู่  7  ม ี   3   กลุ่ม  คือ   -  กลุ่มเยบ็ปักถกัร้อย ,  กลุ่มเล้ียงววั ,  กลุ่มเยบ็ผำ้    
       หมู่  8  ม ี   6   กลุ่ม  คือ   - กลุ่มเยบ็ผำ้สตรีบำ้นแม่วะหลวง , กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ ์,     
                                                      กลุ่มล้ียงววั,   กลุ่มทอผำ้ , กลุ่มฟำงอดักอ้น 
กลุ่มออมทรัพย์   4  กลุ่ม      มีหมู่ท่ี   1,2,7,3 
กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน   6  กลุ่ม      มีหมู่ท่ี   2,3,4,5,6,7 
กลุ่มกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาการเกษตร   6  กลุ่ม    มีหมู่ท่ี  1,3,4,5,6,7 
กลุ่มเกษตรท านาต าบลแม่วะ   1  กลุ่ม      มีหมู่ท่ี  7 
กองทุนหมู่บ้าน  8  หมู่        มีหมูท่ี่ 1,2,3,4,5,6,7,8  หมู่บำ้นละ 1  ลำ้น  
โครงการเศรษฐกจิชุมชน  8  หมู่       มีหมู่ท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8  หมู่บำ้นละ 1 แสนบำท 

 

ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเท่ียว 
 ประเพณีสงกรำนต ์     เดือน 7 เหนือ  ตรงกบัเดือน เมษำยน 
 ประเพณีบุญบั้งไฟ     เดือน 7 เหนือ  ตรงกบัเดือน เมษำยน 
 ประเพณีท ำบุญวนัวิสำขบูชำ (สรงน ้ ำรอยพระบำทแม่วะ) เดือน 8 เหนือ ตรงกบัเดือนพฤษภำคม 
 ประเพณีหล่อเทียนแห่เทียน(เขำ้พรรษำ)   เดือน 9 เหนือ ตรงกบัเดือนกรกฎำคม 
 ประเพณีสลำกภตั     เดือน 11 เหนือ ตรงกบัเดือนสิงหำคม 
 ประเพณีออกพรรษำ     เดือน 12 เหนือ ตรงกบัเดือนกนัยำยน 
 ประเพณีลอยกระทง     เดือน 2 เหนือ ตรงกบัเดือนพฤศจิกำยน 
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สถานท่ีท่องเที่ยวของต าบล  
 โบราณสถาน 
 

   
วดัแม่วะกลางวดัแม่วะกลาง  

 
วดัแม่วะหลวงวดัแม่วะหลวง

 
 

  
โบสถก์ลำงน ้ำ  วดัน ้ำดิบ

       
วดัแม่วะเด่นชยั

      
 

                

รอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาท    

ณณ    วดัพระบาทแม่วะวดัพระบาทแม่วะ    
ส านักสงฆ์ส านักสงฆ์  แม่วะท่าช้างแม่วะท่าช้าง
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แหล่งท่องเที่ยว 

 

น า้ตกช้ันที ่3 “ตาดห้วยส้มป่อย” มีความสูงประมาณ 40 
เมตร ลกัษณะสายน า้จะไหลแผ่กว้าง 

ซ่ึงมีความสวยงามมาก ตกช้ันนีจ้ะมีความเหมาะสมในการเล่น
น า้มาก

  

ถ า้พระเจดย์ี  เป็นถ า้ขนาดกลาง  บริเวณปากถ า้มีบันไดปูน
ที่ชาวบ้านร่วมกนัสร้างไว้ส าหรับลงสู่พืน้เบ้ืองล่าง   ตรง
กลางถ า้มีหินงอกรูปทรงคล้ายเจดย์ี   ถ า้นีจ้ึงได้ช่ือว่า  ถ า้
พระเจดย์ี   และบริเวณผนังถ า้ด้านทิศเหนือ   มีหินงอกหิน
ย้อยคล้ายอ่างแก้วอยู่หลายช้ัน   มีประกายแวววาว
ระยิบระยับเม่ือต้องแสงไฟ  

 

          น า้ตกแม่วะ             ถ า้พระเจดีย์ 
 

ข้อมูลด้านการบริหารต าบลหมู่บ้าน 
 รายช่ือคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 
  

ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทรศพัท ์
1 นำยขจรศกัด์ิ  ค  ำดี นำยก อบต. 089-9977859 
2 นำยสมชำย   จีนำวุธ รองนำยก อบต. 089-8552293 
3 นำยสุข          แกว้ดี รองนำยก อบต. 083-3234607 
4 นำงเสำวนีย ์ ใจหำญ เลขำนุกำร อบต. 086-1890024 
5 นำยบุญก่ิง     ศิรำงกุล ประธำนสภำ อบต. 084-4878138 
6 นำยเสน่ห์     กนัทะสร รองประธำน สภำ อบต. 080-1239511 
7 นำยนิทศัน์  สำยต่ำงใจ เลขำนุกำรสภำ อบต. 089-9986548 
8 นำยชยัวฒัน์  ปัญญำเสน ส.อบต.หมู่ 1 087-1750254 
9 นำยอำคม   โทษำธรรม ส.อบต.หมู่ 2 089-9349377 
10 นำยประยรู   ชยัวรรณ ส.อบต. หมุ่ 3 087-1721508 
11 นำยสำ          เทพวรรณ์ ส.อบต. หมู่ 3 084-8920535 
12 นำยกร          ร้องกำศ ส.อบต. หมู่ 4 086-1878449 
13 นำงพนิดำ    มีเดช ส.อบต. หมู่ 4 086-1818123 
14 นำงนิตยำ    แปงงำม ส.อบต. หมู่ 5 087-1749506 
15 นำงร ำพำ    ค  ำดี ส.อบต. หมู่ 5 086-1155399 
16 นำยจ ำรัส   ตำเขียววงศ ์ ส.อบต.หมู่ 6 082-8968518 
17 นำงจินดำ   ป้องค ำ ส.อบต. หมู่ 6 083-5787658 
18 นำยสุรพล  องคก์ำร ส.อบต. หมู่ 7 089-5557033 
19 นำยน ำศกัด์ิ  ยิง่ยวด ส.อบต. หมู่ 8 081-3665396 
20 นำงสมบูรณ์  สมพิทกัษ ์ ส.อบต.หมู่ 8 081-2810272 
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 รายช่ือผู้น าชุมชน 

หมู่ท่ี หมู่บำ้น ผูน้  ำชุมชน เบอร์โทรศพัท ์
1 บำ้นแม่วะลุ่ม    ผญ.อุษณีย ์    สืบศรีวิชยั 0861515745 
2 บำ้นท่ำชำ้ง   ก ำนนันำยมนตรี      มณีวงศ ์    
3 บำ้นน ้ ำดิบ ผญ.นำยสวสัด์ิ      สิทธินวล  0861846146 
4 บำ้นแม่วะแลง้  ผญ.นำยนิทศัน์     ชีนำวุธ  
5 บำ้นแม่วะเด่นชยั   ผญ.นำยอ ำนวย     เมืองแดง  
6 บำ้นศรีบุญเรือง  ผญ.นำยบญัญติ     เกียล่น    
7 บำ้นผดุงรำษฎร์รังสรรค ์  ผญ.นำงอรอุมำ     องคก์ำร  
8 บำ้นแม่วะหลวง    ผญ.นำยเจษฏำ      วงศต์ำนอ้ย  

