
ส่วนที่  1 

บทน ำ 

 

พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่น 

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็น

แก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น ท าให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นต้องใชท้รัพยากรและ

รายได้ของตนเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอย่างทั่วถึง ประกอบ

กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 

ได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาไว้   2   ประเภท   คือแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี  

             แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ขึน้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เป้าหมายประกอบกับกิจกรรม/

โครงการที่จะด าเนนิการในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)   รวมทั้งมหีนว่ยงานผูร้ับผดิชอบ

แผนพัฒนาสามปีจงึเป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชน   โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมอื   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม จงึได้

จัดท าแผนพัฒนาสามปีขึ้นเพื่อใชเ้ป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   น ากิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ

ในพืน้ที่ใหส้อดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การ

จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป   ดังนั้นเมื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ

จัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งจะมีลักษณะวัตถุประสงค์ขั้นตอนในการจัดท าและประโยชน์ของการจัดท า

แผนพัฒนาสามปี   ดังนี้  

 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548   ได้นยิามความหมายของแผนพัฒนาสามปีว่า“แผนพัฒนาสามปี หมายถึงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อันมี

ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการที่จัดท าขึน้ส าหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมี

ความตอ่เนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็น

ประจ าทุกปี"  

      แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา่ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนว

ทางการพัฒนาหนึ่งๆ อาจจะมีโครงการหรอืกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการหรอืกิจกรรมที่จะต้อง

น ามาด าเนนิการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตอ้งการในแตล่ะยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
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นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปียังตอ้งสอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาจังหวัดของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนต าบลยังต้องใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมอืใน

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งนีเ้พื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความ

รอบคอบ และผา่นกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนแผนพัฒนาสามปี   จึงมลีักษณะกว้าง ๆ  ดังนี้ 

   แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กล่าวคือ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมอืในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

โดยน าโครงการ  / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท า

งบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ     และผ่านกระบวนการการ

มีสว่นร่วมของประชาชน 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

  1.    เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  2.    เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  และมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะด าเนนิการ 

3.    เพื่อแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 3 ป ี

4.  เพื่อแสดงให้เห็นถงึความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ี
 

1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

      ขั้นตอนที่  1  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 

 -  หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าแผนพัฒนารายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค์  ความส าคัญและความจ าเป็นในการท าแผนพัฒนา  เพื่อให้ทราบภารกิจที่จะต้องด าเนินการ

ตอ่ไป 

 -  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น,  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา , หน่วยงานภายใน   ,

ประชาคม  และส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

       ขั้นตอนที่  2  กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาจากยุทธศาสตรก์ารพัฒนาพรอ้มท าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด/อ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหาร   เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 -  คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น  จัดการประชุมร่วมกับประชาคมและส่วนที่เกี่ยวข้อง   เพื่อ

พิจารณาโครงการ  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ว่าโครงการ/กิจกรรมใดที่ต้อง

ด าเนินการ  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแนวทางการพัฒนา 
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ขั้นตอนที่  3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 3.1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน   ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่

จ าเป็นต่อการท าแผนพัฒนาสามปี    ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไป   การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการ

พัฒนา 

 3.2  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 3.2.1  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 

3.2.2  การเลอืกยทุธศาสตร์การพัฒนา 

3.2.3  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

3.2.4  การตัดสินใจเลอืกแนวทางการพัฒนาในห้วง  3  ป ี

        ขั้นตอนที่  4  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 

 -  พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์

ของแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกัน  โดยน าวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามาจัดท าเป็น

วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 

        ขั้นตอนที่  5  กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 

 -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา    พิจารณาคัดเลือกโครงการที่

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ป ี มาจัดท ารายละเอียด/โครงการ   เป้าหมาย  ผลผลิต  

ผลลัพธ์  งบประมาณ   ระยะเวลา  ผูร้ับผิดชอบ  ตัวชี้วัดผลส าเร็จ                         

ส าหรับกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล        ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่าง 

แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   เพื่อให้ความเห็นชอบ

ก่อน  แล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจึงพิจารณาอนุมัตแิละประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลต่อไป  

 

1.4  ขั้นตอนกำรแก้ไขแผนพัฒนำ  และกำรเพิ่มเติม หรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ 3 ป ี

 

กำรแก้ไขแผนพัฒนำ  =   แก้ไขใหถู้กต้องโดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์ + สาระส าคัญเดิมเปลี่ยนไป 

 

 

เป็นอ านาจของคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น 
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กำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ 3 ป ี
 

กำรเพิ่มเติม =  เพิ่มเติมแผนงาน/โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี ใหป้รากฏในแผนพัฒนา 3 ปี 

กำรเปลี่ยนแปลง =  การท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท ารา่งแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเตมิหรอื

เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเตมิหรอืเปลี่ยนแปลงเพื่อ

เสนอผูบ้ริหารท้องถิ่น 

3.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตริ่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเตมิหรอืเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้

แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเตมิหรอืเปลี่ยนแปลง 

 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรอื

เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อใหค้วามเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจงึพิจารณา

อนุมัตแิละประกาศใชต้่อไป 

 

1.5  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำ  3  ปี 

- การจัดท าแผนพัฒนา   3   ปี     เป็นเครื่องมอืที่จะช่วยใหอ้งค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินการต่างๆที่อาจมี

ความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน    และเป็นอุปสรรคต่อกัน   เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ  ก าหนด  แนวทางการด าเนินงาน  และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมี

ประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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ส่วนที่   2 

สภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. สภำพทั่วไป 

ต าบลดอยงาม   เป็นต าบลหนึ่ง ใน   15  ต าบลของอ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  อยู่ทาง 

ทิศตะวันออกของอ าเภอพาน     มพีืน้ที่ประมาณ     33    ตารางกิโลเมตร    สภาพพื้นที่เป็นพืน้ที่ราบลุ่ม   

มีแม่น้ าสายใหญ่ไหลผา่น  2  สาย  คือ   น้ าแม่ฮา่ง     และน้ าแม่สา้น   เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม   ปศุสัตว์   อาณาเขตติดต่อต าบลดอยงาม ดังนี้ 

ทิศเหนอื ติดกับ ต าบลสันมะเค็ดและสันติสุข ทิศใต้ ติดกับ ต าบลหัวงม้ 

ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลเวียงห้าว  ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลหัวงม้ /สันติสุข 
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แผนที่ต ำบลดอยงำม 

 

ลักษณะภูมิอำกำศ 

           ลักษณะภูมอิากาศทั่วไปของต าบลดอยงาม เป็นแบบ  3  ฤดู  ลักษณะอากาศหนาว ร้อน    และ

มีฝนตก ตามฤดูกาล   ช่วงที่ฝนตกมากที่สุดประมาณเดือนมิถุนายน ถึงกันยายนของทุกปี   ฤดูร้อน

ประมาณช่วงเดือนมีนาคม  ถึง  พฤษภาคม และเกิดพายุฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี   ฤดูหนาว ประมาณ

เดือน ตุลาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์              

 

เขตกำรปกครอง 

  ต าบลดอยงาม แบ่งเขตการปกครอง  ออกเป็น  14  หมู่บ้าน และมีประชากร  ดังนี้ 

 
 

หมู่ที ่

 

ชื่อหมู่บ้ำน พื้นที่(ตร.กม.) จ ำนวน

ครัวเรือน 

ชำย หญงิ ประชำกร 

1 บ้านสันทราย 2.141 171 204 224 428 

2 บ้านจ าคาวตอง 1.816 152 236 236 472 

3 บ้านสันผักเอือด 3.241 217 266 289 555 

4 บ้านสันหนองควาย 1.766 208 270 262 532 

5 บ้านท่าดอกแก้ว 2.482 197 275 311 586 

6 บ้านสันมะกอก 3.108 242 299 279 578 

7 บ้านสันช้างตาย 2.708 243 278 299 577 

8 บ้านหนองหมด 2.150 127 178 181 359 

9 บ้านสันก าแพง 1.666 233 279 305 584 

10 บ้านสันธาตุ 2.041 134 206 207 413 

11 บ้านสันโค้ง 1.424 156 226 208 434 

12 บ้านป่าตงึ 2.383 106 131 148 279 

13 บ้านแมห่นาด 2.008 98 136 138 274 

14 บ้านสารภี 4.066 87 110 111 221 

 รวม 33 2,371 3,094 3,198 6,292 

   

ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภำคม  2558   แหล่งท่ีมำข้อมูล  ส ำนักบรหิำรกำรทะเบียน  

กรมกำรปกครอง 
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ตำรำงแสดงข้อมูลประชำกรผู้มำรับบริกำรในโรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบลดอยงำม 

