ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. สภาพทั่วไป
ตำบลดอยงำม เป็นตำบลหนึ่ง ใน 15 ตำบลของอำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย อยู่ทำง
ทิศตะวันออกของอำเภอพำน มีพื้นทีป่ ระมำณ 33 ตำรำงกิโลเมตร สภำพพื้นที่เป็นพื้นที่รำบลุ่ม มีแม่น้ำ
สำยใหญ่ไหลผ่ำน 2 สำย คือ น้ำแม่ฮ่ำง และน้ำแม่ส้ำน เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม
ปศุสัตว์ อำณำเขตติดต่อตำบลดอยงำม ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ตำบลสันมะเค็ดและสันติสุข
ทิศใต้
ติดกับ ตำบลหัวง้ม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเวียงห้ำว
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหัวง้ม /สันติสุข

แผนที่ตาบลดอยงาม
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ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอำกำศทั่วไปของตำบลดอยงำม เป็นแบบ 3 ฤดู ลักษณะอำกำศหนำว ร้อน และมีฝนตก
ตำมฤดูกำล อุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 20 -27 องศำเซลเซียส ช่วงที่ฝนตกมำกที่สุด ประมำณเดือนมิถุนำยน
ถึงกันยำยนของทุกปี ฤดูร้อนประมำณช่วงเดือนมีนำคม ถึง พฤษภำคม และเกิดพำยุฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี
ฤดูหนำว ประมำณเดือน ตุลำคม ถึงเดือน กุมภำพันธ์
เขตการปกครอง
ตำบลดอยงำม แบ่งเขตกำรปกครอง ออกเป็น 14 หมู่บ้ำน และมีประชำกร ดังนี้
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่(ตร.กม.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

บ้ำนสันทรำย
บ้ำนจำคำวตอง
บ้ำนสันผักเอือด
บ้ำนสันหนองควำย
บ้ำนท่ำดอกแก้ว
บ้ำนสันมะกอก
บ้ำนสันช้ำงตำย
บ้ำนหนองหมด
บ้ำนสันกำแพง
บ้ำนสันธำตุ
บ้ำนสันโค้ง
บ้ำนป่ำตึง
บ้ำนแม่หนำด
บ้ำนร่วมใจพัฒนำ
รวม

2.141
1.816
3.241
1.766
2.482
3.108
2.708
2.150
1.666
2.041
1.424
2.383
2.008
4.066
33

จานวนครัวเรือน
168
147
206
203
193
235
244
124
220
132
152
105
95
82
2,306

ชาย

หญิง

ประชากร

207
242
252
273
276
299
285
175
272
204
228
132
142
113
3,100

226
238
288
261
312
285
295
169
302
215
210
148
141
110
3,200

433
480
540
534
588
584
580
344
574
419
438
280
283
223
6,300

ข้อมูล ณ เดือนเมษำยน 2556 แหล่งที่มำข้อมูล สำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง
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ตารางแสดงข้อมูลประชากรผู้มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอยงาม
กลุ่มอายุ
00-04
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+

รวม

ชาย

หญิง

รวม

% ชาย

% หญิง

137
175
177
258
229
223
257
272
302
326
318
248
206
102
76
81
76

138
181
180
241
251
221
266
275
287
346
321
302
218
97
87
74
12

275
356
357
499
480
444
523
547
589
672
639
550
424
199
163
155
88

1.97
2.51
2.54
3.71
3.29
3.20
3.69
3.91
4.34
4.68
4.57
3.56
2.96
1.47
1.09
1.16
1.09

1.98
2.60
2.59
3.46
3.61
3.18
3.82
3.95
4.12
4.97
4.61
4.34
3.13
1.39
1.25
1.06
0.17

3,463

3,497

6,960

49.76

50.24

ข้อมูล ณ เดือนเมษำยน 2556 แหล่งที่มำข้อมูล โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลดอยงำม

กราฟปิรามิดแสดงจานวนประชากร
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ข้อมูลประชากร ตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ระดับตาบล ปี 2556
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อหมู่บ้าน
บ้ำนสันทรำย
บ้ำนจำคำวตอง
บ้ำนสันผักเอือด
บ้ำนสันหนองควำย
บ้ำนท่ำดอกแก้ว
บ้ำนสันมะกอก
บ้ำนสันช้ำงตำย
บ้ำนหนองหมด
บ้ำนสันกำแพง
บ้ำนสันธำตุ
บ้ำนสันโค้ง
บ้ำนป่ำตึง
บ้ำนแม่หนำด
บ้ำนร่วมใจพัฒนำ
รวม

จานวนครัวเรือน
112
111
155
123
90
133
162
104
127
84
114
78
74
49
1,516

ชาย
147
188
217
199
157
208
214
159
171
132
167
102
110
77
2,248

หญิง
147
205
242
195
176
197
215
143
194
139
173
119
102
71
2,318

ประชากร
294
393
459
394
333
405
429
302
365
271
340
221
212
148
4,566

จาแนกตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ

น้อยกว่ำ 1 ปีเต็ม
1 ปีเต็ม – 2 ปี
3 ปีเต็ม – 5 ปี
6 ปีเต็ม – 11 ปี
12 ปีเต็ม – 14 ปี
15 ปีเต็ม – 17 ปี
18 ปีเต็ม – 25 ปี
26 ปีเต็ม – 49 ปี
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม
มำกกว่ำ 60 ปีเต็ม
รวม