 

 
รายช่ืออาสาสาธารณสุขต าบล 
 

ล าดบัที ่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นำงขนัดำ  ทำริยะชยั  ประธำน อสม ม.1   

2 นำงสุภคัณำ   องัธำรำรักษ ์  ประธำน อสม ม.2   

3 นำงศิรินยำ   สิทธินวล  ประธำน อสม ม.3   

4 นำงสมใจ   กนัจนัวงศ ์  ประธำน อสม ม.4   

5 นำงสีมยั   กองวงศ ์  ประธำน อสม ม.5   

6 นำงประนอม   ยะปะตงั  ประธำน อสม ม.6   

7 นำงสำวจนัทรัตน์   ทุมอำริยะ  ประธำน อสม ม.7   

8 นำงบงกช   โพธำ  ประธำน อสม ม.8   
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รายช่ือประธานประชาคมต าบลแม่วะ 
  

ล าดบัที ่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นำยเจริญ  ศรีวิชยันวล  ประธำน ประชำคม  ม.1   

2 นำยบุญส่ง  เทือกศิริ  ประธำน ประชำคม  ม.2   

3 นำยพูน   ชีนำวุธ  ประธำน ประชำคม   ม.3   

4 นำยเกษม   สุยะลงักำ  ประธำน ประชำคม   ม.4   

5 นำยบรรเทิง  ชยัอำ้ย  ประธำน  ประชำคม   ม.5   

6 นำยกฤษฎำ   ปัญญำเสน  ประธำน ประชำคม  ม.6   

7 นำยเสรี   สุยะลงักำ  ประธำน ประชำคม   ม.7   

8 นำยสมำน   ตน้กล  ประธำน ประชำคม  ม.8   
 
รายช่ือประธานแม่บ้านต าบลแม่วะ 
  

1 นำงเกศริน   เน่ืองหลำ้  ประธำน แม่บำ้น  ม.1   

2 นำยศรีมยั   กนัทะสร  ประธำน แม่บำ้น ม.2   

3 นำงวิรพำ   ศิริมูล  ประธำน แม่บำ้น   ม.3   

4 นำงแสงเวียน   สุยะลงักำ  ประธำน แม่บำ้น   ม.4   

5 นำงประไพ   ยะเชียงค ำ  ประธำน  แม่บำ้น   ม.5   

6 นำงเน่งนอ้ย  ปัญญำเสน  ประธำน แม่บำ้น  ม.6   

7 นำงเลก็   ทุมอำริยะ  ประธำน แม่บำ้น    ม.7   

8 นำงกิมเอง็  ปัญญำ  ประธำน แม่บำ้น   ม.8   
 
 
 
 
 
 
 
 



-13- 
 
รายช่ือปราชญ์ชาวบ้าน 
 
   นำยจนัทร์แกว้ แกว้แสนสำย   อำย ุ68   ปี    หมู ่1  บำ้นแม่วะลุ่ม   
   ภูมปัิญญาท้องถิ่น    จกัรสำน  ,  กระบวย   
 
 
   นำงจนัทร์   ตำเขียววงศ ์    อำย ุ 71    ปี     หมู ่2   บำ้นท่ำชำ้ง 
   ภูมปัิญญาท้องถิ่น    ทอผำ้โบรำณ  ,  ผำ้พนัคอ   
 
 
      นำงศรีมยั     ชยัมูลสำย    อำย ุ 76  ปี  หมู ่2   บำ้นท่ำชำ้ง 
      ภูมปัิญญาท้องถิ่น    ยำสมุนไพรแผนโบรำณ  รักษำอำกำรไอ   
                                                                         กินขำ้วอร่อย  ปวดหวั  ,  บ ำรุงร่ำงกำร ,  เลือดลม 
 
      นำงเดือนเพญ็ เทพวรรณ     อำย ุ 44  ปี หมู ่2   บำ้นท่ำชำ้ง 
       ภูมปัิญญาท้องถิ่น    นวดแผนไทย  ลูกประคบ   
 
 
 
       นำงอ ำพร   ปัญญำเสน     อำย ุ  61  ปี 
        ภูมปัิญญาท้องถิ่น  จกัสำนกล่องขำ้ว 
 
 
 
        นำยมี   ด  ำนินท ์ อำย ุ 65 ปี  หมู ่4  บำ้นแม่วะแลง้ 
        ภูมปัิญญาท้องถิ่น   ตีมีด 
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ข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ประจ าปี 2556-2557 

วนั/เดือน/ปี ช่ืองานประเพณ ี สถานที่จดักจิกรรม รายละเอยีดกจิกรรม บุคคล/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

เดือน 7 เหนือ  
เดือน 5 ภำคกลำง  

ตรงกบัเดือน เมษายน 

1.ประเพณีสงกรำนต ์(12 – 20 เมษำยน)  
2.ประเพณีสืบชะตำบำ้น ชะตำเมือง  
( 20 -30   เมษำยน ) 
3.บูชำเขำ้รับปำกป้ี (16 เมษำยน) 

วดัแม่วะกลำง , วดัแม่วะเด่นชยั ,  
วดับำ้นน ้ำดิบ , วดัแม่วะหลวง 

วดัพระบำทแม่วะ 

1.ท ำบุญสรงน ้ำพระ , ก่อพระเจดียท์รำย 
2.สืบชะตำบำ้น 
 
3.ท ำบุญตกับำตรที่วดั 

อบต.แม่วะ / 
คณะกรรมกำรหมู่ 

 1 - 8 

 

4.ประเพณีบุญบั้งไฟ ( 20 เมษำยน) ลำนกิจกรรมบำ้นแม่วะหลวง หมู่ 8 จุดบั้งไฟข้ึนไฟขอฝน คณะกรรมกำรหมู่ที่ 8 
เดือน 8 เหนือ  

เดือน 6 ภำคกลำง  
ตรงกบัเดือน พฤษภาคม 

1.ประเพณีท ำบุญวนัวิสำขบูชำ 
 

วดัแม่วะกลำง , วดัแม่วะเด่นชยั ,  
วดับำ้นน ้ำดิบ , วดัแม่วะหลวง 

วดัพระบำทแม่วะ 

ท ำบุญตกับำตรที่วดั คณะศรัทธำวดั 
 

 

2.ประเพณีสรงน ้ำรอยพระพุทธบำทแม่วะ 
 

วดัพระบำทแม่วะ ท ำบุญตกับำตรที่วดั คณะกรรมกำรหมู่ 6 
 

 