 

 

กลุ่มอำยุ ชำย หญิง  รวม 

00-04 116 107 223 

05-09 147 134 281 

10-14 152 160 312 

15-19 227 191 418 

20-24 212 229 441 

25-29 208 196 404 

30-34 216 208 424 

35-39 211 241 452 

40-44 255 245 500 

45-49 283 273 556 

50-54 274 359 633 

55-59 261 278 539 

60-64 212 244 456 

65-69 134 121 255 

70-74 74 85 159 

75-79 73 65 138 

80+ 84 112 196 

รวม 3,140 3,248 6,388 

 

 

ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภำคม  2558  แหล่งท่ีมำข้อมูล  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอยงำม 
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ข้อมูลประชำกร ตำมข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน  ระดับต ำบล ปี 2558 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน ชำย หญิง ประชำกร 

1 บ้านสันทราย 111 143 137 280 

2 บ้านจ าคาวตอง 115 159 180 339 

3 บ้านสันผักเฮอืด 168 214 230 444 

4 บ้านสันหนองควาย 135 216 207 423 

5 บ้านท่าดอกแก้ว 121 201 213 414 

6 บ้านสันมะกอก 149 228 208 436 

7 บ้านสันช้างตาย 157 197 202 399 

8 บ้านหนองหมด 103 149 145 294 

9 บ้านสันก าแพง 125 170 184 354 

10 บ้านสันธาตุ 95 121 127 248 

11 บ้านสันโค้ง 109 148 139 287 

12 บ้านป่าตงึ 74 103 109 212 

13 บ้านแมห่นาด 77 109 104 213 

14 บ้านสารภี 46 66 52 118 

 รวม 1,585 2,224 2,237 4,461 

จ ำแนกตำมช่วงอำยุ 
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ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของต ำบลดอยงำม 

 ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 ทรัพยำกรดินและที่ดิน 

ทรัพยากรดินภายในเขตต าบลดอยงามมีลักษณะดินที่ร่วน และเหนียวที่เหมาะส าหรับท า

นา และการเกษตรประเภทสวน                                               

 ทรัพยำกรน้ ำ 

 ต าบลดอยงามมีแม่น้ าสายใหญ่  ซึ่งมี  2  สาย  เป็นสายน้ าที่ไหลผ่าน  ซึ่งชาวบ้านเรียก

แหล่งน้ าว่าน้ าแม่ฮ่าง    และน้ าแม่ส้าน    ซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าคัญของต าบลดอยงาม โดยเกษตรกร

ประมาณร้อยละ   50   อาศัยแหล่งน้ าจากแม่น้ า   2  สายนี้ในการเพาะปลูก    นอกจากนี้ต าบลดอยงาม

ยังมีสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า   จ านวน  1  แหง่   

         กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 

 ต าบลดอยงามได้มีการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ด้านอุปโภคและบริโภคเพื่อ

การเกษตร   นอกจากนั้นยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนอีกด้วย   มีหน่วยงานต่าง ๆ    เข้าด าเนินงาน

หลายหน่วยงาน   เชน่   กรมชลประทาน   กรมทรัพยากรน้ า  และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 

- การพัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน มีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่ด าเนินการเรื่องนี ้

โครงการชลประทานที่ก่อสรา้งเสร็จแล้ว  โดยมีโครงการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก    

      - การพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดิน และบ่อน้ าตื้น การพัฒนาน้ าใต้ดินขึ้นมาใช้มีการกระจายอยู่

ทั่วไป สว่นใหญ่มกีารน าขึน้มาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค  คุณภาพน้ าที่สามารถสูบขึ้นมาใช้ น้ าบางแห่ง

ช่วงอำยุ ชำย หญิง  รวม 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 6 5 11 

1 ปีเต็ม – 2 ปี 29 19 48 

3 ปีเต็ม – 5 ปี 49 53 102 

6 ปีเต็ม – 11 ปี 150 136 286 

12 ปีเต็ม – 14 ปี 68 68 136 

15 ปีเต็ม – 17 ปี 78 73 151 

18 ปีเต็ม – 25 ปี 198 187 385 

26 ปีเต็ม – 49 ปี 654 643 1,297 

50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 502 558 1,060 

มากกว่า  60 ปีเต็ม 490 495 985 

รวม 2,294 2,237 4,461 
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อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี   แต่บางแหง่คุณภาพไม่ดี เนื่องจากเกิดสนิมเหล็ก  ต้องมีการกรองน้ าก่อนน ามาใช้   

น้ าที่ได้  สว่นใหญ่จะไม่เพียงพอต่อการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเกิดการขาดแคลนน้ า     

 

         แหล่งน ้ำตำมธรรมชำติและกำรชลประทำน  
 

  - แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

  ต าบลดอยงามมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญคือน้ าแม่ฮา่งและน้ าแม่สา้น   นอกจากนีย้ังมี

ล าเหมืองสายต่าง ๆ  อีกมาก  และยังมีอ่างน้ าขนาดใหญ่ คือหนองควายหลวง ซึ่งสามารถเก็บน้ าได้ใน

ปรมิาณมากส่วนแหล่งน้ าใต้ดินของต าบลดอยงามมลีักษณะน้ าใต้ดิน ที่พบในบริเวณทั่วไป 

 

  - แหล่งน้ ำชลประทำน  (โครงกำรชลประทำน) 

  แหล่งน้ าชลประทานที่มีอยู่ในต าบล   ประกอบด้วย   แหล่งน้ าตามโครงการชลประทาน  

ขนาดกลาง   โครงการชลประทานขนาดเล็ก    สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า   โครงการขุดหนองน้ าและ

คลองธรรมชาติที่สรา้งแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน  

 จากการที่ต าบลดอยงามขาดแคลนน้ าเนื่องจากเป็นเส้นทางไหลผ่านของน้ า ในช่วงฤดูแล้ง

มีการใชน้้ า เพื่อใช้ในการเกษตร  ต าบลดอยงามซึ่งอยู่ปลายน้ าจงึเกิดการขาดแคลนน้ า  ประกอบกับระบบ

ชลประทานในพื้นที่ในเรื่องของการกระจายน้ ายังไม่ทั่วถึง จึงท าให้ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่ง

น้ ากินน้ าใช้และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม   ส าหรับแหล่งน้ าขนาดเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีข้อจ ากัด

ในการพัฒนา  เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนโครงการต่อเนื่องในการน าน้ าเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม     

ปัญหาการขาดแคลนภาชนะในการกักเก็บน้ าฝน  ปัญหาการขาดแคลนการขุดบ่อน้ าตื้นในพื้นที่ดอน    

ปัญหาคา่ใช้จ่ายในการขุดเจาะและบ ารุงรักษาบ่อบาดาลตลอดจนปัญหาการเป็นสนิมเหล็กของน้ า 

                   

2. เศรษฐกิจ 

  ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลดอยงาม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    โดยการปลูกข้าวเป็น

หลัก  และมีการปลูกพืชสวน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของต าบล คือ  ข้าว  พริก  ล าใย  เป็นต้น 

  การปศุสัตว์   ต าบลดอยงาม   มีฟาร์มเลี้ยงไก่  ปลา   นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยง โค  สุกร  

เป็ด  ไก ่   นอกจากนีย้ังมีการเลี้ยงปลาบึก เพื่อจ าหนา่ยอีกด้วย   
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ข้อมูลร้ำนค้ำในต ำบลดอยงำม 
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ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภำคม  2558  แหล่งที่มำข้อมูล  งำนจัดเก็บรำยได้  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลดอยงำม 

 
                                                                                                             

3. กำรศึกษำ 

  ต าบลดอยงาม มีสถานศึกษา ทั้งหมด จ านวน  5   แห่ง โดยมีสถานศึกษาที่รับโอนจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 1 แห่ง คือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม (สันช้างตาย )       เมื่อวันที่ 

ที่ ประเภท จ ำนวนแห่ง 

1 ร้านขายของช า 44 

2 ฟารม์เลี้ยงสัตว์ 2 

3 โรงกลั่นสุรา 3 

4 โรงสีขา้ว 9 

5 ร้านอาหาร 2 

6 ร้านค้าพืชไร่ 9 

7 โรงเรือนท าขนมจนี 1 

8 ร้านรับซือ้ของเก่า 1 

9 อู่ซ่อมรถ/ซ่อมประดับยนต์ 11 

10 ร้านเสริมสวย / ตัดผม 11 

11 ร้านเกมส์ 5 

12 ร้านซ่อมอเิล็กทรอนิคส์ 3 

13 ปั๊มน้ ามัน/หลอด 5 

14 ตลาดสด 4 

15 นวดแผนไทย 5 

16 ร้านค้าวัสดุก่อสรา้ง/ปั้นอิฐมอญ 2 

17 ร้านขายอาหาร 19 

18 โรงอิฐ/เตา 2 

19 ร้านล้างรถ 2 

20 ขายเนื้อสัตว์ 3 

21 เสาทวนสัญญาณ 2 

22 บ้านเชา่ 5 

23 โรงแรม/รีสอร์ท 2 
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3  เมษายน  2552   และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   โดยมีจ านวน