ชาย

หญิง

รวม

30
26
62
155
92
191
727
472
472
418
2,248

29
31
52
141
73
88
196
751
533
434
2,318

59
57
114
296
157
180
387
1,478
1,005
852
4,566
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตาบลดอยงาม
ทรัพยากรธรรมชาติ
 ทรัพยากรดินและที่ดิน
ทรัพยำกรดินภำยในเขตตำบลดอยงำมมีลักษณะดินที่ร่วน และเหนีย วที่เหมำะสำหรับทำนำ
และกำรเกษตรประเภทสวน
 ทรัพยากรน้า
ตำบลดอยงำมมีแม่น้ำสำยใหญ่ ซึ่งมี 2 สำย เป็นสำยน้ำที่ไหลผ่ำน ซึ่งชำวบ้ำนเรียกแหล่งน้ำ
ว่ำน้ำแม่ฮ่ำง และน้ำแม่ส้ำน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของตำบลดอยงำม โดยเกษตรกรประมำณร้อยละ 50
อำศัยแหล่งน้ำจำกแม่น้ำ 2 สำยนี้ในกำรเพำะปลูก นอกจำกนี้ตำบลดอยงำมยังมีสถำนีสูบน้ำด้วยพลังงำน
ไฟฟ้ำ จำนวน 1 แห่ง
การพัฒนาแหล่งน้า
ต ำบลดอยงำมได้ มี ก ำรพั ฒ นำแหล่ ง น้ ำเพื่ อ น ำมำใช้ ป ระโยชน์ ด้ ำ นอุ ป โภคและบริ โ ภคเพื่ อ
กำรเกษตร นอกจำกนั้นยังช่วยบรรเทำอุทกภัยในช่วงฤดูฝนอีกด้วย มีหน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำดำเนินงำนหลำย
หน่วยงำน เช่น กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้ำ สำนักงำนเร่งรัดพัฒนำชนบท และกรมพัฒนำที่ดิน
เป็นต้น
- กำรพัฒนำแหล่งน้ำผิวดิน มีกรมชลประทำนเป็นหน่วยงำนหลักที่ดำเนินกำรเรื่องนี้ โครงกำร
ชลประทำนที่ก่อสร้ำงเสร็จแล้ว โดยมีโครงกำรทั้งขนำดใหญ่และขนำดเล็ก
- กำรพัฒนำแหล่งน้ำใต้ดิน และบ่อน้ำตื้น กำรพัฒนำน้ำใต้ดินขึ้นมำใช้มีกำรกระจำยอยู่ทั่วไป
ส่วนใหญ่มีกำรนำขึ้นมำใช้ เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค คุณภำพน้ำที่สำมำรถสูบขึ้นมำใช้ น้ำบำงแห่งอยู่ในเกณฑ์
คุณภำพดี แต่บำงแห่งคุณภำพไม่ดี เนื่องจำกเกิดสนิมเหล็ก ต้องมีกำรกรองน้ำก่อนนำมำใช้ น้ำที่ได้ ส่วนใหญ่
จะไม่เพียงพอต่อกำรเกษตร โดยเฉพำะในช่วงฤดูแล้งเกิดกำรขำดแคลนน้ำ
แหล่งน้ำตำมธรรมชำติและกำรชลประทำน
- แหล่งน้าธรรมชาติ
ตำบลดอยงำมมีแหล่งน้ำธรรมชำติที่สำคัญคือน้ำแม่ฮ่ำงและน้ำแม่ส้ำน นอกจำกนี้ยังมีลำเหมือง
สำยต่ำง ๆ อีกมำก และยังมีอ่ำงน้ำขนำดใหญ่ คือหนองควำยหลวง ซึ่งสำมำรถเก็บน้ำได้ในปริมำณมำกส่วน
แหล่งน้ำใต้ดินของตำบลดอยงำมมีลักษณะน้ำใต้ดิน ที่พบในบริเวณทั่วไป
- แหล่งน้าชลประทาน (โครงการชลประทาน)
แหล่งน้ำชลประทำนที่มีอยู่ในตำบล ประกอบด้วย แหล่งน้ำตำมโครงกำรชลประทำน ขนำด
กลำง โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ ก สถำนีสู บน้ำด้วยพลั งงำนไฟฟ้ำ โครงกำรขุดหนองน้ำและคลอง
ธรรมชำติที่สร้ำงแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน
จำกกำรที่ตำบลดอยงำมขำดแคลนน้ำเนื่องจำกเป็นเส้นทำงไหลผ่ำนของน้ำ ในช่วงฤดูแล้งมีกำร
แย่งน้ำ เพื่อใช้ในกำรเกษตร ตำบลดอยงำมซึ่งอยู่ปลำยน้ำจึงเกิดกำรขำดแคลนน้ำ ประกอบกับระบบชลประทำน
ในพื้นที่ในเรื่องของกำรกระจำยน้ำยังไม่ทั่วถึง จึงทำให้ต้องประสบปัญหำกำรขำดแคลนแหล่ง น้ำกินน้ำใช้และ
แหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรกรรม สำหรับแหล่งน้ำขนำดเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีข้อจำกัดในกำรพัฒนำ เนื่องจำก
ปัญหำกำรขำดแคลนโครงกำรต่อเนื่องในกำรนำน้ำเข้ำสู่พื้นที่เกษตรกรรม ปัญหำกำรขำดแคลนภำชนะในกำร
กักเก็บน้ำฝน ปัญหำกำรขำดแคลนกำรขุดบ่อน้ำตื้นในพื้นที่ดอน ปัญหำค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดเจำะและบำรุงรักษำ
บ่อบำดำลตลอดจนปัญหำกำรเป็นสนิมเหล็กของน้ำ
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2. เศรษฐกิจ
ประชำกรส่วนใหญ่ในตำบลดอยงำม ประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยกำรปลูกข้ำวเป็นหลัก
และมีกำรปลูกพืชสวน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบล คือ ข้ำว พริก ลำใย เป็นต้น
กำรปศุสัตว์ ตำบลดอยงำม มีฟำร์มเลี้ยงสัตว์ 2 แห่ง ฟำร์มเลี้ยงไก่ ปลำ นอกจำกนี้ยังมี
กำรเลี้ยง โค สุกร เป็ด ไก่ นอกจำกนี้ยังมีกำรเลี้ยงปลำบึก เพื่อจำหน่ำยอีกด้วย
ข้อมูลร้านค้าในตาบลดอยงาม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ประเภท
ร้ำนขำยของชำ
ฟำร์มเลี้ยงสัตว์
โรงกลั่นสุรำ
โรงสีข้ำว
ร้ำนอำหำร
ร้ำนค้ำพืชไร่
โรงเรือนทำขนมจีน
ร้ำนรับซื้อของเก่ำ
อู่ซ่อมรถ
ร้ำนเสริมสวย / ตัดผม
ร้ำนเกมส์
ร้ำนซ่อมอิเล็กทรอนิคส์
ปั๊มน้ำมัน
ตลำดสด
นวดแผนไทย
ร้ำนค้ำวัสดุก่อสร้ำง/ปั้นอิฐมอญ
ร้ำนขำยอำหำร
ร้ำนเคำะพ่นสี
ร้ำนล้ำงรถ
ร้ำนจำหน่ำยรถ
ลำนตำกข้ำว