3.ประเพณีข้ึนถ ้ำพระเจดีย ์ ถ ้ำพระเจดีย ์ ท ำบุญท่ีถ  ้ำพระเจดีย ์ คณะกรรมกำรหมู่ 3 
 

 

เดือน 9  เหนือ  
เดือน 7 ภำคกลำง  

ตรงกบัเดือน มิถุนายน 

1.ประเพณีเลี้ยงผีขนุน ้ำ  
2.ประเพณีฟังธรรมขนุล ำหว้ยแม่วะ 

น ้ำตกแม่วะ ท ำบุญเลี้ยงพระ คณะกรรมกำรหมู่ 7 
 

 

เดือน 10  เหนือ  
เดือน 8 ภำคกลำง  

ตรงกบัเดือน กรกฎาคม 

1.ประเพณีหล่อเทียนแห่เทียนพรรษำ 
2.ประเพณีเขำ้พรรษำ 
3.ประเพณีอำสำฬหบูชำ 

วดัแม่วะกลำง , วดัแม่วะเด่นชยั , 
วดับำ้นน ้ำดิบ , วดัแม่วะหลวง 

วดัพระบำทแม่วะ 

1.หล่อเทียน  แห่เทียน  
2.ฟังธรรมระหว่ำงพรรษำ 
3.ท ำบุญตกับำตรที่วดั 

อบต.แม่วะ / คณะศรัทธำวดั 
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ข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ประจ าปี 2556-2557 
วนั/เดือน/ปี ช่ืองานประเพณ ี สถานที่จดักจิกรรม รายละเอยีดกจิกรรม บุคคล/หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

เดือน 12  เหนือ  
เดือน 10 ภำคกลำง  

ตรงกบัเดือน กันยายน 

1.ประเพณีถวำยสลำกภตั วดัแม่วะกลำง , วดัแม่วะเด่นชยั ,  
วดับำ้นน ้ำดิบ , วดัแม่วะหลวง 

วดัพระบำทแม่วะ 

- ท  ำบุญตกับำตรที่วดั 
- ท  ำสลำกภตัเพื่ออุทิศส่วนกุศลใหก้บัผู ้
ล่วงลบั 

คณะศรัทธำวดั 
 

 

เดือน 1  เหนือ  
เดือน 11 ภำคกลำง  
ตรงกบัเดือน ตุลาคม 

1.ประเพณีท ำบุญวนัออกพรรษำ 
 

วดัแม่วะกลำง , วดัแม่วะเด่นชยั ,  
วดับำ้นน ้ำดิบ , วดัแม่วะหลวง 

วดัพระบำทแม่วะ 

- ตกับำตรเทโวโรหนะ 
- ถวำยผำ้กฐิน 

คณะศรัทธำวดั 
 

 

เดือน 2  เหนือ  
เดือน 12  ภำคกลำง  

ตรงกบัเดือน พฤศจิกายน 

1.ประเพณีลอยกระทง อบต.แม่วะ - แห่กระทงใหญ่ 
- ปล่อยโคมลอย 
- ประกวดกระทงเลก็ 

อบต.แม่วะ  

เดือน 5  เหนือ  
เดือน 3  ภำคกลำง  

ตรงกบัเดือน กมุภาพันธ์ 

1.ประเพณีท ำบุญวนัมำฆบูชำ วดัแม่วะกลำง , วดัแม่วะเด่นชยั ,  
วดับำ้นน ้ำดิบ , วดัแม่วะหลวง 

วดัพระบำทแม่วะ 

ท ำบุญตกับำตรที่วดั คณะศรัทธำวดั 
 

 

เดือน 6  เหนือ  
เดือน  4 ภำคกลำง  

ตรงกบัเดือน มีนาคม 

1.ประเพณีบวชพระภำคฤดูร้อน วดัแม่วะกลำง , วดัแม่วะเด่นชยั ,  
วดับำ้นน ้ำดิบ , วดัแม่วะหลวง 

วดัพระบำทแม่วะ 

บวชพระ  - ท  ำบุญตกับำตร คณะศรัทธำวดั 
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ส่วนที่  2 
ศักยภาพของต าบล 

 

ปัจจยัและสถานการณ์เปลีย่นแปลงที่มผีลต่อการพฒันา 
1. โดยวิเครำะห์ปัญหำและควำมตอ้งกำรของประชำชน สรุปเป็นดำ้นและประเภท  ดงัน้ี 

 1.1 ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  กำรคมนำคมทำงบก   ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
 1.2  ดำ้นกำรอนุรักษธ์รรมชำติ  น ้ำใชเ้พ่ือกำรเกษตร น ้ ำอุปโภค บริโภค ดูแลคลองน ้ ำ 
 1.3 ดำ้นเศรษฐกิจ   กำรบริหำรงำน กลุ่มอำชีพ   กำรว่ำงงำน   
 1.4 ดำ้นสงัคม    ผูสู้งอำย ุ ผูพ้ิกำร   ผูด้อ้ยโอกำส  ยำเสพติด 
 1.5 ดำ้นกำรเมืองกำรบริหำร  ใหค้วำมรู้ควำมเขำ้ใจบทบำทหนำ้ท่ี งบประมำณท่ี    
                                                                                 จ  ำกดั  
2. โดยกำรวิเครำะห์ศกัยภำพเพื่อประเมินสภำพกำรพฒันำใน ปัจจุบนัและโอกำสกำรพฒันำในอนำคตดำ้ยกำร  

SWOT       Analysis  
 

ปัจจยัภายใน     จุดแข็ง s (strengths)   หมำยถึง  ขีดควำมสำมำรถหรือทรัพยำกรท่ีมีอยู่ภำยใน องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่วะ  ซ่ึงสำมำรถน ำมำใชจ้ดักำรเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์  ภำรกิจหลกัและ
จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 

 จุดอ่อน w  (weakness)  หมำยถึง ควำมผดิพลำดหรือขอ้ดอ้ยภำยใน องคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่วะ ซ่ึงมีผลท ำใหไ้ม่อำจบรรลุแนวทำงกำรพฒันำท่ีก  ำหนดได ้

ปัจจัยภายนอก  โอกำส o (opportunities) หมำยถึง สถำนกำรณ์ในส่ิงแวดลอ้มภำยนอกท่ีมีลกัษณะ
เก้ือกูลหรือสนบัสนุนต่อแนวทำงกำรพฒันำขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่วะ 

 อุปสรรค T(theats)  หมำยถึง สถำนกำรณ์หรือปัจจยัท่ีเกิดจำกสภำพแวดลอ้มภำยนอกท่ีมี
ลกัษณะเป็นอุปสรรคขัดขวำดหรือท ำให้เกิดผลเสียหำย  ผลกระทบในทำงลบ  ต่อกำร
บริหำรงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่วะ 
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ปัจจยัภายใน 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weakness) 

1.1. กำรก่อสร้ำง ถนน  สะพำน  และบ ำรุงรักษำ 
 
 

 

 

1.2. ปรับปรุง บ ำรุงรักษำระบบประปำ 
 

 

 