ดังนี้ 

 
ชื่อ

สถำนศกึษำ/

ระดับชั้น 

โรงเรยีน  

อบต.ดอยงำม       

(สันช้ำงตำย) 

โรงเรยีนบ้ำน 

สิบสอง 

 

โรงเรยีนบ้ำน 

จ ำคำวตอง 

โรงเรยีน 

สันหนองควำย 

โรงเรยีน 

ดอยงำม

วทิยำคม 

รวม 

อนุบาล 1 19 4 - 5 - 24 

อนุบาล 2 17 3 - 2 - 22 

อนุบาล  3 - - - -  - 

ป.1 12 7 1 9  29 

ป.2 19 6 2 7 - 34 

ป.3 14 9 2 7 - 32 

ป.4 22 5 3 12 - 42 

ป.5 14 8 9 9 - 40 

ป.6 11 8 2 10 - 31 

ม.1 - - - 7 5 12 

ม.2 - - - 9 10 19 

ม.3 - - - 9 15 24 

ม.4 - - - - 18 18 

ม.5 - - - - 31 31 

ม.6 - - - - 19 19 

 

รวมทั้งสิน้ 

 

128 

 

46 

 

19 

 

86 

 

114 

 

377 

 

ข้อมูล  ณ  วันที่  10   มิถุนำยน    2558  

 

 

 

 

 

จ ำนวนเด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลดอยงำม   อ ำเภอพำน   จังหวัดเชียงรำย 
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ช่วงอำยุ  (ปี/เดือน) 

 

ชำย 

 

หญิง 

 

รวม 

1.6 – 1.11 7 1 8 

2  - 2.5 3 9 12 

2.6  -  2.11 15 14 29 

3   ปีขึ้นไป 16 16 32 

รวม 41 40 81 

 

         ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนำยน  2558 

 

4.  สภำพทำงสังคม 

สถำบันและองค์กำรศำสนำ 

   วัด   จ านวน  11 แห่ง 

ส านักสงฆ์  จ านวน   1 แห่ง 

5.กำรบริหำรพื้นฐำน 

 กำรโทรคมนำคม 

   -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  3 แห่ง 

 กำรไฟฟ้ำ 

    -  จ านวนหมูบ่้านที่มไีฟฟ้าใช้  จ านวน  14 หมูบ่้าน  

 

6.  ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 

 6.1  บุคลำกร    จ ำนวน     74  คน 

        ผูบ้ริหาร   จ านวน      4  คน 

        สมาชิกสภาฯ   จ านวน     27  คน 

         พนักงานส่วนต าบล  จ านวน     14  คน 

  พนักงานครูส่วนต าบล  จ านวน      7  คน 

        ลูกจา้งประจ า   จ านวน      1  คน 

        พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน     18  คน 

  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน      3  คน 

 6.2  ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร   

  ปริญญาโท   จ านวน      6  คน 

  ปริญญาตรี   จ านวน      18  คน 
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  อนุปริญญา   จ านวน       -  คน 

  ป.กศ.สูง   จ านวน       1  คน 

  ปวส.    จ านวน       9  คน 

  ปวช.    จ านวน       -  คน 

  มัธยมศกึษาตอนปลาย  จ านวน       19     คน 

  มัธยมศกึษาตอนต้น  จ านวน       4  คน 

                     ประถมศกึษา   จ านวน      16  คน 

          

 6.3  รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ปีงบประมำณ  2557 

  องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง      449,333.85  บาท 

  ส่วนราชการจัดสรรมาให้            13,952,818.98  บาท 

  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า)           4,625,256.35  บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)                           6,920,582.00  บาท 

          รวมรำยได้          25,947,991.18  บาท 

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                        15,338,536.00  บาท 

  เงินสะสม       7,174,213.07     บาท 

  เงนิทุนส ำรองเงนิสะสม              4,517,727.10   บำท 

                     รวมทั้งสิ้น                       52,978,467.35           บำท 

7. สำธำรณสุข 

 ต าบลดอยงาม    มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลดอยงาม    1  แห่ง      มีเจ้าหน้าที่

ประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน  8  ท่าน  และมี อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน  มีศูนย์

สาธารณสุขมูลฐาน  14  แหง่                        

  

8. ควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  ต าบลดอยงาม   ได้มีตู้ยามต าบล   1   แห่งสายตรวจอาสา  ต าบลดอยงาม   จ านวน  14  

หมู่บ้าน     มีสมาชิก อปพร. จ านวน   76   ท่าน และในแต่ละปี   จะมีการตั้งจุดตรวจในพื้นที่ต าบลดอย

งาม ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์    นอกจากนี้มีการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นใน

ต าบลดอยงาม อย่างตอ่เนื่อง   โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   ได้จัดท าโครงการฝึกทบทวน   

สายตรวจอาสาและ อปพร. เป็นประจ า   

  ปัญหาดา้นสารเสพติด    องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   ได้ร่วมกับ  กองทุนแม่ของ

แผ่นดินบ้านจ าคาวตอง   ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต าบลดอยงามอย่างต่อเนื่อง  และการ
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ด าเนนิการตามนโยบายของรัฐบาลในกิจกรรม    ประชุมรว่มกับผู้ประสานพลังแผ่นดิน  (25  ตาสัปปะรด)     

และการตัง้ดา่นตรวจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

  ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่        ได้ด าเนินการพ่นน้ า

(ละอองฝอย)   เพื่อเพิ่มความช้ืนในอากาศและรณรงค์การหยุดเผาวัชพืชตอซังข้าว   และมีการลดการเผา

ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
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โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 

 

 

 

 

 

 

 
  

       

ปลัดองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลดอยงำม 

ส ำนักงำนปลดั 

1. หัวหน้าส านักงานปลัด (1) 

2. บุคลากร  (1) 

3. เจ้าหนา้ที่วเิคราะห์นโยบายและแผน(1) 

4. นักพัฒนาชุมชน  (1) 

5. เจ้าพนักงานธุรการ  (1)  (วา่ง) 

6. เจ้าหนา้ที่บรรเทาสาธารณภัย (1) (วา่ง) 

7. ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ  (2) 

8. คนงานท่ัวไป (1) 

9. คนขับรถ  (1) 
 

กองคลัง                   

1. ผู้อ านวยการกองคลัง  (1 ) 

2. นักวชิาการเงินและบัญช ี(1) 

3. นักวชิาการจัดเก็บรายได ้(1) 

4. นักวชิาการพัสดุ (1) 

5. เจ้าพนักงานธุรการ (1)  (วา่ง) 

6. ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเงินและบัญช(ี1) 

7. ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ (1)  (วา่ง) 

 

กองช่ำง 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง (1)  (วา่ง) 

2. นายช่างโยธา   (2) 

3. ผู้ช่วยช่างโยธา (1) 

4. ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ (1) 

5. ผู้ช่วยช่างไฟฟา้  (1) 

6. คนงานท่ัวไป (2) 

 

ส่วนกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 

1.นักบรหิารงานการศึกษา  (1) 

2.นักวิชาการศึกษา (1)   (ว่าง) 

3. ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (1) 

4. ครูช านาญการพิเศษ (2) 

5. ครู (2) 

6. ช่างครุภัณฑ์ (ภารโรง ) (1) 

7. ผู้ดูแลเด็ก  (7) 

8. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ (2) 

9. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่การเงนิ  (1) 

10. คนงานทั่วไป  (2)  (วา่ง) 

11. ครูผู้ชว่ย (2)   (ว่าง) 

13. ผู้ชว่ยครู  (1)  (ว่าง) 

รองปลัดองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอยงำม 

ตรวจสอบภำยใน 

1.เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบภายใน

(1) 
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ส่วนที่ 3 

ทศิทำงกำรพัฒนำ 

 

1.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   ฉบับที่   11   พ.ศ. 2555 - 2559 

  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่   11   เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง   

เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว       ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570 

ซึ่งก าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย   มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง   ยึดมั่นใน

วัฒนธรรมประชาธิปไตย    และหลักธรรมาภิบาล     การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง    มีคุณภาพ  

สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง    อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี   เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน   ระบบการ

ผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงด้านอ าหารและพลังงาน   อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและ

แขง่ขันได้ในเวทีโลก    สามารถอยู่ในประชาคมภูมภิาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

 วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ   5   ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11      ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์   พันธกิจ   วัตถุประสงค์และเป้าหมาย   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง 

ดังนี้ 

 วสิัยทัศน์ 

“สังคมอยู่รว่มกันอย่างมคีวามสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 พันธกิจ 

 1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง

สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา    ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ที่โปร่งใส เป็นธรรม 

 2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหม้ีคุณธรรม   เรียนรู้ตลอดชีวติ    มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน

แตล่ะช่วงวัย    สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมคีวามเข้มแข็ง   สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

 3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์     และ

ภูมิปัญญา   สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน   ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม พร้อมสรา้งความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

รวมทั้งสรา้งภูมิคุม้กันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสังคม 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนสู่สังคมแหง่การเรยีนรู้ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน 



19 
 

4. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งเศรษฐกิจที่มเีสถียรภาพบนฐานความรู้ 

5. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเชื่อมโยงกับทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค 

6. ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. กำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์หลักที่  คสช. ยึดถือเป็นแนวทำงในปัจจุบัน  มีทั้งหมด  9  ด้ำน ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตรส์ร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 

4. ยุทธศาสตรก์ารปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

และสังคม 

6. ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเ้กิด 

ประโยชน์กับประชาชนในการใชบ้ริการอย่างแท้จริง 

8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเ้กิดความมั่นคงและ 

ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 

9. ยุทธศาสตรใ์นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรร์ัปชั่นอย่างยั่งยืน      

ค่ำนยิมหลักของคนไทยขึ้นมำให้ชัดเจนขึ้น เพื่อสร้ำงสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังน้ี 

1. มคีวามรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นสิ่งที่ดงีามเพื่อส่วนรวม 

3. กตัญญู ตอ่พ่อแม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 

4. ใฝ่หาความรู ้หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 

6. มศีลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตอ่ผูอ้ื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. เข้าใจ เรยีนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักการเคารพผูใ้หญ่ 

9. มสีติ รู้คดิ รูท้ า รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

        10. รูจ้ักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็นมไีว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลอืก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมี

ความพรอ้ม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

        11. มคีวามเข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อ านาจฝา่ยต่ า หรอืกิเลส มคีวามละอาย เกรงกลัวต่อ

บาป ตามหลักของศาสนา 

        12. ค านึงถึงผลประโยชนข์องสว่นรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

อ้ำงอิงจำก... กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละแผนการประชาสัมพันธ์ ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
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นโยบำยของรัฐบำล 

        พล.อ.ประยุทธ์   จันทร์โอชา   กล่าวว่า   ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบายต่างๆ  11  ด้าน   

โดยได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยความเข้าใจ   เข้าถึง  และพัฒนาตามแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นส าคัญ  ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมแก่ฐานะ 

ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 

แนวทางของ  คสช.  และความต้องการของประชาชนที่แสดงออกมาโดยตลอด  ซึ่งน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลา

แห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ   เป็นแนวทางการก าหนดนโยบาย  ค านึงถึงปัญหาของประเทศ   ค านึงถึง

เงื่อนเวลา ค านึงถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า   ได้แก่การที่ประเทศต้องเร่งฟื้นฟูจากความบอบช้ าทาง

เศรษฐกิจ   ความหวาดระแวงทางสังคม   จนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมือง  การทุจริตประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ   จนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนอิดหนาระอาใจและเข็ดขยาด   และการเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ที่ตอ้งมคีวามพรอ้ม   ไม่ถูกใครอื่นมองวา่เราเป็นตัวปัญหาของประชาคม   ข้อส าคัญนโยบายทุกด้าน   ต้องสร้าง

ความเข้มแข็งแก่องค์กรปกครองทุกระดับ   ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ    ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่

ยั่งยืน    ครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่ต้องท าทันที    ระยะกลางที่ต้องท าต่อไปหรือต้องรอการบังคับใช้

กฎหมาย   และระยะยาว    แม้จะไม่เห็นผลในระยะอันใกล้     แต่รัฐบาลนี้ต้องการวางรากฐานเพื่อให้รัฐบาล

ข้างหน้าเข้ามารับช่วงได้อย่างตอ่เนื่อง  ประการส าคัญต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ลว่งหนา้ว่าประเทศ 

ของเราจะก้าวไปทางไหน 

       

กำรวเิครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
 

แนวคดิในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   นอกจากเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายขององค์กรแลว้    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นที่จะต้องค านงึถึงบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว    เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางใน

การพัฒนาประเทศ   ได้แก่   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   นโยบายของรัฐบาล   แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ / กลุ่มจังหวัด / จังหวัด / อ าเภอ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย   นโยบายการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น   และแผนชุมชน    

ซึ่งเป็นกรอบยุทธศาสตรท์ี่เกิดจากกระบวนการระดมความคดิเห็นและร่วมก าหนดขึ้นจากผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่ง 

ประชาคมและผูท้ี่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้ 
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          กำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์หลักที่ คสช. ยึดถอืเป็นแนวทำงในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้ำน ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตรส์ร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 

4. ยุทธศาสตรก์ารปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

6. ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเ้กิด 

ประโยชน์กับประชาชนในการใชบ้ริการอย่างแท้จริง 

8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเ้กิดความมั่นคงและ 

ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 

          9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรร์ัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 นโยบำยรัฐบำล 11 ข้อ 

1. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 

4. นโยบายการศกึษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 

5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร   และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผน่ดินที่มีธรรมาภิบาล    และการป้องกันปราบปรามการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

           

3.แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด ภำคเหนือตอนบน 2  (เชียงรำย-พะเยำ-แพร-่น่ำน) (พ.ศ.2557-2560) 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 

              “ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ า ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมสีุข” 

 

 

 



22 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้าลงทุน   และโลจิสติกส์ เชื่อมอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความรว่มมอืประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

และสุขภาพ เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมี

ส่วนรว่มของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว  
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงรำย (พ.ศ.2558 – 2561) 

วิสัยทัศน์ 

“ เมืองแห่งกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเกษตร และกำรท่องเที่ยว  

รุ่งเรอืงด้วยวัฒนธรรมล้ำนนำ ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข” 

พันธกิจ 

 1.  สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป 

เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพืน้ฐานการผลิต ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ

บริหารจัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดนิให้มปีระสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศกึษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ 

 3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน 

 4.  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและชายแดน ป้องกันและปราบปราม

ปัญหายาเสพติด และพัฒนาความรว่มมอืกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 5.  สง่เสริมหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงรำย 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจสิติกส์

เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน+6   และ   GMS 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  การส่งเสริมการผลติสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน  สากล 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม เชิงนเิวศและ

เชงิคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิต เพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเป็นสุขประเด็น

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยนื 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
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ส่วนที่  4 

ศักยภำพของท้องถ่ิน 

กำรวเิครำะห์ปัจจัยภำยใน ( Internal  Analysis ) 

 จุดแข็ง 

 1. วิเครำะห์ด้ำนกำรบรหิำรรำชกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม มีการบริหารงานภายในองค์กร  เป็น 3 ส่วน คือ สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  คณะผู้บริหาร  และพนักงานส่วนต าบล  เฉพาะพนักงานส่วนต าบลมีการแบ่งงานออกเป็น 1  ส านัก   

2   กอง   1  ส่วน   คือ ส านักงานปลัด , กองคลัง, กองช่าง,  และส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และ  1  

หน่วยงาน  คือ  ตรวจสอบภายใน  โดยขอบเขตความรับผิดชอบงานในหน้าที่ค่อนข้างหลากหลาย  ซึ่งสามารถ

ให้บริการแก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง โดยได้ประกาศโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนเพื่อเป็นหลักในการ

บริหารงาน  และได้ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อเป็นกรอบความประพฤติของบุคลากร 

 2. วิเครำะห์ข้อกฎหมำย  ระเบียบต่ำง ๆ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ยึดหลักการบริหารตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ

ของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของรัฐบาล 

 3. วิเครำะห์บุคลำกร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  มีบุคลากร  จ านวน  74  คน  มีระดับการศึกษาตั้งแต่ ประถมศึกษา  

ถึงปริญญาโท ซึ่งบุคคลเหล่านีม้ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานแตกต่างกันไป ตามขอบข่ายอ านาจหน้าที่

และต าแหน่งงานที่ด ารงต าแหน่ง  

4.วิเครำะห์กำรประสำนงำนส่วนรำชกำร 

เป็นองค์กรซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอ าเภอ   จังหวัด  และตอ้งประสานงานกับหนว่ยงานอื่นทุก 