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภำคม 2556

จานวนแห่ง
44
2
3
10
2
6
1
1
9
11
7
2
2
3
6
2
10
2
4
1
3
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3. การศึกษา
ตำบลดอยงำม มีสถำนศึกษำ ทั้งหมด จำนวน 6 แห่ง โดยมีสถำนศึกษำที่รับโอนจำก
กระทรวงศึกษำธิกำร 1 แห่ง คือ โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอยงำม (สันช้ำงตำย ) เมื่อวันที่ 3 เมษำยน
2552 และมีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอยงำม โดยมีจำนวนดังนี้
ชื่อสถานศึกษา/
ระดับชั้น

โรงเรียน อบต.
ดอยงาม
(สันช้างตาย)

โรงเรียนบ้าน
สิบสอง

โรงเรียนบ้าน
จาคาวตอง

โรงเรียน
สันหนองควาย

โรงเรียน
ดอยงาม
วิทยาคม

โรงเรียน
บ้าน
ท่าดอกแก้ว

รวม

อนุบำล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

56
12
21
12
8
2
6
-

14
10
6
10
8
9
11
-

6
5
4
13
3
3
6
-

10
5
12
9
9
10
8
10
11
9
-

11
7
18
30
28
22

1
3
2
3
-

86
32
43
45
31
26
34
21
18
27
30
28
22

รวมทั้งสิ้น

117

68

40

93

116

9

443

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภำคม 2556
ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ที่
1
2
3

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันธำตุ สำขำสิบสอง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันหนองควำย
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันธำตุ
รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภำคม 2556

จำนวนเด็ก
(คน )
18
28
14
60
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4. สภาพทางสังคม
สถาบันและองค์การศาสนา
วัด
จำนวน
11
สำนักสงฆ์
จำนวน
1
5.การบริหารพื้นฐาน
การโทรคมนาคม
- ตู้โทรศัพท์สำธำรณะ
จำนวน
การไฟฟ้า
- จำนวนหมู่บ้ำนที่มีไฟฟ้ำใช้
จำนวน

แห่ง
แห่ง
6

แห่ง

14

หมู่บ้ำน

6. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
6.1 บุคลากร
ผู้บริหำร
สมำชิกสภำฯ
พนักงำนส่วนตำบล
พนักงำนครูส่วนตำบล
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป
6.2 ระดับการศึกษาของบุคลากร
ปริญญำโท
ปริญญำตรี
อนุปริญญำ
ป.กศ.สูง
ปวส.
ปวช.
มัธยมศึกษำตอนปลำย
มัธยมศึกษำตอนต้น
ประถมศึกษำ

จานวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

73
4
28
14
5
1
13
8

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

5
20
1
12
1
11
5
18

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2555
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลจัดเก็บเอง
ส่วนรำชกำรจัดสรรมำให้
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล(ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกทำ)
รวมรายได้
เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)
เงินสะสม
รวมทั้งสิ้น

388,988.28
12,272,987.52
7,569,973.30
20,231,949.10
7,569,973.30
3,020,094.63
30,822,017.03

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
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7. สาธารณสุข
ตำบลดอยงำม มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนตำบลดอยงำม 1 แห่ง
มีเจ้ำหน้ำที่ประจำ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ จำนวน 7 ท่ำน และมี อำสำสมัครสำธำรณสุขทุกหมู่บ้ำน มีศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำน
14 แห่ง
8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตำบลดอยงำม ได้มีตู้ยำมตำบล 1 แห่งสำยตรวจอำสำ ตำบลดอยงำม จำนวน 14
หมู่บ้ำน มีสมำชิก อปพร. จำนวน 126 ท่ำน และในแต่ละปี จะมีกำรตั้งจุดตรวจในพื้นที่ตำบลดอยงำม
ช่วงเทศกำลปีใหม่ และสงกรำนต์ นอกจำกนี้มีกำรเฝ้ำระวังเหตุสำธำรณภัยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในตำบลดอยงำม
อย่ำงต่อเนื่อง โดยทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอยงำม ได้จัดทำโครงกำรฝึกทบทวน สำยตรวจอำสำและ
อปพร. เป็นประจำ
ปั ญหำด้ ำนสำรเสพติ ด องค์ก ำรบริห ำรส่ ว นตำบลดอยงำม ได้ร่ว มกับ กองทุน แม่ของ
แผ่ น ดิ น บ้ ำ นจ ำคำวตอง ในกำรเฝ้ ำ ระวั ง ปั ญ หำยำเสพติ ด ในพื้ น ที่ ต ำบลดอยงำมอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง และกำร
ดำเนิ นกำรตำมนโยบำยของรัฐ บำลในกิจกรรม ประชุมร่วมกับผู้ประสำนพลั งแผ่นดิน (25 ตำสั ปปะรด)
และกำรตั้งด่ำนตรวจเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด
ในส่วนของกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันในพื้นที่ ได้ดำเนินกำรพ่นน้ำ(ละอองฝอย)
เพื่อเพิ่มควำมชื้นในอำกำศและรณรงค์กำรหยุดเผำวัชพืชตอซังข้ำว
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โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ตรวจสอบภำยใน
1.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน(1)

สำนักงำนปลัด
1. หัวหน้ำสำนักงำนปลัด (1)
2. บุคลำกร (1)
3. เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน(1)
4. นักพัฒนำชุมชน (1)
5. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (1)
6. นักวิชำกำรเกษตร (1)
7. เจ้ำพนักงำนธุรกำร (1)
8. เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน (1)
9. เจ้ำหน้ำที่บรรเทำสำธำรณภัย (1)
10. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (1)
11. คนงำนทั่วไป (3)

กองคลัง
1. ผู้อำนวยกำรกองคลัง (1 )
2. นักวิชำกำรเงินและบัญชี (1)
3. นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ (1)
4. นักวิชำกำรพัสดุ (1)
5. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (1)
6. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี(1)
7. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (1)
8. คนงำนทั่วไป (1)

กองช่ำง
1. ผู้อำนวยกำรกองช่ำง (1)
2. นำยช่ำงโยธำ (2)
3. ผู้ช่วยช่ำงโยธำ (1)
4. คนงำนทั่วไป (3)

ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
1.นักบริหำรงำนกำรศึกษำ (1)
2.นักวิชำกำรศึกษำ (1)
3. ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ (1)
4. ครูชำนำญกำรพิเศษ (1)
5. ครูชำนำญกำร (1)
6. ครู (2)
7.ช่ำงครุภัณฑ์ (ภำรโรง ) (1)
8. ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (7)
9. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (2)
10. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (1)
11. คนงำนทั่วไป (1)
12. ครูผู้ช่วย (3)
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนา
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน
3. ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน
4. ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน
5. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
2.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายการพัฒนา
1. นโยบำยเศรษฐกิจ
2. นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต
3. นโยบำยที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4. นโยบำยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
2.3 แผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision)
“เมืองทองของวัฒนธรรมล้ำนนำ นำกำรค้ำสู่สำกล ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข”
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนกำรเป็นศูนย์กลำง
คมนำคม กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิตกำรเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
กลยุทธ์หลัก

แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 1
พั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนหลั ก เพื่ อ เป็ น
โครงข่ำยอำนวยควำมสะดวกทำงระบบ
โลจิ ส ติ กส์ รวมทั้ง สนั บ สนุ น กำรลงทุ น เพื่ อ
รองรั บ กำรเติ บ โตทำงเศรษฐกิ จ ในกลุ่ ม
ประเทศ GMS/AC+6

- พัฒนำศักยภำพและคุณภำพระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
รองรับกำรขยำยตัวทำงกำรขนส่งระบบรำง กำรบิน ทำงน้ำและทำงบก
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
- พัฒนำประสิทธิกำรภำพค้ำชำยแดนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- วำงแผนแม่บทและแผนปฏิบตั กิ ำรบริหำรจัดกำรเมืองเพื่อเร่งรัดกำร
ดำเนินกำรภำยใต้นโยบำยเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน
- สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และดำเนินกิจกรรมแก่ประชำชนทุกระดับในกำร
ใช้พลังงำนและพลังงำนทดแทนในพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 2
เพิ่มผลผลิต พัฒนำคุณภำพ ลดต้นทุนและ
ส่งเสริมกำรแปรรูปเพื่อสร้ำงคุณค่ำ พัฒนำ
ระบบตลำดสิ น ค้ ำ เกษตรปลอดภั ย และ
สนับสนุนระบบชลประทำนเพื่อกำรเกษตร
อย่ำงยั่งยืน

- เพิ่มพื้นที่ชลประทำนเพื่อกำรเกษตรและบริโภคและพัฒนำกำรใช้ที่ดิน เพื่อ
สนับสนุนกำรผลิต กำรขยำยแหล่งพันธุ์พืชและสัตว์ที่ขำดแคลน
- เพิ่มประสิทธิภำพเมล็ดพันธุ์และสินค้ำเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ำ เพื่อตอบสนอง
ตลำดอำหำรเพื่อสุขภำพ
- สนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้ำนกำรเก็บเกี่ยวและ
แปรรูป
- ปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตสู่กำรทำเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยอำศัยภูมปิ ัญญำท้องถิ่นและศักยภำพของพื้นที่
- ส่งเสริมเครือข่ำยกำรเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้ำนกำรผลิตแปรรูปกำร
จำหน่ำยและกำรตลำดตำมควำมต้องกำรของตลำดโดยเป็นพืชหลักและพืช
- รองรับรองมำตรฐำนคุ ณภำพสินค้ำและสนับสนุนด้ำนกำรตลำดเพื่อกำร
ส่งออกครัวไทยสู่ครัวโลก
กลยุทธ์ที่ 3
- เสริมศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตำม
ยกระดับกำรท่องเที่ยวและพัฒนำภูมิปัญญำ ศักยภำพของพื้นที่ให้เป็นโครงข่ำยควำมร่วมมือกับจังหวัดในกลุม่ และ
ท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สนิ ค้ำ OTOP และSME ประเทศเพื่อนบ้ำน
เพื่อเพิ่มมูลค่ำกำรแข่งขัน
- จัดทำแผนบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดโดยอำศัยหลักกำร
บริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
- พัฒนำบุคลำกรภูมิปัญญำท้องถิ่นและสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
- สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนำกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก
- สนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวนำร่อง
กลยุทธ์ที่ 4
- ส่งเสริมควำมร่วมมือ ด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน สินค้ำ แรงงำน และกำรเงิน
กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกำรค้ำชำยแดนใน เพื่อรองรับประชำคมอำเซียน
ภำพรวม เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรแข่ ง ขั น เสรี ท ำง - ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม Road show งำนแสดงและจำหน่ำยสินค้ำ
เศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศ GMS/AC+6
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรศึ ก ษำทุ ก ระดั บ
ส่ ง เสริ ม กำรศำสนำ เรี ย นรู้ ศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรมล้ ำนนำของจั ง หวั ด และกลุ่ ม
ประเทศ GMS/AC เพื่อเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
กลยุทธ์ที่ 2
ส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ อ นุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่
วัฒ นธรรม ประเพณี สั งคมและค่ำ นิ ย ม
ล้ำนนำเชื่อมโยงวัฒนธรรมอำเซียน

แนวทางการพัฒนา
- สนับสนุนกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของเมืองผ่ำนกำรจรรโลงศำสนำ
วัฒนธรรมล้ำนนำให้ประชำชนมีควำมเอื้ออำทรต่อกัน
- สนับสนุนกำรพัฒนำและสร้ำงหลักสูตรเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน

- เพิ่มพื้นที่และเปิดโอกำสกำรเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมล้ำนนำและ
อำเซียน
- สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมล้ำนนำและประเทศเพื่อนบ้ำน
- พัฒนำองค์ควำมรู้ครูผู้สอนภำษำต่ำงประเทศและควำมรู้เกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
- สร้ำงควำมเชื่อมโยงในกำรศึกษำทุกระดับเพื่อตอบสนองตลำดแรงงำน
และศักยภำพกำลังแรงงำน
กลยุทธ์ที่ 3
- สนับสนุนให้ประชำชนทุกครัวเรือนน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ในกำรดำรงชีวิต
สนับสนุนให้ประชำชนน้อมนำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตเพื่อ - สนับสนุนกำรพัฒนำชนบทเชิงพื้นที่เพื่อขยำยผลควำมสำเร็จตำม
แนวทำงโครงกำรพระรำชดำริ
สร้ำงภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและ
- สนับสนุนองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อประยุกต์ใช้ใน
สังคม
กิจกรรมกำรพัฒนำ
- กำรพัฒนำส่งเสริมองค์ควำมรู้ของชำติพันธุ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1
สนับสนุนให้มรี ะบบกำรบริกำรสำธำรณสุข
และกำรแพทย์ทมี่ ีมำตรฐำนครอบคลุมและ
เข้ำถึงประชำชนในพื้นที่