1.3. กำรขยำยไฟฟ้ำสำธำรณะ 

1.1  กำรเดินทำงถนนบำงสำยไม่สะดวก  เน่ืองจำก
เป็นถนนลูกรัง 
1.2 ขำดงบประมำณในกำรก่อสร้ำง  ซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำเสน้ทำงคมนำคม 

2.1 น ้ ำประปำมีใชไ้ม่ทัว่ถึง 
2.2 น ้ ำประปำไม่สะอำด 

2.3 ขำดกำรบริหำรจดักำรท่ีดี 

3.1 ขำดงบประมำณในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ 
3.2 ขำดไฟส่องสว่ำงตำมทอ้งถนน 
 

 

 

 
 

2.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weakness) 
2.1. กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนกัในกำร
จดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

1.1 ประชำชนขำดควำมรู้ และจิตส ำนึกของ
ควำมส ำคญัของทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1.2 สถำนท่ีท่องเท่ียวทำงธรรมชำติในพ้ืนท่ียงัไม่ได้
รับกำรพฒันำอยำ่งแทจ้ริง  
1.3 ขำดงบประมำณในกำรอนุรักษ ์ป้องกนัและ
บ ำรุงรักษำ และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  
1.4 ขำดกำรมีส่วนร่วมในกำรปลูกตน้ไมต้ำมถนน
ริมแม่น ้ ำล  ำคลอง  ตลอดจรกำรดูแลสถำนท่ี
สำธำรณะ 
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3.ด้านการพฒันาสังคม 

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weakness) 
3.1. กำรพฒันำคุณภำพชีวติเด็ก  สตรี  คนชรำ 
ผูด้อ้ยโอกำส 

 

 

 
 

 

 

3.2 ดำ้นกำรจดักำรศกึษำ 
 

 

 
 

3.3 ดำ้นกำรส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม  ประเพณีและ            
      ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 

 

 

3.4 ดำ้นกำรป้องกนัและส่งเสริมสุขภำพอนำมยัของ
ประชำชน 

 

3.1 ผูสู้งอำย ุ ผูพิ้กำร  ผูด้อ้ยโอกำส ถูกทอดท้ิง 
3.2 เด็กก่อนวยัเรียนไดรั้บกำรดูแลไม่เหมำะสมกบั
วยั 
3.3 งบประมำณในกำรจดัสรรเบ้ียยงัชีพ ผูสู้งอำย ุ
ผูป่้วยเอดส์  และคนพิกำรมีไม่เพียงพอต่อควำม
ตอ้งกำรของผูป่้วย 
3.4 คนในชุมชนขำดกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

3.2.1 ขำดแคลนบุคลำกรทำงดำ้นกำรศึกษำ 
3.2.2 ขำดกองทุนและส่งเสริมใหเ้ด็กศึกษำต่อใน
ระดบัสูงข้ึน 

3.2.3 สถำนศึกษำอำจมีส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีไม่
ทนัสมยัเทียบเท่ำกบัสถำนศึกษำเอกชนในเมือง 
3.3.1 ขำดกำรส่งเสริมประเพณี  ศิลปวฒันธรรม  
3.3.2เยำวชนขำดจิตส ำนึกในกำรักษำวฒันธรรม
ไทย 
 

 

3.4.1 ประชำชนขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำร
ป้องกนัโรคติดต่อและโรคอ่ืนๆ 

3.4.2 ขำดกำรประชำสมัพนัธใ์นเร่ืองโรคติดต่อ 
3.34 ขำดบุคลำกรในกำรใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณะ
สุข 
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4. ด้านเศรษฐกจิ 
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weakness) 

4.1 ดำ้นกำรส่งเสริมอำชีพและเพ่ิมรำยไดใ้หแ้ก่
ประชำชน 

 

 

4.1.1 รำษฏรส่วนใหญ่ไม่มีอำชีพเสริมหลงัฤดูกำล
เก็บเก่ียว 
4.1.2 กลุ่มขำดควำมเขม้แข็ง 
4.1.3  ไม่มีระบบประกนัรำคำสินคำ้เกษตร 
4.1.4ประชำชนขำดควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ
ทอ้งถ่ิน 

4.1.5 ประชำชนไม่มีกำรปลูกพืชกินเอง 
4.1.6กลุ่มขำดเงินทุน หมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ของกลุ่ม 

4.1.7  กำรตลำดรองรับผลิตภณัฑข์องกลุ่มมีนอ้ย 
 

 

 

5. ด้านการเมือง  การบริหาร 
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weakness) 

5.1 ดำ้นกำรเมืองกำรบริหำร 5.1.1 ขำดกระบวนกำรเรียนรู้ทำงกำรเมือง 
5.1.2 ประชำชนไม่เขำ้ใจกำรปกครองตำมระบบ
ประชำธิปไตยท่ีถูกตอ้ง 
5.1.3ประชำชนขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจเร่ืองกฎหมำย 
5.1.4บุคลำกรไม่เพียงพอในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
รำชกำร 
5.1.5 ขำดแคลนวสัดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

5.1.6 สถำนท่ีท ำงำนคบัแคบไม่เหมำะกบังำน 

5.1.7  พนกังำนขำดควำมรู้ในเร่ืองกำรบริหำร 
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ปัจจยัภายนอก 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โอกำส (opportunities) อุปสรร ค (Theats)   
1. สำมำรถติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงโดยใชถ้นน
สำยเอเชีย 
 

1. งบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรรจ ำนวนจ ำกดัไม่
สำมำรถก่อสร้ำงถนน  คสล. ไดท้ัว่ถึง 
2. งบประมำณหน่วยงำนอ่ืนมีจ  ำนวนจ ำกดัไม่มี
แกปั้ญหำได ้
3. อยูร่ะหว่ำงกำรถ่ำยโอนภำรกิจจำกหน่วยงำนเดิม
ใหแ้ก่ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่วะ 

 

2.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

โอกำส (opportunities) อุปสรร ค (Theats)   
1. รัฐบำลส่งเสริมใหท้อ้งถ่ินจดัท ำโครงกำรปลูกป่ำ 
ปลูกตน้ไม ้

2. พ.ร.บ. ก  ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 
2542 ก  ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีดำ้นดูแลรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. ยทุธศำสตร์ของจงัหวดัและอ ำเภอ ดำ้นเมืองน่ำ
อยูส่่งเสริมให้อนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1. กำรเปล่ียนแปลงทำงธรรมชำติเป็นผลให้
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลง 
2. กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม  ยงัไม่เด็ดขำด 
 

 

3.งบประมำณของรัฐบำลในดำ้นกำรอนุรักษฟ้ื์นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มมีจ  ำกดั 

 

3. ด้านการพฒันาสังคม 
โอกำส (opportunities) อุปสรร ค (Theats)   

1. กำรจดัตั้งกลุ่มหรือองคก์รระดบัหมู่บำ้น 

 

2.นโยบำยปรำบปรำมยำเสพติดของรัฐบำล 

1. สถำนบริกำรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมำกกว่ำ
ปัญหำของสงัคม 