กระทรวง ทบวง กรม  ที่ปฏิบัติงานในอ าเภอและจังหวัด  เพื่อตอบสนองการด าเนินการจากส่วนกลาง  และส่วน

ภูมิภาคโดยให้การสนับสนุนด้านข้อมูลตลอดจนงบประมาณบางส่วน  และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับการร้องขอและ

มอบหมาย 

     จุดอ่อน 

      ระบบข้อมูล (Data System) 

    มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. , ข้อมูล กชช.2ค. และขอ้มูลอื่นตามความจ าเป็น  ซึ่งบางครัง้ขอ้มูลที่ได้ 

ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริง   ท าให้ข้อมูลที่ได้รับไม่สมบูรณ์  ไม่ครบถ้วน   และงานด้านการจัดเก็บภาษีได้มี

การจัดท าโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินในบางสว่นแล้ว       ซึ่งในการรับช าระภาษีในปัจจุบันไม่สามารถที่จะท าการ

ค้นหาข้อมูลของผู้มาช าระภาษีในระบบได้   เนื่องในการจัดท าโปรแกรมมีค่าใช้จ่ายสูงและมีงบประมาณไม่เพียง

พอที่จะพัฒนาระบบการรับช าระภาษีผ่านทางระบบธนาคารได้    และเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 

ตลอดจนเน้นการมสี่วนรว่มในภาคประชาชนให้รับข้อมูลข่าวสารในทุก ๆ  ด้านให้มากยิ่งขึน้ 
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     งบประมำณ 

             งบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชนในต าบลดอยงามมีจ ากัด  ในการสนับสนุน 

งบประมาณจากภาครัฐในรูปของเงนิอุดหนุนองคก์รได้รับการจัดสรรลดลงท าให้การบริหารงานตามแผนงานที่

ก าหนดไว้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 

ปัจจัยภำยนอก (กำรวเิครำะห์  External  Analysis) 

วิเครำะห์โอกำส 

1. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 

        ตามนโยบายของรัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์   จันทร์โอชา  บทบาทอ านาจหน้าที่และความ 

รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล   กล่าวว่า   ในการ

บริหารราชการแผ่นดนิ รัฐบาลมีนโยบายต่างๆ   11   ด้าน   โดยได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยความ

เข้าใจ   เข้าถึง  และพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นส าคัญ   ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดี   พอสมควรแก่ฐานะ   ความมีเหตุมีผล    และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็น

แนวคิด    ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 แนวทางของ  คสช.  และความต้องการของ

ประชาชนที่แสดงออกมาโดยตลอด  ซึ่งน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฎิรูปประเทศ   เป็น

แนวทางการก าหนดนโยบาย  ค านึงถึงปัญหาของประเทศ   ค านึงถึงเงื่อนเวลาที่รออยู่ข้างหน้า   ได้แก่การที่

ประเทศต้องเร่งฟื้นฟูจากความบอบช้ าทางเศรษฐกิจ   ความหวาดระแวงทางสังคม   จนกลายเป็นความขัดแย้ง

ทางการเมือง  การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ   และการเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ที่ต้องมี

ความพร้อม   ไม่ถูกใครอื่นมองว่าเราเป็นตัวปัญหาของประชาคม   ข้อส าคัญนโยบายทุกด้าน   ต้องสร้างความ

เข้มแข็งแก่องค์กรปกครองทุกระดับ   ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ    ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน    

ครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหนา้ที่ตอ้งท าทันที    ระยะกลางที่ต้องท าต่อไปหรือต้องรอการบังคับใช้กฎหมาย   

และระยะยาว    แม้จะไม่เห็นผลในระยะอันใกล้     แต่รัฐบาลนี้ต้องการวางรากฐานเพื่อให้รัฐบาลข้างหน้าเข้ามา

รับช่วงได้อย่างต่อเนื่อง  ประการส าคัญต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน   รู้ล่วงหน้าว่าประเทศของเราจะ

ก้าวไปทางไหน 
 

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม    จงึตอ้งน านโยบายของรัฐบาลเข้ามาก าหนด 

กรอบในการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชนและมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายในการปกครอง   การบริหาร   การ

บริหารงานบุคคล    การบริหารการเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ ภายใต้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นการสรา้งโอกาสอันดีตอ่การด าเนินกิจการและการบริหารงานของท้องถิ่น  
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2. นโยบำยรัฐบำล/กฎหมำย 

1. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 

4. นโยบายการศกึษาและเรียนรู้   การทะนุบ ารุงศาสนา   ศลิปะและวัฒนธรรม 

5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข   และสุขภาพของประชาชน 

6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี 

9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร   และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผน่ดินที่มีธรรมาภิบาล    และการป้องกันปราบปรามการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

          11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

    - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 

    - ค าสั่ง/ประกาศ  คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ    

     ในส่วนที่สอดคล้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล        ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   

ที่   104/2557  เรื่อง   การก ากับดูแลการใชจ้า่ยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยเฉพาะในการ

ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า   มีความโปร่งใส   และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี  

รวมทั้งเป็นการป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปในทางที่      

มิชอบด้วยกฎหมาย  ในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามได้มีการน านโยบาย  ประกาศและ

ค าสั่งของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติมาใช้อย่างเคร่งครัด             

วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (External  Analysis) 

อุปสรรค 

ด้ำนสังคม  และวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตกที่แพร่เข้ามา   ท าให้เกิดกระแสโลกาภิวัตน์การ

สื่อสารไร้พรมแดนท าให้เกิดค่านิยมทางวัฒนธรรมตะวันตก  แก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ในสังคมท้องถิ่น 

ประชาชนและเยาวชนหันมาบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย  การรับโฆษณา  สื่อสิ่งพิมพ์ที่มอมเมาประชาชนโดยไม่มีการ

พิจารณา อย่างรอบคอบ  ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมบริโภคนิยม  เยาวชนขาดความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมภาวะการณ์แข่งขันทางสังคมท้องถิ่น เช่น  การสร้างฐานะความร่ ารวยให้กับ
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ครอบครัว  การเอาตัวรอดเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนา  โดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ขาด

จติส านึก  ขาดความรู ้ ความเข้าใจและไมใ่ห้ความส าคัญต่อกิจกรรมพัฒนากลุ่มต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้า  ถือเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนากลุ่มใหเ้ข้มแข็ง 
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ผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีท่ีผ่ำนมำ 

1.กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติ 

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำในปีที่ผ่ำนมำ 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร

ตั้งไว้ตำม

แผนพัฒนำสำมปี  

2557  

(จ ำนวน) 

จ ำนวนโครงกำรที่

แล้วเสร็จ 

(จ ำนวน) 

กำรเบิกจ่ำย

งบประมำณประจ ำปี  

2557 

(บำท) 

กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 16 16 605,392.00 

กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 50 35 4,175,501.73 

กำรพัฒนำด้ำนกำรเศรษฐกิจ

พำณิชย์กำรเกษตรและ 

อุตสำหกรรม 

35 4 172,550.00 

 

พัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 

4 3 144,800.00 

พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 45 19 2,836,175.00 

พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำร

บริหำร 

23 23 2,082,121.00 

พัฒนำด้ำน

เทคโนโลยี สำรสนเทศ 

4 3 36,200 

รวม 177 103 10,052,739.73 
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2. กำรประเมินผล  ประสิทธิภำพของแผนพัฒนำเชิงคุณภำพ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ ในแผนพัฒนาสามปี  

( ประจ าปี 2557  ) ในแตล่ะยุทธศาสตรแ์ละผลการพัฒนาในรอบปีที่ผา่นมาดังนี้ 

 

1. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้มกีารด าเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศกึษา โครงการวัน

เด็กแหง่ชาติ  โครงการศึกษาดูงานวันสัปดาห์วทิยาศาสตร ์   โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน

สังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   โครงการวันวิชาการของสถานศกึษาสู่ประชาคมอาเซียน   โครงการเรียนรู้

จรยิธรรมทางศาสนา  โครงการวันแม่แหง่ชาติ 

   

2. กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชวีิต 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้ด าเนินการงานด้านคุณภาพชีวติ ตามโครงการต่าง ๆ   ดังนี้

โครงการวันเด็กแห่งชาติ     โครงการอาหารเสริมนม   โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีน   โครงการเบีย้ยังชีพ

ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ  ผูป้่วยโรคเอดส์   โครงการอบรมอาชีพแก่ผู้พิการ   โครงการตัง้จุดตรวจบริการประชาชน