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนำระบบบริกำรงำนสำธำรณสุขให้มีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนและครอบคลุมโดย
กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย
- สนับสนุนภูมปิ ัญญำท้องถิ่นและแพทย์ทำงเลือกในกำรดูแลสุขภำวะ
-สนับสนุนองค์ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพในกลุ่มประชำกรทุกกลุม่ อำยุ ตลอดจน
ประชำกรต่ำงด้ำวโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
-สร้ำงระบบภูมิคมุ้ กันด้ำนสุขภำพกำยและจิตเพื่อป้องกันภำวะเสี่ยงจำกพฤติกรรม
สุขภำพที่ไม่เหมำะสม
- จัดให้มีระบบเฝ้ำระวังทำงสุขภำพที่อำจจะเกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือประชำคม
อำเซียน
กลยุทธ์ที่ 2
- พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเพื่อรองรับกำรเป็นประชำคม
พัฒนำสังคมเชิงคุณภำพที่มีควำมเอื้ออำทร
อำเซียน
ต่อกัน
- อนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรมล้ำนนำและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำ
ชุมชนอย่ำงยั่งยืน
- พัฒนำคนและชุมชนให้มีจริยธรรมคุณธรรมและวินัยเพื่อสร้ำงสังคมที่เอื้ออำทรต่อกัน
- สนับสนุนกิจกรรมกำรพัฒนำและสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผูส้ ูงอำยุใน
ชุมชน
- สนับสนุนกำรสร้ำงผลิตภำพแรงำนผ่ำนกำรใช้ Industrial Best Practice สำหรับ
กิจกรรมกำรลงทุนตำมศักยภำพของพื้นที่
- ส่งเสริมอำชีพใหม่ในกำรแข่งขันและกำรลดปัญหำควำมยำกจนเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3
- พัฒนำศักยภำพแรงงำนจังหวัดเชียงรำยให้ได้มำตรฐำนสู่ควำมร่วมมือประชำคม
พัฒนำศักยภำพแรงงำนในกำรผลิตสินค้ำ
อำเซียน
ล้ำนนำเชิงสร้ำงสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่ำและกำร - เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนแรงงำนและคุณสมบัติของแรงงำนไทยที่
แข่งขันตลำดของกลุ่มประเทศ GMS และกลุม่ ประเทศสมำชิกอำเซียนต้องกำร
ประเทศอำเซียน
กลยุทธ์ที่ 4
- สนับสนุนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรโดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุก
สนับสนุนกำรลงทุนด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร ภำคส่วนในสังคมเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
มนุษย์และทักษะกำรใช้ระบบเทคโนโลยี
- สร้ำงเครือข่ำยสถำบันเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีศักยภำพในกำรเข้ำร่วม
สำรสนเทศที่ทันสมัย
ประชำคมอำเซียน
- พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรมนุษย์เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับกำร
เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 5
- ให้ควำมสำคัญกับกิจกรรมป้องกันและปรำบปรำม ยำเสพติด และแรงงำนต่ำงด้ำว
บริหำรจัดกำรเครือข่ำยทำงสังคมและแก้ไข
ผิดกฎหมำยที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคง
ปัญหำยำเสพติด อำชญำกรรมในพื้นที่และ
- สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของศูนย์พลังแผ่นดินและอำชญำกรรมเพื่อควำมสงบสุข
ชำยแดนกำรค้ำมนุษย์รวมทั้งแรงงำน
ของคนในพื้นที่
ต่ำงด้ำวผิดกฎหมำย
- สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรต่อแรงงำนต่ำงด้ำวเพื่อเข้ำสูค่ วำมร่วมมือของประชำคม
อำเซียน
กลยุทธ์ที่ 6
- บูรณำกำรกิจกรรมควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และประชำชนเพื่อสร้ำง
สนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่และชำยแดน
และควำมมั่นคงของพื้นที่ภำยในและตำมแนว - สร้ำงควำมปรองดองให้กับประชำชนในจังหวัดภำยใต้กำรปกครองระบอบ
ชำยแดน
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

15

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1
สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและดุลยภำพที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
- เร่งฟื้นฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ ดิน น้ำ ป่ำไม้ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยธรรมชำติและดำรงควำมเป็นฐำนทรัพยำกรที่สมบูรณ์
- สนับสนุนกำรสร้ำงควำมสมดุลของระบบนิเวศน์ตำมแนวทำง
พระรำชดำริ
- กำรเพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีระบบกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย/ภัย
ธรรมชำติกำรวำงและจัดทำผังเมือง
ตลอดจนกำรพัฒนำเมืองตำมผังเมืองที่
รวดเร็วมีประสิทธิภำพ

- กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเตรียมรับมือกับภูมิอำกำศระบบเตือนภัย
และภัยพิบัติให้กับชุมชน
- วำงผังเมืองและกำรพัฒนำเมืองตำมแนวทำงกำรพัฒนำสีเขียวเพื่อกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
- ปรับเปลี่ยนพื้นที่เปรำะบำงทำงเสี่ยงต่อภัยพิบัติให้เป็นพื้นที่เพื่อกำร
อนุรักษ์ฟื้นฟู
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ส่วนที่ 3
ศักยภาพของท้องถิ่น
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal Analysis )
จุดแข็ง
1. วิเคราะห์ด้านการบริหารราชการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอยงำม มีกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร เป็น 3 ส่วน คือ สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล คณะผู้บริหำร และพนักงำนส่วนตำบล เฉพำะพนักงำนส่วนตำบลมีกำรแบ่งงำนออกเป็น 4 ส่วน คือ สำนักงำน
ปลัด , ส่วนกำรคลัง, ส่วนโยธำ และส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และ 1 หน่วยงำน คือ ตรวจสอบภำยใน
โดยขอบเขตควำมรับผิดชอบงำนในหน้ำที่ค่อนข้ำงหลำกหลำย ซึ่งสำมำรถให้บริกำรแก่ประชำชนได้ในระดับหนึ่ง โดยได้
ประกำศโครงสร้ำงอำนำจหน้ำที่ของแต่ละส่วนเพื่อเป็นหลักในกำรบริหำรงำน และได้ประกำศคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
เป็นกรอบควำมประพฤติของบุคลำกร
2. วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอยงำม ยึดหลักกำรบริหำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร ของ
กระทรวงมหำดไทยและนโยบำยของรัฐบำล
3. วิเคราะห์บุคลากร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอยงำม มีบุคลำกร จำนวน 73 คน มีระดับกำรศึกษำตั้งแต่ ประถมศึกษำ ถึง
ปริ ญญำโท ซึ่งบุ คคลเหล่ำนี้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันไป ตำมขอบข่ำยอำนำจหน้ำที่และ
ตำแหน่งงำนที่ดำรงตำแหน่ง
4.วิเคราะห์การประสานงานส่วนราชการ
เป็นองค์กรซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของอำเภอ จังหวัด และต้องประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นทุกกระทรวง
ทบวง กรม ที่ปฏิบัติงำนในอำเภอและจังหวัด เพื่อตอบสนองกำรดำเนินกำรจำกส่วนกลำง และส่วนภูมิภำคโดยให้กำร
สนับสนุนด้ำนข้อมูลตลอดจนงบประมำณบำงส่วน และปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับกำรร้องขอและมอบหมำย
จุดอ่อน
ระบบข้อมูล (Data System)
มีกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. , ข้อมูล กชช.2ค. และข้อมูลอื่นตำมควำมจำเป็น ซึ่งบำงครั้งข้อมูลที่ได้ไม่อยู่
บนพื้นฐำนของควำมจริง ทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน และงำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษีได้มีกำรจัดทำ
โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินในบำงส่วนแล้ว
ซึ่งในกำรรับชำระภำษีในปัจจุบันไม่สำมำรถที่จะทำกำรค้นหำข้อมูลของ
ผู้มำชำระภำษีในระบบได้ เนื่องในกำรจัดทำโปรแกรมมีค่ำใช้จ่ำยสูงและมีงบประมำณไม่เพียงพอที่จะพัฒนำระบบกำร
รับชำระภำษีผ่ำนทำงระบบธนำคำรได้ และเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ตลอดจนเน้นกำรมีส่วนร่วมในภำค
ประชำชนให้รับข้อมูลข่ำวสำรในทุก ๆ ด้ำนให้มำกยิ่งขึ้น
งบประมาณ
งบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อบริกำรประชำชนในตำบลดอยงำมมีจำกัด ในกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกภำครัฐในรูปของเงินอุดหนุนองค์กรได้รับกำรจัดสรรลดลงทำให้กำรบริหำรงำนตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง
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ปัจจัยภายนอก (การวิเคราะห์External Analysis)
วิเคราะห์โอกาส
1. ด้านการเมืองการปกครอง
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 บทบำทอำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกำรกำหนดกรอบควำมเป็นอิสระ ในกำร
ปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนและมีควำมเป็นอิสระในกำรกำหนด
นโยบำยในกำรปกครอง กำรบริหำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรกำรเงินและกำรคลัง และมีอำนำจหน้ำที่เป็นของ
ตนเองโดยเฉพำะ ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกำรสร้ำงโอกำสอันดีต่อกำรดำเนินกิจกำรและกำรบริหำรงำน ของ
ท้องถิ่น
2. นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย
นโยบำยด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติด ทำให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งเพิ่มขึ้นเป็นอย่ำงมำก
นโยบำยด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ซึ่งประกอบมำตรกำร สร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำยและเพิ่มกำรขยำย
โอกำสผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้มแข็ง
นโยบำยด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนแหล่งเงินทุนแก่ประชำชนในกำรนำเงินไปลงทุนประกอบอำชีพ โครงกำร
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ได้สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ส่งผลให้เกิดกำรกระจำยรำยได้
นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต คอรัปชั่นในวงรำชกำร และเอกชนเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน ทำให้ท้องถิ่นนำเงินงบประมำณที่เหลือจำกกำรประมูล
มำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้อีก
นโยบำยด้ำนกฎหมำยมีกฎหมำยหลำยฉบับที่ทำให้เห็นว่ำมีกำรกำหนดตัวบทกฎหมำยและกลไกทำงกฎหมำย
เพื่อให้กระจำยอำนำจเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ประชำชนและองค์กรต่ำง ๆ สำมำรถตรวจสอบกำรทำงำนของท้องถิ่นตำมที่
กฎหมำยบัญญัติไว้ เช่น
- พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ พ.ศ. 2542
- พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Analysis)
อุปสรรค
ด้านสังคม และวัฒนธรรม
กำรเปลี่ยนแปลงภำวะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตกที่แพร่เข้ำมำ ทำให้เกิดกระแสโลกำภิวัตน์กำรสื่อสำรไร้ พรมแดน
ทำให้เกิดค่ำนิยมทำงวัฒนธรรมตะวันตก แก่ประชำชนและเยำวชนรุ่นใหม่ในสังคมท้องถิ่น ประชำชนและเยำวชนหันมำ
บริโภคสินค้ำฟุ่มเฟือย กำรรับโฆษณำ สื่อสิ่งพิมพ์ที่มอมเมำประชำชนโดยไม่มีกำรพิจำรณำ อย่ำงรอบคอบ ก่อให้เกิด
ผลกระทบทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรมบริโภคนิยม เยำวชนขำดควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมภำวะกำรณ์แข่งขัน
ทำงสังคมท้องถิ่น เช่น กำรสร้ำงฐำนะควำมร่ำรวยให้กับครอบครัว กำรเอำตัวรอดเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำ
โดยเฉพำะกิจกรรมกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ที่ขำดจิตสำนึก ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจและไม่ให้ควำมสำคัญต่อกิจกรรมพัฒนำ
กลุ่มต่ำง ๆ ให้เจริญก้ำวหน้ำ ถือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำกลุ่มให้เข้มแข็ง
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ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
1.การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมา
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2. การประเมินผล ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอยงำม ได้ดำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ในแผนพัฒนำสำมปี
( ประจำปี 2555 ) ในแต่ละยุทธศำสตร์และผลกำรพัฒนำในรอบปีที่ผ่ำนมำดังนี้
1. การพัฒนาด้านการศึกษา
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอยงำม ได้มีกำรดำเนินกำรจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ โครงกำรวันเด็ก
แห่งชำติ โครงกำรศึกษำดูงำนวันสัปดำห์วิทยำศำสตร์ สนับสนุนด้ำนอำหำรกลำงวันและอำหำรเสริมนม โครงกำร
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น ( SBM )
2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอยงำม ได้ดำเนินกำรงำนด้ำนคุณภำพชีวิต ตำมโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อให้ประชำชนทุก
คนมีคุณภำพ มีสุขภำพดีถ้วนหน้ำตำมโครงกำรหลักประกันสุขภำพตำบลดอยงำม (สปสช.) ตลอดจนกำรป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
ด้ำนศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนหมู่บ้ำน เพื่อพัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนในหมู่บ้ำนให้มีสุขภำพ
ร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีครอบครัวที่อบอุ่น และมีกำรอบรมเด็กและเยำวชนเพื่อพัฒนำให้มีจิตสำนึก มีวินัยและ
คุณธรรม เพื่อพัฒนำสังคมร่วมกัน ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึง ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีกำรตั้งด่ำนตรวจทั้งในช่วงเทศกำลและกำรเฝ้ำระวังป้องกันยำเสพติดตลอดจน ชุมชนเข้มแข็ง และด้ำนประเพณี
วัฒนธรรมส่งเสริมให้ประชำชนนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยเป็นเครื่องมือพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต
3. การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอยงำม ได้สนับสนุนกลุ่มพัฒนำสตรี พัฒนำทักษะในกำรประกอบอำชีพ ในส่วนของ
แหล่งน้ำทำงกำรเกษตร มีกำรขุดลอกลำเหมืองสำยต่ำง ๆ เพื่อให้มีน้ำใช้ในกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ สำหรับกำรทำนำ
ตลอดปี
4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในส่วนของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอยงำม ได้มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณรอบหนอง
ควำยหลวง และในแต่ละหมู่บ้ำนโดยกำรขอรับกำรสนับสนุนกล้ำไม้จำกสถำนีเพำะพันธุ์พืชเชียงรำย
มีกำรปล่อยปลำ
เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์พันธ์ปลำ รณรงค์เกี่ยวกับกำรลดภำวะโลกร้อน ลดกำรเผำป่ำ หรือพื้นที่กำรเกษตร ซึ่งเป็นสำเหตุของ
กำรเกิดหมอกควัน รวมทั้งกำรฉีดพ่นน้ำเพื่อควำมชื้นในอำกำศโดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น
5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอยงำม ได้ดำเนินกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน โดยก่อสร้ำงและซ่อมแซมถนนที่มีสภำพ
ชำรุดเสียหำย ในส่วนของไฟฟ้ำสำธำรณะมีกำรติดตั้งเพิ่มเติม พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ประกอบกับกำรดำเนินกำรด้ำน
บำรุงรักษำ ประปำหมู่บ้ำนที่เริ่มมีควำมชำรุด ให้สำมำรถใช้งำนได้ต่อไป
6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
ในส่วนของกำรทำงำน และกำรบริหำรงำน ทำงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอยงำม ได้เน้นกำรทำงำน
ตำมหลักกำรบริ ห ำรกิจ กำรบ้ ำนเมืองที่ดี ( ธรรมำภิบำล) มีกำรส่งบุคลำกรในหน่ว ยงำนเข้ำรับกำรอบรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรทำงำนอย่ำงครอบคลุมทุกส่วนงำน มีกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรทำงำน มีกำรจัดสถำนที่สำหรับผู้
มำติดต่อรำชกำร ดำเนินโครงกำร 5 ส. สร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น โดย
เทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และจะยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย
7. การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
องค์กำรบริ ห ำรส่ว นตำบลดอยงำม เร่งรัดพัฒนำเครื่องมือ เครื่องใช้ ในกำรปฏิบัติงำนนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และพัฒนำให้เป็นศูนย์กำรให้บริกำร ได้ดำเนินกำรโครงกำรคุณธรรมจริยธรรม
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
“สร้างองค์กรธรรมาภิบาล บูรณาการทุกภาคส่วน พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง สามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนำด้ำนกำร เศรษฐกิจ
พำณิชย์ กำรเกษตรและ
อุตสำหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน
ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนำด้ำนกำรเมืองและ
กำรบริหำร
ยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