1 ผูค้ำ้ยำเสพติดและผูม้ีอิทธิพลท่ีส ำคญัยงัมีกำร
ด ำเนินกำรอยู ่
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4.ด้านเศรษฐกจิ 
โอกำส (opportunities) อุปสรร ค (Theats)   

4.1รัฐบำลประกนัรำคำขำ้วใหแ้ก่เกษตรกรทุกปี 

4.2 งบประมำณจำกรัฐบำลส่งเสริมกลุ่มอำชีพต่ำงๆ    
       และกองทุนหมู่บำ้น 
 

4.1.1 กำรปรับสภำพอำกำศเป็นผลใหร้ำคำขำ้ว   
         ตกต ่ำ 
4.1.2 กำรจ ำหน่วยผลิตภณัฑก์ลุ่มอำชีพต่ำงๆ ใน
ตลำดทัว่ไป จ  ำหน่วยไดน้อ้ยรำคำถูก 
4.1.3 องคก์รในระดบัจงัหวดัหรือประเทศส่งเสริม
ผลิตภณัฑสิ์นคำ้ otop ไม่ตำมวตัถุประสงค ์

 

5. ด้านการเมือง- การบริหาร 
โอกำส (opportunities) อุปสรร ค (Theats)   

1. รัฐบำลจดัสรรงบประมำณอุดหนุนใหท้อ้งถ่ิน
เพ่ิมข้ึนในอตัรำ 35%  ของงบประมำณแผน่ดินใน
ปี 2549 ตำม พ.ร.บ. ก  ำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542 
2. ใช ้ พ.ร.บ. กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำทอ้งถ่ินและ 
ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 

 

 

3. พ.ร.บ. ก  ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2542 ก  ำหนดใหห้น่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ถ่ำยโอน
ภำรกิจ 

1. รัฐบำลมีรำยไดน้อ้ยไม่สำมำรถจดัสรร
งบประมำณใหแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตำมกฎหมำยก ำหนด 
 

 

2. กำรตรวจสอบผลกำรเลือกตั้งของ  กกต.  มีควำม
ล่ำชำ้  และตรวจสอบกำรทุจริตเลือกตั้งได้
ยำกล ำบำก 

3. พ.ร.บ. กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำทอ้งถ่ินและ
ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินเป็นกฎหมำยท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้
กำรปฏิบติัประสบปัญหำในกำรเลือกตั้ง 
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ส่วนที่  3 
สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาทางวัฒนธรรมของต าบล 

 

1.สภาพปัญหาของต าบล 
ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกดิขึน้ ผลกระทบจากปัญหา 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

ด้านศาสนา 
ด้านศิลปะ 
ด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี 
-กำรรักษำสืบทอดวฒันธรรมไทย 
-กำรสร้ำงค่ำนิยม จิตส ำนึกและภูมิปัญญำไทย 
-กำรน ำทุนวฒันธรรมสร้ำงคุณค่ำ 
-กำรจดักำรองคค์วำมรู้ศำสนำ ศิลปะ วฒันธรรม 

ด้านศาสนา   
ประชำชนไม่สำมำรถน ำองคค์วำมรู้และหลกัธรรมค ำสอนทำง
พระพุทธศำสนำ มำปรับใชใ้นชีวิตประจ ำวนัและแกไ้ขปัญหำ
ได ้  
 
 
ด้านศิลปะ 
กำรขำดศิลปะมำกล่อมเกลำเดก็และเยำวชนใหมี้จิตใจที่
ละเอียดอ่อน มีคุณธรรม จริยธรรมและเอื้ออำทรต่อผูอ้ื่น 

ด้านศาสนา  
 เกิดจำกไม่ใส่ใจ ไม่ใหค้วำมส ำคญั กำรห่ำงวดั ห่ำงศำสนำ 
หรือแมว้่ำเขำ้วดัฟังธรรมกฟั็งบทสวดไม่เขำ้ใจเพรำะเป็นภำษำ
บำลี หรือควำมเส่ือมศรัทธำในพระสงฆท์ี่ปฏิบติัตนไม่
เหมำะสม ส ำหรับกำรศึกษำในสถำนศึกษำหลกัสูตรกำรศึกษำ
ดำ้นศำสนำ 
ด้านศิลปะ 
เดก็และเยำวชนไม่มีควำมละเอียดอ่อน  มีสมำธิสั้น และไม่มี
ควำมเอื้ออำทรต่อผูอ้ื่น 
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1.สภาพปัญหาของต าบล 
ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกดิขึน้ ผลกระทบจากปัญหา 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

ด้านศาสนา 
ด้านศิลปะ 
ด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี 
-กำรรักษำสืบทอดวฒันธรรมไทย 
-กำรสร้ำงค่ำนิยม จิตส ำนึกและภูมิปัญญำไทย 
-กำรน ำทุนวฒันธรรมสร้ำงคุณค่ำ 
-กำรจดักำรองคค์วำมรู้ศำสนำ ศิลปะ วฒันธรรม 

ด้านวัฒนธรรม และประเพณี 
วฒันธรรม กำรเลียนแบบของต่ำงประเทศ  กำรใชจ่้ำยอยำ่ง
ฟุ่ มเฟือย นิยมแฟชัน่รำคำแพงหรือของมียี่หอ้ อำทิ 
โทรศพัทมื์อถือ นำฬิกำ น ้ำหอม กระเป๋ำถือ 
 

ด้านวัฒนธรรม และประเพณี 
กำรบริโภคนิยม  ท ำใหมี้รำยไดไ้ม่เพียงพอกบัรำยจ่ำย 
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2.การวิเคราะห์ปัญหาของต าบล 
ที่ ประเภทปัญหา สาเหตุและปัญหา ความต้องการของต าบล แนวทางการแก้ปัญหา 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

ด้านศาสนา 
ด้านศิลปะ 
ด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี 
-กำรรักษำสืบทอดวฒันธรรมไทย 
-กำรสร้ำงค่ำนิยม จิตส ำนึกและภูมิ
ปัญญำไทย 
-กำรน ำทุนวฒันธรรมสร้ำงคุณค่ำ 
-กำรจดักำรองคค์วำมรู้ศำสนำ ศิลปะ 
วฒันธรรม 

ด้านศาสนา   
ปัญหำดำ้นครอบครัวที่ขำดกำรบ่มเพำะเดก็ 
ส่งเสริม หรือเป็นแบบอยำ่งที่ดีในกำรน ำ
หลกัธรรมค ำสั่งสอนทำงพระพุทธศำสนำมำ
ประพฤติ ปฏิบติัตนในชีวิตประจ ำวนั หรือ
แมแ้ต่ปัญหำของส่ือที่ไม่เหมำะสมต่ำง ๆ ที่ท  ำ
ใหเ้ดก็และเยำวชนซึมซับพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงคต่์ำง ๆ 

ด้านศิลปะ 
ขำดกำรส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้ดก็และ
เยำวชนไดเ้รียนรู้ ท  ำกิจกรรม หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แสดงออก แข่งขนั จดัแหล่งเรียนรู้ 
สนบัสนุนทุนกำรศึกษำใหเ้ดก็เยำวชนดำ้น
ศิลปะ 
 