ช่วงเทศกาล   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่จังหวัดเชียงราย   โครงการจัดหาอุปกรณ์

ด าเนนิงาน  อปพร.โครงการเฝา้ระวังปัญหายาเสพติดต าบลดอยงาม   โครงการป้องกันและบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ  โครงการทูบีนัมเบอร์วัน  โครงการประเพณีวันลอยกระทง    

โครงการวันมหาสงกรานต์ปี๋ใหมเ่มือง   ต าบลดอยงาม   โครงการแห่เทียนพรรษา   โครงการบรรพชาอุปสมบท

ภาคฤดูร้อน   โครงการสืบสานกิจกรรมทางศาสนา     โครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด   โครงการ

พัฒนาการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ( SBMLD )   โครงการแขง่ขันกีฬานักเรียนองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น   โครงการแข่งขันกีฬาต าบลดอยงาม  โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน “เทิดไท้องค์ราชัน

ราชินพีระมิ่งขวัญของชาวไทย  ร่วมใจเอาชนะยาเสพติด”   โครงการต้นแบบทางการกีฬาดไิอดอล     โครงการ

งดเหล้าเข้าพรรษา   เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพ มีสุขภาพดีถ้วนหน้าตามโครงการหลักประกันสุขภาพ

ต าบลดอยงาม  (สปสช.)  ตลอดจนการป้องกันโรคไข้เลือดออก  ด้านศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมูบ่้าน เพื่อพัฒนา

ชีวติความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านให้มสีุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีครอบครัวที่อบอุ่น   และมี

การอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาใหม้ีจติส านึก มีวินัยและคุณธรรม   เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกัน  ผูด้้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินมกีารตัง้ด่านตรวจทั้งในชว่งเทศกาลและ

การเฝา้ระวังป้องกันยาเสพติดตลอดจน ชุมชนเข้มแข็ง และด้านประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมใหป้ระชาชนน า

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นเครื่องมอืพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ สนับสนุนด้านอาหารกลางวันและ

อาหารเสริมนม 
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3. กำรพัฒนำด้ำนกำรเศรษฐกิจ พำณิชย์ กำรเกษตรและอุตสำหกรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้สนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ใน

ส่วนของแหล่งน้ าทางการเกษตร มีการขุดลอกล าเหมืองสายต่าง ๆ เพื่อให้มนี้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ  

ส าหรับการท านาตลอดปี 

   

 4. กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ในส่วนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้มกีารปลูกต้นไม้บริเวณรอบ

หนองควายหลวง และในแต่ละหมูบ่้านโดยการขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะพันธุ์พืชเชยีงราย     มี

การปล่อยปลาเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ปลา  รณรงค์เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน ลดการเผาป่า หรือพื้นที่

การเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควัน   รวมทั้งการฉีดพ่นน้ าเพื่อความช้ืนในอากาศโดยได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตลอดจนโครงการธนาคารโดยการเลี้ยงไส้เดือนดิน

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

   

5.กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้ด าเนินการด้านโครงสรา้งพื้นฐาน โดยก่อสร้างและซ่อมแซมถนนที่

มีสภาพช ารุดเสียหาย ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะมีการตดิตั้งเพิ่มเติม พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด ประกอบกับ

การด าเนินการด้านบ ารุงรักษา ประปาหมูบ่้านที่เริ่มมคีวามช ารุด ใหส้ามารถใช้งานได้ตอ่ไป  

 

6.กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

ในส่วนของการท างาน และการบริหารงาน ทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม    ได้เน้นการ 

ท างานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ( ธรรมาภิบาล)  มีการส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานอย่างครอบคลุมทุกส่วนงาน   มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการท างาน มีการ

จัดสถานที่ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  ด าเนินโครงการ   5 ส.  สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะยึดมั่นในระบอบ

ประชาธิปไตย  การด าเนินการตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจพัฒนา   และในด้านการพัฒนา

บุคลากรขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นได้ด าเนินการตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม 

 

7. กำรพัฒนำเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  เร่งรัดพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาใหเ้ป็นศูนย์การให้บริการ   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี   
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ส่วนที่   5 

 ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี 

4.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรำย (พ.ศ.2558-2560)  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีสว่นร่วม ประชาชนมีสุข”เป็นองค์กรที่มี

สมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ” 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ด้ำน ดังน้ี 

ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบ

โครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ ที่จ ำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม  

ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และ

การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ   โครงสรา้งพื้นฐานที่จ าเป็น ใน   

เขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

1.3 พัฒนางานด้านการผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 

  2.1 สง่เสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการ

ด าเนนิชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพื่อใหป้ระชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

  2.2 การพัฒนาระบบชลประทาน หรอืการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการน้ า เพื่อ

สนับสนุนผลผลติทางดา้นการเกษตร การปลูกพีชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน 

  2.3 สง่เสริมการสร้างงานและสรา้งอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้มมีีงาน

ท า กลุ่มผู้สูงอายุและผูพ้ิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่ม

ผูผ้ลติสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ(์OTOP) ตัง้แต่การผลิตจนถึงการตลาด            

2.4 การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพืน้ที่ด้านการผลติ การแปรรูป การจ าหน่ายและ 

การตลาด 
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  2.5 พัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวใหเ้ป็นระบบ และมีคุณภาพและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม ่ตาม

ศักยภาพของพื้นที่ให้เป็นโครงขา่ยความรว่มมอืกับจังหวัด และประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการ

ท่องเที่ยว เชงิอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วถิีชีวติ ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

  2.6 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนใหม้ีความรู ้ความเข้าใจในด้านการให้บริการ

ด้านภาษา เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 

  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษาทั้งในระบบ นอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยใหม้ีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  3.2 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรอืสถาบันการศกึษาเพื่อรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  3.3 พัฒนาองค์ความรูบุ้คลากรทางการศกึษาผูส้อนภาษาต่างประเทศและความรูเ้กี่ยวกับ

ประเทศเพื่อนบ้านพร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  3.4 สนับสนุนการเรียนรู้คูคุ่ณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งสง่เสริมการศกึษาที่

ค านงึถึงภูมปิัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 

  3.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้

อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 

  4.1 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข    การอนามัยครอบครัวการ

รักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่ให้มคีุณภาพครอบคลุมโดยการมสี่วนรว่ม

ทุกภาคเีครือขา่ย 

  4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห ์การพัฒนาคุณภาพ

ชีวติ เด็ก สตรี เยาวชน ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการและผู้ด้อยโอกาส 

  4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สบืสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและ

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  4.4 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผูย้ากไร้ ผู้ดอ้ยโอกาส ผูย้ากจน ให้มทีี่อยู่อาศัยที่ด ีคงทน ถาวร และ

มีสภาพแวดล้อมที่ดี 

  4.5 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ให้ได้รับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม 



32 
 

  4.6 สง่เสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้

ความส าคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 

  4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหา

อาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

  4.8 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ

สถานที่พักผอ่นหย่อนใจ 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 

         แนวทำงกำรพัฒนำ 

  5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพษิทางอากาศ

ตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 

  5.2 เสริมสร้างความรว่มมอืและสร้างจิตส านึกใหก้ับประชาชน ในการด าเนินการอนุรักษ์การ

คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้เกิดประโยชนแ์ละเกิดผลส าเร็จอย่าง

ยั่งยืนและตามแนวทางพระราชด าริ 

  5.3 พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาดจนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

  5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าฝายต้นน้ า(Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ าและตะกอน

เสริมความสมบูรณ์ของป่า 

  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 

  6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมสี่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

  6.2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความถูกต้อง

ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน 

  6.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในด้านการคลัง วธิีการ

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ใหม้ีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และประชาชนมีสว่นร่วม ทั้งนี้เพื่อการ

แก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้การบริการที่มปีระสิทธิภาพ 

  6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

  6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหา

จราจร การลดอุบัติเหตุ การบริหารจัดการ 
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  6.6 พัฒนาและบริหารภารกิจถ่ายโอนให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  6.7 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครอืข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน 
 

ปรัชญำ “เศรษฐกิจพอเพียง”  

  “เศรษฐกิจพอเพียง”     เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ

แนวทางการด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ภายใต้กระแสโลกาภวิัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  

  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้

จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ

วางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความ

รอบรู้ที่เหมาะสม ในการด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล

และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี   

เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐำน และเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ำวหน้ำ  

  1. เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ การพึ่งตนเองให้ได้โดยยึดหลักของความพอเพียง ทั้งทาง

ความคิดและการกระท าในการด าเนินชีวิต ประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองอย่างสุจริต ไม่โลภหรือไม่ตักตวง