แนวทางการพัฒนา
1.1) ส่งเสริมสนับสนุน กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ประชำคม
อำเซียน
1.2) ส่งเสริมสนับสนุน กำรศึกษำเรียนรู้ตำมอัธยำศัย
1.3) สนับสนุนกำรเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถำบันทำงศำสนำ
1.4) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนในสังคม มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1) ส่งเสริมสนับสนุน คุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำส
2.2) ส่งเสริมสนับสนุน กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
ป้องกันปัญหำยำเสพติด
2.3) ส่งเสริมกำรพัฒนำและอนุรักษ์จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงำม
2.4) ส่งเสริมสนับสนุน ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
2.5) ส่งเสริมสนับสนุน กำรดูแลสุขภำพอนำมัยป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
3.1) ส่งเสริมสนับสนุน กำรพัฒนำอำชีพของคนในท้องถิ่น
3.2) ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ และส่งเสริมระบบ
กำรเกษตรปลอดสำรพิษ เกษตรอินทรีย์
3.3) พัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร
4.1) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบกำรกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกวิธี
4.2) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำง ๆ
4.3) ดูแลรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.1) ส่งเสริมสนับสนุน กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำร ให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน
5.2) สนับสนุนกำรปรับปรุงและก่อสร้ำงถนน ทำงระบำยน้ำ
6.1) ส่งเสริมควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น
6.2) พัฒนำบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.3) ปรับปรุงและพัฒนำเครื่องมือ เครื่องใช้และสถำนที่ปฏิบัติงำน
6.4) ส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
7.1) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.2) พัฒนำควำมรู้ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับบุคลำกรท้องถิ่นและ
ประชำชน
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4.2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
( พ.ศ. 2557 - 2560 )
วิสัยทัศน์
" ร่วมประสำน มุ่งบริกำร ยึดหลักธรรมำภิบำล ทำงำนแบบมีส่วนร่วม ประชำชนเป็นสุข "
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำระบบคมนำคมและ
ขนส่ งภำยในองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ รองรั บ กำร
ขยำยตัวของกำรลงทุนภำยใน
ท้ อ งถิ่ น และกำรเชื่ อ มโยง
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