 

ด้านศาสนา   
สภำบนัครอบครัวมีควำมเขม็แขง้ อบอุ่น และ
เขำ้ใจซ่ึงกนัและกนั 

 
 
 
 
 
 
ด้านศิลปะ   
เดก็และเยำวชนมีควำมสำมำรถ  เลง็เห็นจิต
วิญญำณเห็นคุณค่ำดำ้นศิลปะอยำ่งแทจ้ริง 
และน ำมำปรับใชใ้นชีวิตประจ ำวนัไดอ้ยำ่ง
เหมำะสม 
 
 

ด้านศาสนา 
จดักิจกรรมปฏิบติัธรรม ทำงดำ้นศำสนำ
ระหว่ำงครอบครัว  
 
 
 
 
 
ด้านศิลปะ 
จดักิจกรรมส่งเสริม กำรประกวด งำนศิลปะ 
เช่น ประกวดวำดรูป เน่ืองในวนัส ำคญั 
 วนัแม่ , วนัวสิำขบูชำ ฯลฯ 
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2.การวิเคราะห์ปัญหาของต าบล 
ที่ ประเภทปัญหา สาเหตุและปัญหา ความต้องการของต าบล แนวทางการแก้ปัญหา 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

ด้านศาสนา 
ด้านศิลปะ 
ด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี 
-กำรรักษำสืบทอดวฒันธรรมไทย 
-กำรสร้ำงค่ำนิยม จิตส ำนึกและภูมิ
ปัญญำไทย 
-กำรน ำทุนวฒันธรรมสร้ำงคุณค่ำ 
-กำรจดักำรองคค์วำมรู้ศำสนำ ศิลปะ 
วฒันธรรม 

ด้านวัฒนธรรม และประเพณี 
กำรมีค่ำนิยมที่ไม่เหมำะสม  แต่งกำยไม่
เหมำะสม ตำมกระแสแฟชัน่ เลียนแบบดำรำ 
นกัร้อง 
 
 

 

ด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
อนุรักษข์นมธรรมเนียมประเพณีของไทย   
กินของไทย ใชข้องไทย 
 
 

ด้านวัฒนธรรม และประเพณี 
ทุกภำคส่วนตอ้งหนัหนำ้มำร่วมกนัในกำรเฝ้ำ
ระวงั ป้องกนั แกไ้ขปัญหำ ทั้งบำ้น วดั 
โรงเรียน หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือแมแ้ต่กำรบงัคบัใช้
กฎหมำยของหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง 
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ส่วนที่  4 
ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมต าบล 

               
วสัิยทัศน์การพฒันา (Vision) 

         วิสัยทัศน์ในการพฒันาท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 
 

“น ้าตกลือเล่ือง   ฟูเฟ่ืองเศรษฐกิจ 
ทุกชีวติ อยู่ดี กินดี พฒันาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 

ด้วยการบริหารจดัการที่ดี  และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ” 

พนัธกิจการพฒันาท้องถิน่ : 
1.  ปรับปรุงและพฒันำ ระบบสำธำรณูปโภค และระบบคมนำคมขนส่งใหไ้ดม้ำตรฐำน 

2.   ส่งเสริมและพฒันำศกัยภำพของคนในทอ้งถ่ินใหเ้ข็มแข็ง พ่ึงตวัเองได ้และยดึมัน่ใน 

ระบบประชำธิปไตย 
3.  สนบัสนุนเพ่ิมประสิทธิภำพ ในกำรจดักำร ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มพฒันำ 
ทำงดำ้นท่องเท่ียว 
4.  สนบัสนุนและส่งเสริมทำงดำ้นอำชีพของรำษฎร  ใหอ้ยูดี่กินดี   มีควำมเขม้แข็ง . 
ช่วยเหลือตนเองไดแ้ละเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชำชน 

5. สนบัสนุนกำรศกึษำใหแ้ก่เด็ก เยำวชน  ประชำชน ตลอดจนอนุรักษแ์ละพฒันำ 
ศิลปวฒันธรรมอนัดีงำมและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 

6.ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรพฒันำสตรี เดก็ เยำวชน ผูสู้งอำย ุผูพ้ิกำรและผูด้อ้ยโอกำส 

7.   สนบัสนุนและกำรส่งเสริมกิจกรรมดำ้นกีฬำและนนัทนำกำรแก่เด็ก เยำวชนและ 
ประชำชนของต ำบล 
8.  สนบัสนุนทำงดำ้นสุขภำพของประชำชนในต ำบลใหม้ีสุขภำพดีแข็งแรง และเฝ้ำระวงั 
โรคติดต่ออนัท่ีจะเกิดข้ึน 
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ประเด็นยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 
1.  ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสร้ำง 
      พ้ืนฐำน 

 

 

 
 

 

2.  ยทุธศำสตร์กำร กำรอนุรักษ ์ทรัพยำกร- 
     ธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

 

 

3.ยทุธศำสตร์กำร พฒันำดำ้นพฒันำสงัคม /    
     ชุมชน และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ยทุธศำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกิจ 
 

 

 

 

 

5.  ยทุธศำสตร์กำรบริหำรและพฒันำองคก์ร 

1.1 กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน    
      สะพำน 

1.2 กำรพฒันำดำ้นสำธำรณูปโภค  และ   
      สำธำรณูปกำร  
1.3 กำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 
1.4 กำรวำงผงัเมือง 
2.1 สร้ำงจิตส ำนกัและควำมตระหนกัในกำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

2.2 กำรอนุรักษ ์ กำรฟ้ืนฟู   กำรเฝ้ำระวงั 
    และกำรป้องกนัรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

3.1 กำรพฒันำคุณภำพชีวติเด็ก  สตรี  คนชรำ 
      ผูพ้ิกำรและผูด้อ้ยโอกำส 

3.2   กำรศึกษำ 
3.3 กำรส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  และ   
       ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 

3.4 กำรป้องกนัรักษำและส่งเสริมสุขภำพอนำมยัของ
ประชำชน 

3.5  กำรส่งเสริมควำมเขม้แข็งของชุมชน 

4.1  กำรส่งเสริมอำชีพและเพ่ิมรำยไดใ้หแ้ก่  
       ประชำชน 

4.2  กำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรใชสิ้นคำ้ทอ้งถ่ิน  

4.3 กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
 

5.1  กำรพฒันำบุคลำกร 
5.2  กำรปรับ กำรพฒันำเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และ

สถำนท่ีปฏิบติังำน 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา จ านวน  5  ยุทธศาสตร์    16  แนวทาง 
1.ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

2. ยทุธศำสตร์ กำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำสงัคม/ชุมชน และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
4. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกิจ 
5. ยทุธศำสตร์กำรบริหำรและพฒันำองคก์ร 
 

