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บทที่ 1  บทน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2550 มีบทบาท และอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีมีความเป็น
อิสระตามสมควร ความส าคัญตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายท่ีจะด าเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าท่ี
ของตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะท่ีจ าเป็น และรายได้ท่ีรัฐจัดเก็บให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การด าเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ท่ีท าให้การบริหารเป็นรูปแบบและทิศทาง การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสมดุลและมีประสิทธิภาพ
จะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด 
อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และท าให้บรรลุตามความมุ่งหมาย 
 
ประวัติและความเป็นมาของต าบลแม่นาเรือ 
          บ้านแม่นาเรือ“บ้านแม่นาเฮือ" สาเหตุเกิดจากสภาพของนา ท่ีเป็นนาร้างคนโบราณเรียกว่า 
นาเฮี้ย เมื่อพูดไปนานๆ ก็เพี้ยนเป็น นาเฮือ ประกอบกับชาวบ้านสันช้างหินได้ขึ้นมาตัดไม้เพื่อท่ีจะท าเป็นเรือ
ใช้ในการประมง ต่อมามีผู้รู้ภาษาไทยขนานนามใหม่สอดคล้องกับพื้นท่ีหมู่บ้านท่ีมีแม่น้ าไหลผ่านใหม่ว่า "บ้าน
แม่นาเรือ" ต่อมาได้ขยายหมู่บ้านไปท าไร่ไถนา เล้ียงสัตว์ เกิดเป็นหลายหมู่บ้านเช่น บ้านไร่ บ้านร่องค า บ้าน
ร่องค าหลวง บ้านโซ้ บ้านสันป่าสัก รวมกันหลายหมู่บ้านเรียกว่า "ต าบลแม่นาเรือ" จนถึงปัจจุบัน 
 
  วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาแหล่งน้ า ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพและเกษตรอินทรีย์ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจการพัฒนา (Mission) 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการระบบประปาภูเขาและพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความ 
ต้องการของประชาชน 

2. พัฒนาอาชีพของประชาชนและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
3. พัฒนาศักยภาพชุมชน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมประชาชนด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม 
6. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงในชุมชน  
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารประชาชนให้ท่ัวถึง  

 
 
 



   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ 

และท่ัวถึง 
2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน ต้นทุนการเกษตรลดลงและมีความปลอดภัย 
3. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
4. ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
5. ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาส่ิงแวดล้อมลดลง  
6. ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
7. การบริหารจัดการมีความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ 

 
2.ข้อมูลเก่ียวกับที่ต้ัง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา ฯลฯ 

(1) ที่ต้ัง  
 ต าบลแม่นาเรือเป็นต าบลท่ีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองพะเยา ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบ

ระหว่างเชิงเขาผีปันน้ า ต้ังอยู่พิกัด GPS 47 Q 0590313  UTM 2112857 
(2) เนื้อที ่
     เนื้อที่ท้ังหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ จ านวน 117.17 ตารางกิโลเมตร หรือ 

73,231.25 ไร ่
(3) อาณาเขต 

     ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ต าบลตุ่น 
     ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลแม่กา 
     ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลแม่ใส 
     ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อ าเภอวังเหนือ 
 

(4) ลักษณะภูมิประเทศ 
     สภาพพื้นท่ีประมาณ 65 % เป็นพื้นท่ีราบเรียบ การไหลของน้ าบนผิวปานกลาง พื้นท่ี 

ประมาณ 35 % เป็นเขาและเทือกเขาจากทิศเหนือจดทิศใต้ มีแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญ 8 แห่ง คือ 
     1) ห้วยแม่นาเรือ  หมู่ท่ี 6 
     2) ห้วยม่วง   หมู่ท่ี 5 
     3) ห้วยฮ่องแล้ง  หมู่ท่ี 7 
     4) ห้วยเตาปูน  หมู่ท่ี 14 
     5) ห้วยโซ้   หมู่ท่ี 2 
     6) ห้วยน้ าขาว  หมู่ท่ี 2 
     7) ห้วยดินแดง  หมู่ท่ี 14,18 
     8) ห้วยร่องค า  หมู่ท่ี 3,4,5,12,15 
 



(5) ลักษณะภูมิอากาศ 
     เป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู คือ 
     - ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่ เดือน มีนาคม - มิถุนายน อากาศจะร้อนอบอ้าว เฉล่ียโดยท่ัวไป 

ในช่วงฤดูร้อน 30 - 40 องศาเซลเซียส 
     - ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่ เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 

     - ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่ เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิ 
เฉล่ียอยู่ระหว่าง 16 องศาเซลเซียส ลงไปถึง 10 องศาเซลเซียส  

(6) รายได้ 
จ าแนกรายได้ประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปีในแต่ละหมู่บ้าน 

  
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน รายได้ประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปี 
01 บ้านสันขี้เหล็ก  29,326 
02 บ้านโซ้  36,478 
03 บ้านร่องค าหลวง  37,100 

04 บ้านร่องค า  37,493 

05 บ้านไร ่  38,223 
06 บ้านสันป่าสัก  38,749 
07 บ้านซ่อน  41,679 

08 บ้านแม่นาเรือปง  44,141 
09 บ้านแม่นาเรือสันทราย  45,660 

10 บ้านแม่นาเรือใต้ 46,512 
11 บ้านแม่นาเรือโบสถ 46,881 

12 บ้านร่องค าดง 48,991 
13 บ้านไร่สันจ าปา 49,314 
14 บ้านแม่นาเรือสันป่างิ้ว 49,576 
15 บ้านร่องค าศรีชุม 50,775 

16 บ้านแม่นาเรือปง 52,034 

17 บ้านแม่นาเรือสันทราย 56,406 

18 บ้านเหล่าพัฒนา 69,845 

- เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่ต าบลแม่นาเรือ 45,510 

 



(7) ประชากร  
      มีประชากรท้ังส้ิน 8,907 คน แยกเป็นชาย 4,378 คน หญิง 4,529 คน จ านวนครัวเรือน

ท้ังหมด 3,507 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 76 คน/ตารางกิโลเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

3. แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลแม่นาเรือ



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลวิสัยใต้ (พ.ศ.2559-2561) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณท่ีได้มา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพด้าน
การท่องเท่ียว 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ 
เรื่องการท่องเท่ียว
ชุมชนฯ 

ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลแม่นาเรือ  

 10,000   1 ชุมชน ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ให้บริการด้าน
การท่องเท่ียว 

ส านักปลัด 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

2 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 

เพ่ือให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางการ
เกษตรและการ
ท่องเท่ียวป่าเชิง
อนุรักษ์ 

เพ่ือให้มีชุมชนน าร่อง
เรื่องการจัดการท่อง
เท่ียงเชิงเกษตร 

 10,000 10,000 มีแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 

เกษตรมีรายได้
จากการ
ท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 

ส านักปลัด 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

3 ปรับปรุงภูมิทัศแหล่ง
ท่องเท่ียว 

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
แก่แหล่งท่องเท่ียวใน 
อบต. 

จุดชมทิวทัศน์กว๊าน
พะเยา 

100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 แห่ง นักท่องเท่ียวมี
ความประทับใจ
และมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 

 

 

 