ในระดับที่เกินความตอ้งการ จนต้องเบียดเบียนผู้อื่น หากแต่เป็นการยึดมั่นในหลักการด าเนินชีวิตที่อยู่บนพื้นฐาน

ของการรู้จักตนเองและการพัฒนาตนเองก่อนเป็นพืน้ฐาน  

  2. เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การแลกเปลี่ยน ร่วมมือ ช่วยเหลือกัน เพื่อท าให้ส่วนรวม

ได้รับประโยชน์ และน าไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคมให้เจริญอย่างยั่งยืน สามารถด าเนินควบคู่ไปกับหลักการ

เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน ในลักษณะที่เกื้อกูลกันอย่างสมดุล กล่าวคือ การด ารงชีวิตในความเป็นจริงนั้น 

สมาชิกในแตล่ะสังคมไม่สามารถด าเนินชีวติด้วย  

  เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน ที่เน้นหลักการพึ่งตนเองอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่เพียงอย่าง

เดียว จงึตอ้งน าเอาหลักการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าที่มุ่งส่งเสริมหลักแห่งการแบ่งปัน

กันและรว่มมอืกัน กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในสังคม ซึ่งเป็นการอยู่รว่มกันในชุมชนอย่างสันตสิุขและมีไมตรตี่อกัน  
(ท่ีมา : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพยีง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต)ิ 
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4.2  วิสัยทัศน์  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลดอยงำม 

“สร้ำงองค์กรธรรมำภิบำล  บูรณำกำรทุกภำคส่วน  พัฒนำสังคมอยู่ดีมีสุข  ตำมหลักปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

       

พันธกิจ 

1.ส่งเสรมิการประกอบอาชีพของประชาชน 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารชีวภาพในการเกษตร 

3.จัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบกและรางระบายน้ า 

4.จัดใหม้ีแสงสว่างอย่างทั่วถึง 

5.จัดให้มแีละพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

6.ส่งเสรมิพัฒนาการศกึษาและเทคโนโลยี 

7.สง่เสริมการศาสนา  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 

8.ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน 

9.สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

10.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11.การพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตร 

12.พัฒนาระบบการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

13.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

14 .การจัดตัง้กองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 

15.ส่งเสริมการน าภูมปิัญญาท้องถิ่นมาใช้ 

16.น าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบริหารงาน 

17.บริหารงานโดยให้ประชาชนมสี่วนรว่ม 

 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 

1. ประชาชนมอีาชีพและรายได้เพียงพอ   ลดปัญหาความยากจนได้            

2. ลดต้นทุนการผลติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 

3. การคมนาคม มีความสะดวก  รวดเร็ว  

4. ให้มแีสงสว่างอย่างทั่วถึง  อ านวยความสะดวกในการใชชี้วติประจ าวัน 

5. จัดให้มรีะบบสาธารณูปโภค เพียงพอต่อความตอ้งการ            

6. พัฒนาความรู้ความสามารถใหเ้ด็กและเยาวชนและเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึง

ของประชาชน 

7. ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี มีการอนุรักษ์ และสืบสาน 

8 . ประชาชนมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง                                                   
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9. เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                     

10.มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  

11.มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 

12.การปฏิบัติหน้าที่ของเจา้หนา้ที่มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 

13.จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

14 .มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 

15.มีการน าเอาภูมปิัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา 

16.มกีารน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบริหารงาน 

17.มกีารบริหารงานโดยให้ประชาชนมีสว่นร่วม 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำในช่วง สำมป ี 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1  

พัฒนาด้านการศึกษา 

1.1) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

1.2) ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

1.3) สนับสนุนการเรียนรู้คูคุ่ณธรรม รว่มกับสถาบันทางศาสนา 

1.4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสงัคม มีสว่นร่วมในการพัฒนาการศกึษา 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2  

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

2.1) ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชวีติเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ุคนพิการและ

ผู้ดอ้ยโอกาส 

2.2) ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ และปอ้งกัน

ปัญหายาเสพติด 

2.3) ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษจ์ารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และวัฒนธรรม

อันดีงาม  

2.4) ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

2.5) สง่เสริมสนับสนุน การดูแลสุขภาพอนามัยป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 3  

พัฒนาด้านการ เศรษฐกิจ 

พาณิชย ์การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

3.1) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาอาชพีของคนในทอ้งถิ่น                                          

3.2) ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชด าร ิและส่งเสริมระบบ

การเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอนิทรีย์  

3.3) พัฒนาแหลง่น้ าเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 

พัฒนาด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

4.1) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกวธีิ 

4.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอ้มและมลพษิตา่ง ๆ 

4.3) ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตรท์ี่  5   

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

5.1)  ส่งเสริมสนับสนุน  การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค   

สาธารณูปการ  ใหส้อดคล้องกบัความจ าเป็นและความตอ้งการของประชาชน 

5.2)  สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน  ทางระบายน้ า  

ยุทธศำสตรท์ี่ 6  

พัฒนาด้านการเมอืงและการ

บริหาร 

6.1) ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

6.2)  พัฒนาบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.3) ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมอื เครื่องใชแ้ละสถานที่ปฏบัิตงิาน 

6.4) ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี 

ยุทธศำสตรท์ี่ 7  

พัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

7.2) พัฒนาความรู ้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้กับบุคลากรท้องถิ่นและประชาชน 
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นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถ่ิน 

 

นโยบำยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 

เมื่อวันท่ี  7   พฤศจกิำยน   พ.ศ.  2555 
 

นโยบำยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 

1.ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

   1.1  ถนน 

      (1)  สร้างและปรับปรุง ถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยปรับปรุงใหเ้ป็น

ถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนสามารถใช้งานได้ตลอดปี เชน่ การด าเนินการปรับปรุงถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

หรอื  มีลักษณะที่เป็นเครือขา่ยหลักในการเชื่อมโยง  กับแผนงาน โครงการ ใหเ้ป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ให้มสีภาพดีขึน้   สามารถอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้า

ผลติผลทางการเกษตรและการพาณิชย์  ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น  และเพื่อกระจายความเจริญไปยังทุกพืน้ที่ 

   1.2 ประปำ 

            (1) สรา้งและปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านให้ครอบคลุมทั้งต าบล    เช่น การขยายเขตระบบประปา   

ลดปัญหาเรื่องระบบประปาเสีย  น้ าไม่มคีุณภาพ  และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารกิจการ

ประปาหมูบ่้าน 

        (2)  สร้างและบ ารุงรักษาแหลง่น้ า และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรอืพัฒนาแหลง่น้ าเพื่อใช้ในการ 

อุปโภค  บริโภคหรอืเพื่อใช้ในการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

1.3  ไฟฟ้ำ   

           (1)  ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพืน้ที่ใหค้รอบคลุมและทั่วถึง 

(2)   ติดตัง้ไฟสาธารณะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวติและทรัพย์สิน 

 

2.ด้ำนเศรษฐกิจ 

2.1  สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคง  จัดให้มี 

ศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้าพืน้บ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

       2.2  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชน

พึ่งตนเอง 

2.3  ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

               2.4  ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรใน

ท้องถิ่น 
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              2.5 จัดใหม้ีแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการ

แก้ไขปัญหาเบือ้งตน้ในการขาดแหล่งเงนิทุนให้แก่ราษฎรในต าบล 

3.นโยบำยด้ำนสังคม 

      3.1  ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 

              3.2  ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมสี่วนรว่มใน

กิจกรรมที่เป็นความเขม้แข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 

              3.3  สนับสนุนกิจกรรมสร้างความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนในต าบล โดย สนับสนุน

กิจกรรม ของ  อปพร. 