แนวทางการพฒันา จ านวน      16  แนวทาง  ดังนี ้
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    มี 4  แนวทำง 
  1.กำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน 

     2.  กำรพฒันำดำ้นสำธำรณูปโภค   และสำธำรณูปกำร 
                      3. กำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 

 4.  กำรวำงผงัเมือง 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอนุรักษ์ทรัพย์นากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  มี2 แนวทำง 
                          1.กำรสร้ำงจิตส ำนึก และควำมตระหนกัในกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและ    
                             ส่ิงแวดลอ้ม 

   2. กำรอนุรักษ ์  กำรฟ้ืนฟู  กำรเฝ้ำระวงัและกำรป้องกนัรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ    
                                ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม /ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย    มี 5 แนวทำง 
1. กำรพฒันำคุณภำพชีวติเด็ก สตรี  คนชรำ ผูพ้กิำรและผูด้อ้ยโอกำส 

2. กำรศึกษำ 
3. กำรส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 
4. กำรป้องกนัรักษำและส่งเสริมสุขภำพอนำมยัของประชำชน 
5.  กำรส่งเสริมควำมเขม้แข็งของชุมชน 

   

   ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ               มี  3  แนวทำง 
  1.กำรส่งเสริมอำชีพและเพ่ิมรำยไดใ้หแ้ก่ประชำชน 

  2. กำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรใชสิ้นคำ้ทอ้งถ่ิน 

  3. กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
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ยุทธศาสตร์การบริหารและพฒันาองค์กร       มี 2  แนวทำง 
1 .กำรพฒันำบุคลำกร 
2. กำรปรับปรุง พฒันำเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และสถำนท่ีปฏิบติักำร 

 

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวดัล าปาง 
  
วสัิยทัศน์และยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัล าปาง 
วสัิยทัศน์  “  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวดัล าปางเป็นองค์กรเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน”  
ยุทธศาสตร์กาพฒันา จ านวน  5  ยุทธศาสตร์   16  แนวทาง 

1.     ยทุธศำสตร์กำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2.    ยทุธศำสตร์กำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำสงัคม/ ชุมชน  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
4. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกิจ 
5. ยทุธศำสตร์กำรบริหำรและพฒันำองคก์ร 

 
แนวทางการพฒันา    ม ี16  แนวทาง  พงันี ้

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ม ี4  แนวทาง 
1.1 กำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง  บ ำรุงรักษำถนน  สะพำน 
1.2  กำรพฒันำดำ้นสำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร 
1.3 กำรไฟฟ้ำสำธำรณะ 
1.4  กำรวำงผงัเมือง 

 2.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ม ี2  แนวทาง   
 2.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนกัในกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

 2.2 กำรอนุรักษ ์ กำรฟ้ืนฟู  กำรเฝ้ำระวงั และกำรป้องกนัรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม/ชุมชน และการักษาความสงบเรียบร้อยมี 5  แนวทาง 
 3.1  กำรพฒันำคุณภำพชีวติเด็ก สตรี  คนชรำ  ผูพ้กิำรและผูด้อ้ยโอกำส 

 3.2 กำรศึกษำ 
 3.3  กำรส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 

 3.4  กำรป้องกนัรักษำและส่งเสริมสุขภำพอนำมยัของประชำชน 

 3.5 กำรส่งเสริมควำมเขม้แข็งของชุมชน 
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4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ  มี 3  แนวทาง 
 4.1  กำรส่งเสริมอำชีพและเพ่ิมรำยไดใ้หแ้ก่ประชำชน 

 4.2 กำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรใชสิ้นคำ้ทอ้งถ่ิน 

 4.3 กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพฒันาองค์กร  มี 2 แนวทาง 
 5.1 กำรพฒันำบุคลำกร 
 5.2 กำรปรับปรุง  กำรพฒันำเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และสถำนท่ีปฏิบติักำร 
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4.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

ท่ี ช่ือโครงกำร/กจิกรรม เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

แหล่งงบประมำณ 

ผูป้ระสำนงำน 

หมำยเหตุ 

สำระ
กจิกรรม 

ชุมชน อบต.แม่วะ รัฐบำล อ่ืนๆ 

1. โครงกำรส่งเสริมสนบัสนุน
บรรพชำอุปสมบทหมู่   
ภำคฤดูร้อน  

1.บรรพชำอุปสมบทหมู่เยำวชน – พระภิกษุภำคฤดูร้อน   
ณ  วดัแม่วะกลำง  จ  ำนวน  15  รูป 
2.ประชำชนในต ำบลแม่วะ และต ำบลใกลเ้คียง  คณะ
ศรัทธำเขำ้ร่วมโครงกำร ณ  วดัแม่วะกลำง   จ  ำนวน  
๕๐๐  คน 

เมษำยน 20,000-    20,000- วดัแม่วะกลำง 
อบต.แม่วะ 

 

2 โครงกำรส่งเสริมงำนประเพณี
หล่อเทียน แห่เทียน เขำ้พรรษำ 

ผูบ้ริหำร  พนกังำนส่วนต ำบล  ผูน้  ำชุมชน  ประชำชน  
เด็กและเยำวชนในต ำบลแม่วะ หน่วยงำนรำชกำร      
จ ำนวน  400  คน  มีส่วนร่วมในกำรไดส้นทนำธรรม 
พบปะแลกเปล่ียนเสนอแนวควำมคิดในกำรปฏิบติัตนอยู่
ในกรอบจริยธรรม  คุณธรรมและศีลธรรม มีส่วนร่วมใน
กำรอนุรักษศิ์ลปะ  จำรีตประเพณี  และวฒันธรรมเน่ือง
ในเทศกำลวนัเขำ้พรรษำ  ประจ ำปี  2556 

กรกฎำคม 50,000-  50,000-   วดัแม่วะหลวง 
อบต.แม่วะ 

 

3 โครงกำรสัมมนำดำ้นศำสนพิธี
และพิธีกร 

เจำ้อำวำสวดัในต ำบลแม่วะ  ก  ำนนัผูใ้หญ่บำ้นในต ำบล
แม่วะ  มคันำยกวดัในต ำบลแม่วะ  สมำชิกองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่วะ  พิธีกรประจ ำหมู่บำ้น  พนกังำน
อบต.  จ  ำนวน  ๘๐  คน   

ตุลำคม – 
กนัยำยน 

21,000-  21,000-   สภำวฒันธรรม
ต ำบลแม่วะ 

 

4 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบติัธรรม 
เจริญภำวนำ ธรรมสัญจร  
ในพรรษำ 

ผูเ้ขำ้ร่วมฝึกปฏิบติัธรรม  จ  ำนวน ๑๐๐  คน   
ประกอบดว้ยประชำชน ผูสู้งอำยุ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
ต ำบลแม่วะ ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน  สมำชิก อบต.แม่วะ  
ขำ้รำชกำร หน่วยงำนของรัฐและเอกชน 
นกัเรียน นกัศึกษำ และ ประชำชนทัว่ไป 
 

กรกฎำคม  – 
สิงหำคม  

30,000-  30,000-   สภำวฒันธรรม
ต ำบลแม่วะ 
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4.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

ท่ี ช่ือโครงกำร/กจิกรรม เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

แหล่งงบประมำณ 

ผูป้ระสำนงำน 

หมำยเหตุ 

สำระ
กจิกรรม 

ชุมชน อบต.แม่วะ รัฐบำล อ่ืนๆ 

5. โครงกำรประเพณียี่เป็ง  
(กำรจดักจิกรรมลอยกระทง) 

ประชำชน 8 หมู่บำ้น  ในต ำบลแม่วะ   ส่วนรำชกำรใน
พ้ืนท่ีและประชำชนทัว่ไป จ ำนวน  500  คน ร่วมอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสืบสำนประเพณีย่ีเป็งลอยกระทง     และร่วม
ด ำเนินแสดงขบวนในงำนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์

พฤศจิกำยน 170,000-  170,000-   คณะกรรมกำร
หมู่บำ้น 1-8 

 

6 โครงกำรส่งเสริมประเพณี
ตำนก๋วยสลำก 

ประชำชนในต ำบลแม่วะ  เด็กและเยำวชน ผูมี้จิตศรัทธำ
ในทำงพระพุทธศำสนำ 

กนัยำยน 5,000-  5,000-   คณะกรรมกำร
หมู่บำ้น 1-8 

 

7 โครงกำรประเพณีจุดบั้งไฟ ประชำชนในต ำบลแม่วะ และต ำบลใกลเ้คียง เมษำยน 3,000-  3,000-   คณะกรรมกำร
หมู่บำ้น 8 

 

8 โครงกำรประเพณีสรงน ้ำรอย
พระพุทธบำท 

ประชำชนในต ำบลแม่วะ และต ำบลใกลเ้คียง พฤษภำคม 3,000-  3,000-   คณะกรรมกำร
หมู่บำ้น 6 

 

9 โครงกำรข้ึนถ ้ำพระเจดีย ์ ประชำชนในต ำบลแม่วะ และต ำบลใกลเ้คียง มิถุนำยน - 
กรกฎำคม 

3,000-  3,000-   คณะกรรมกำร
หมู่บำ้น 3 

 

10 โครงกำรสืบชะตำขุนหว้ย ประชำชนในต ำบลแม่วะ และต ำบลใกลเ้คียง พฤษภำคม - 
มิถุนำยน 

3,000-  3,000-   คณะกรรมกำร
หมู่บำ้น 7 

 

11 โครงกำรสืบสำนประเพณีป๋ี
ใหม่เมือง “รดน ้ำด ำหวั
ผูสู้งอำยุ” 

เด็ก เยำวชน ผูสู้งอำยุ ประชำชนต ำบลแม่วะ  ก  ำนนั 
ผูใ้หญ่บำ้น สมำชิกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่วะ 
ผูบ้ริหำร ส่วนรำชกำรต่ำงๆ  เขำ้ร่วมโครงกำสืบสำน
ประเพณีป๋ีใหม่เมือง “รดน ้ำด ำหวัผูสู้งอำยุ” ประจ ำปี 
2556  จ  ำนวน ๑,๐00 คน  โดยตระหนกัถึงกำรอนุรักษ์
ประเพณีป๋ีใหม่เมือง  แสดงควำมกตญัญู กตเวที  เห็น
คุณค่ำของครอบครัว  คุณค่ำของสังคม  และคุณค่ำของ
ศำสนำและวฒันธรรม   

เมษำยน 65,000-  65,000-   อบต.แม่วะ  

 
 



 
 

-33- 

4.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

ท่ี ช่ือโครงกำร/กจิกรรม เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
แหล่งงบประมำณ 

ผูป้ระสำนงำน 
หมำยเหตุ 

สำระกจิกรรม ชุมชน อบต.แม่วะ รัฐบำล อ่ืนๆ 
12 โครงกำรส่งเสริมดนตรีไทย 1.เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดนตรี

ไทย 
2.เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นไทยใหก้บั
นกัเรียน 

พฤษภำคม - 
ธันวำคม 

15,000-  15,000-   ร.ร.บำ้นท่ำชำ้ง  

13 โครงกำรสืบสำนฮิตฮอยภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ิน 

เด็กและเยำวชนต ำบลแม่วะและประชำชน
ผูส้นใจ จ ำนวน 50 คน 

ตุลำคม – 
กนัยำยน 

10,000-  10,000-  500 สภำเด็กและ
เยำวชน 

ต ำบลแม่วะ 

 

14 โครงกำรสนบัสนุนกจิกรรมงำน
มหกรรมก๋องปู๋จำ 

จดัเขำ้ค่ำยอบรมครูก๋องปู่จำ และคนตีก๋อง
ปู่จำในทุกต ำบลของอ ำเภอเถิน  

ตุลำคม – 
กนัยำยน 

10,000-  10,000-   สนง.วฒันธรรม  
อ.เถิน 

 

15 โครงกำรจดังำนรัฐพิธี/จดังำน
ส่งเสริมประเพณีทอ้งถ่ิน 
ประจ ำปี 2559 

ทุกหน่วยงำนของรำชกำร อปท.รวมถึง
ประชำชนในอ ำเภอเถินไดมี้ส่วนร่วมใน
กำรจดักจิกรรมและบริหำรจดังำนพิธีและ
ส่งเสริมประเพณีทอ้งถ่ิน 

ตุลำคม – 
กนัยำยน 

96,000-  12,000- 84,000- 
( อปท. 

ใน อ.เถิน) 

 ส ำนกังำนอ ำเภอ
เถิน 

 

16 โครงกำรจดังำน “เมืองสังฆเต๋ิน
รวมใจ เทิดไทอ้งคร์ำชนัย”์ 
ประจ ำปี 2556 

ส่วนรำชกำร เทศบำล องคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล สถำนศึกษำ และพสกนิกรชำว
อ ำเภอเถิน ประชำชนไดมี้ส่วนร่วมในกำร
แสดงออกถึงควำมจงรักภกัดี และจะ
ปกป้องสถำบนัพระมหำกษตัริย ์

ธันวำคม 1,010,000-  100,000- 910,000- 
( อปท. 

ใน อ.เถิน) 

 ส ำนกังำนอ ำเภอ
เถิน 

 

17 โครงกำรอบรมคุณธรรม “ค่ำย
คุณธรรมนกัเรียน” 

นกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 5 โรงเรียนใน
ต ำบลแม่วะ  4  โรงเรียน คือ โรงเรียนแม่
วะวิทยำ โรงเรียนบำ้นน ้ำดิบ โรงเรียนบำ้น
แม่วะเด่นชยั และโรงเรียนบำ้นท่ำชำ้ง 
จ  ำนวน  65 คน  มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจใน
หลกัธรรมของศำสนำและด ำเนินชีวิตได้
อย่ำงถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

พฤษภำคม – 
สิงหำคม  

35,000-  35,000-   โรงเรียนแม่วะ
วิทยำ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