              3.4  ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผูต้ิดเชือ้ ผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียนที่ยากจน 

              3.5  สนับสนุนนโยบายด้านยาเสพติด ของรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปราม และการการบ าบัดรักษา 

4.ด้ำนสำธำรณสุขสิ่งแวดล้อม 

4.1  ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 

4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนมคีวามรูเ้กี่ยวกับโรคภัยต่างๆพร้อมทั้งป้องกัน  และระงับโรค 

โรคติดตอ่ที่อาจเกิดขึ้นในต าบล 

4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง 

     4.4  ส่งเสริมให้มกีารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4.5  ปรับปรุงภูมทิัศนส์ถานที่ส าคัญหรือสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ 

4.6  ให้มกีารปลูกป่าชุมชนของหมู่บ้าน 

5.ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกีฬำ 

5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาทั้งในและนอกระบบอย่างตอ่เนื่อง 

5.2  พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ 

5.3  ส่งเสริมให้มเีครือข่ายการเรียนรูใ้นชุมชน เพื่อเป็นแหลง่ค้นคว้าหาความรู้ 

5.4  ส่งเสริมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง 

5.5 ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมใหเ้ป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของต าบล เช่นงานประเพณีแห่

เทียน 

เข้าพรรษา งานลอยกระทง แหแ่คร่ งานประเพณีสงกรานต์ และอื่นๆ 

5.6  สง่เสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศกึษาอบรม และเรียนรูศ้าสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

6.ด้ำนกำรเมืองกำรบรหิำร 

               6.1  สง่เสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นพระประมุข 

               6.2  ใหค้วามช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทุกแห่งในกรณีที่เกิดความจ าเป็น

เร่งดว่นอันจะก่อใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

              6.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานโดยน าการบริหารแนวใหมม่าใช้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

พี่นอ้งประชาชนด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่นการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร 
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6.5  สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนแนวใหม่โดยยึดหลักตามผลงาน โดย 

ด าเนนิการประเมินประสิทธิภาพแลประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

6.6. เน้นการบริหารงานแบบเปิดโอกาสโดยใหป้ระชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น  

โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

6.6 สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญก าลังใจ ใหข้้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล            

ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ 

        6.7  มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้บุคลากรในหนว่ยงาน ได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะเพื่อน ามาพัฒนาองค์กร 

        6.8  ใชจ้่ายงบประมาณโดยใช้หลักความคุ้มค่ามาใช้ในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

………………………………………………………………………. 
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โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 

 
ยุทธศาสตร์  ยุทธศำสตร์ที่ 1                                          ยุทธศำสตร์ที่ 2                          ยุทธศำสตร์ที่ 3               ยุทธศำสตร์ที่ 4  

การพัฒนา  พัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขัน                        การใช้บริบทดา้นการศึกษาศิลป                                            การพัฒนาคุณภาพชีวติเพื่อให้                                   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

ของจังหวัด  ดา้นการค้าการลงทุนเป็นศูนย์กลาง                                 วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ                                            ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข                                           และส่ิงแวดลอ้มให้ด ารงความ 

เชียงราย                    คมนาคมการท่องเที่ยวและวถิี                        ท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                          สมบูรณ์และย่ังยืน 

                                      การผลิตการเกษตรย่ังยืนเช่ือมโยง                        เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชน                                                                                                                           

                                      กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN                                    และสังคม      

                                                           

 

 

ยุทธศำสตร์                     ยุทธศำสตร์ที่ 1                    ยุทธศำสตร์ที่ 2                             ยุทธศำสตร์ที่ 3                               ยุทธศำสตร์ที่ 4                             ยุทธศำสตร์ที่ 5                               ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนา                      การพัฒนาระบบคมนาคม                     การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ                   การพัฒนาด้านการศึกษา                   การพัฒนาคุณภาพชีวติ                     การพัฒนาทรัพยากร                          การพัฒนาด้านการเมือง 

ขององค์กร                                    ขนส่ง  สาธารณูปโภค                         และการท่องเทีย่ว                            และการพัฒนาทรัพยากร                  และสังคมเพื่อให้ประชาชน                  ธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม                    การบริหาร 

ปกครองสว่น                                  สาธารณูปการ และ                                                                              มนุษย์                                          อยู่เย็นเป็นสุข                                  ให้ด ารงความสมบูรณ ์

ท้องถิ่นใน                                      ระบบโครงสร้างพืน้ฐานอื่นๆ                                                                                                                                                                        และย่ังยืน 

เขตจังหวัด                                     ที่จ าเป็นเขต อปท.                                                                              

เชียงราย                                       เพือ่รองรับการเขา้สู่ประชาคม                                                                                         

                                                  อาเซียน                                                                                         
                                 

 

 
ยุทธศาสตร์            ยุทธศำสตร์ที่ 1                ยุทธศำสตร์ที่ 2                          ยุทธศำสตร์ที่ 3                         ยุทธศำสตร์ที่ 4                              ยุทธศำสตร์ที่ 5                              ยุทธศำสตร์ที่ 6                             ยุทธศำสตร์ที่  7 

การพัฒนา            การพัฒนาดา้น                     การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวติ           พัฒนาดา้นเศรษฐกิจ                   พัฒนาด้านการอนุรักษ์                  พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน             พัฒนาดา้นการเมืองและ                    การพัฒนาเทคโนโลยีและ 

ขององค์การ                         การศึกษา                                        พาณิชย์   ท่องเที่ยว                    ทรัพยากรธรรมชาตแิละ                                                                   การบริหาร                                   สารสนเทศ 

บริหารสว่น                         การเกษตรและ                          สิ่งแวดล้อม  

ต าบลดอยงาม                                                                           อุตสาหกรรม               
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โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม   (ตอ่) 

  

ยุทธศาสตร์            ยุทธศำสตร์ที่ 1                ยุทธศำสตร์ที่ 2                          ยุทธศำสตร์ที่ 3                         ยุทธศำสตร์ที่ 4                              ยุทธศำสตร์ที่ 5                              ยุทธศำสตร์ที่ 6                             ยุทธศำสตร์ที่  7 

การพัฒนา            การพัฒนาดา้น                     การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ            พัฒนาด้านเศรษฐกิจ                     พัฒนาด้านการอนุรักษ์                  พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน             พัฒนาดา้นการเมืองและ                    การพัฒนาเทคโนโลยีและ 

ขององค์การ                         การศึกษา                                         พาณิชย์   ท่องเที่ยว                      ทรัพยากรธรรมชาตแิละ                                                                   การบริหาร                                   สารสนเทศ 

บริหารสว่น                          การเกษตรและ                            สิ่งแวดลอ้ม  

ต าบลดอยงาม                                                                            อุตสาหกรรม               
 

 

 

          

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1) ส่งเสริมสนับสนุน 

ก า ร พั ฒ น า คุ ณภ าพ

มาตรฐานการศึ กษา      

สู่ประชาคมอาเซียน 

1.2) ส่งเสริมสนับสนุน 

การศึกษาเ รียนรู้ตาม

อัธยาศัย 

1.3) สนับสนุนการเรียนรู้

คู่ คุ ณ ธ ร รม  ร่ ว ม กั บ

สถาบันทางศาสนา 

1.4) ส่งเสริมให้ทุกภาค

ส่วนในสังคม  

มีส่วนร่วมในการพัฒนา

การศึกษา 

2 . 1 )  ส่ ง เ ส ริ มส นั บ สนุ น 

คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 

สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ

ผูด้้อยโอกาส 

2.2) ส่งเสริมสนับสนุน การ

รักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน และป้องกัน

ปัญหายาเสพติด 

2.3) ส่งเสริมการพัฒนาและ

อนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิ

ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ

วัฒนธรรมอันดีงาม  

2.4) ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน

การกีฬาและนันทนาการ 

2.5) ส่งเสริมสนับสนุน การ

ดูแลสุขภาพอนามัยป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อ 

3.1) ส่งเสริมสนับสนุน 

การพัฒนาอาชีพของ

คนในท้องถิ่น                                          

3.2)  ส่ ง เสริมทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชด าริ และ

ส่งเสรมิระบบการ 

เกษตรปลอดสารพิษ 

เกษตรอนิทรีย์  

3.3) พัฒนาแหล่งน้ า

เพื่อการเกษตร 

4.1) ส่งเสรมิสนบัสนุนให้

มีระบบการก าจัดขยะมูล

ฝอยแบบถูกวิธ ี

4.2) ส่งเสรมิและ

สนับสนุนการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและมลพิษ

ต่าง ๆ 

4.3) ดูแลรักษาและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

5.1)  ส่งเสริมสนับสนุน  

ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ

โค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น  

ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค   

สาธารณูปการ  ให้

สอดคล้องกับความ

จ า เ ป็ น แ ล ะ ค ว า ม

ต้องการของประชาชน 

5.2)   สนับสนุนการ

ปรับปรุงและก่อสร้าง

ถนน  ทางระบายน้ า 

6.1 )  ส่ ง เส ริมความ

เข้มแข็งและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

6.2)  พัฒนาบุคลากร

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

6 .3)  ป รับป รุ ง แล ะ

พั ฒ น า เ ค ร่ื อ ง มื อ 

เคร่ืองใช้และสถานที่

ปฏิบัติงาน 

6.4)  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร

บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร

บ้านเมืองที่ดี 

7.1) พัฒนาระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

7.2 พัฒนาความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้กับบุคลากรท้องถิ่น

และประชาชน 

แนวทำง แนวทำง แนวทำง แนวทำง แนวทำง แนวทำง แนวทำง 
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บัญชีโครงกำร 
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บัญชีเกินศักยภำพ 
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