แนวทางการพัฒนา
1.1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง ทำงระบำยน้ำ สะพำน ท่ำเทียบเรือ
และพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จำเป็น เพื่อรองรั บกำรขยำยตัวใน
ด้ำนกำรค้ำ และกำรลงทุนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ส่ งเสริ ม และสนั บสนุน งำนวิจั ย เพื่ อกำรพั ฒ นำระบบคมนำคมและ
ขนส่ง กำรพัฒนำพืชเกษตร สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
1.3 พั ฒ นำงำนด้ ำ นกำรผั ง เมื อ ง กำรขนส่ ง และกำรวิ ศ วกรรมจรำจร
กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะและงำนควบคุมอำคำร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
2.1 ส่งเสริมแนวทำงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ และ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว ฯ ในกำรด ำเนิ น ชี วิ ต แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ให้
กำรท่องเที่ยว
ประชำชนได้พึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน
2.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงงำน และสร้ำงอำชีพให้แก่ประชำชน เพื่อเพิ่มรำยได้
ให้แก่ครอบครัว และกำรจัดกำรตลำด เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนในอำชีพทั้ง
ภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตสินค้ำหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่ำงครบวงจร ตั้งแต่
กำรผลิตจนถึงกำรตลำด
2.3 กำรพัฒ นำระบบชลประทำน หรือ กำรพัฒ นำแหล่ งน้ ำ และระบบ
บริหำรจัดกำรน้ำ เพื่อสนับสนุนผลผลิตทำงกำรเกษตร และรองรับกำร
ปลูกพืชเศรษฐกิจ กำรขยำยพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขำดแคลน เพื่อ
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
2.4 เพื่อประสิทธิภำพเมล็ดพั นธุ์และพันธุ์สัตว์ ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ำย
กำรเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป กำรจำหน่ำยและ
กำรตลำด เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
2.5 เสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเดิม และจัดหำแหล่ง
ท่องเที่ ยวใหม่ต ำมศัก ยภำพของพื้น ที่ใ ห้ เ ป็น โครงข่ ำยควำมร่ว มมื อกั บ
จังหวัดและประเทศ
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น พร้อมยกระดับมำตรฐำนด้ำน
บริ กำรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว สร้ำงควำมประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวและผู้มำเยือน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กำรพั ฒ นำด้ ำ นกำรศึ ก ษำ
และกำรพั ฒ นำทรั พ ยำกร
มนุษย์

แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำทั้งใน
ระบบ นอกระบบและกำรศึ กษำตำมอั ธ ยำศั ยให้ มี คุณ ภำพและตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
3.2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รในโรงเรี ย นหรื อ
สถำบันกำรศึกษำ เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
3.3 พัฒนำองค์ควำมรู้ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้สอนภำษำต่ำงประเทศ
และควำมรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้ำน พร้อมได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
3.4 สนับสนุนกำรเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถำบันทำงศำสนำ รวมทั้ง
ส่ งเสริม กำรศึกษำที่ค ำนึง ถึงภู มิปัญ ญำท้ องถิ่ น วั ฒ นธรรม ทำงด้ำ น
ภำษำ และกำรแต่งกำยล้ำนนำ
3.5ส่งเสริมกำรเรียนรู้ อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคม
และค่ำนิยมล้ำนนำเชื่อมโยงวัฒนธรรมอำเซียน
3.6 พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน และเทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่เพื่อ
เปิดโอกำสกำรเรียนรู้อย่ำงกว้ำงขวำงและทั่วถึง
3.7 ประสำนและสร้ ำ งควำมเชื่ อ มโยงในกำรศึ ก ษำทุ ก ระดั บ เพื่ อ
ตอบสนองตลำดแรงงงำนและศักยภำพกำลังแรงงำน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
4.1 ส่ งเสริมและสนั บสนุ นกำรพัฒ นำระบบบริ กำรสำธำรณสุ ข กำร
กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ติ แ ละ อนำมัยครอบครัวกำรรักษำพยำบำล กรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
สังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็น ให้มีคุณภำพครอบคลุมโดยกำรมีส่วนร่วมทุกภำคีเครือข่ำย
เป็นสุข
4.2 สนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่นและแพทย์ทำงเลื อกในกำรดูแลและ
รักษำสุขภำวะชุมชน
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน กำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมล้ำนนำ
จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม กำรสังคมสงเครำะห์
กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต เด็ ก สตรี เยำวชน ผู้ สู ง อำยุ ผู้ พิ ก ำรและ
ผู้ด้อยโอกำส
4.5 สนับสนุนที่พักอำศัยแก่ผู้ยำกไร้ ผู้ ด้อยโอกำส ผู้ ยำกจน ให้มีที่
อยู่อำศัยที่ดี คงทน ถำวร และมีสภำพแวดล้อมที่ดี
4.6 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำเด็ ก และเยำวชนในท้ อ งถิ่ น ตลอดจนให้
ควำมสำคัญกับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ให้ ได้รับอำหำรเสริมนมและอำหำร
กลำงวันอย่ำงครบถ้วน และเป็นธรรม
4.7 สนับสนุนงำนด้ำนส่งเสริมอำชีพและฝึกอำชีพให้กับประชำชน กลุ่ม
แรงงำนนอกระบบกลุ่มผู้ไม่มีงำนทำ เพื่อก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนและ
อำชีพ รวมทั้งกำรส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอำยุและผู้พิกำรมีงำนทำและมี
รำยได้เพื่อกำรยังชีพ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5
กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำม
สมบูรณ์และยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียใน
ชุมชน มลพิษทำงอำกำศตลอดจนกำรรักษำควำมสะอำดและควำม
เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนท้องถิ่น
5.2 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือและสร้ำงจิตสำนึกให้กับประชำชนในกำร
ด ำเนิ น กำรอนุ รั ก ษ์ กรคุ้ ม ครองดู แ ลและบ ำรุ ง รั ก ษำป่ ำ ไม้ น้ ำ
ตลอดจนทรั พ ยำกรธรรมชำติ อื่ น ๆ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละเกิ ด
ผลสำเร็จ อย่ำงยั่งยืนและตำมแนวทำงพระรำชดำริ
5.3 ส่ ง เสริม งำนวิ จัย และพั ฒ นำเทคโนโลยีที่ ช่ว ยให้ เ กิด กำรใช้
ทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงประหยัด กำรใช้พลังงำนทดแทน และ
กำรลดมลพิษ และลดผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน
5.4 พัฒนำองค์ควำมรู้และเสริมสร้ำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรฝำยต้นน้ำ (Check Dam ) เพื่อ
ชะลอกำรไหลของน้ำ และตะกอนเสริมควำมสมบูรณ์ของป่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
6.1 ส่ ง เสริ ม ประชำธิ ป ไตย ควำมเสมอภำค สิ ท ธิ เ สรี ภ ำพของ
พัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร ประชำชน และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น
6.2 เสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ในชุมชน และท้องถิ่น บน
พื้นฐำนของควำมถูกต้องยุติธรรมและกำรยอมรับของทุกภำคส่วน
6.3 พัฒ นำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในด้ำนกำรคลัง วิธีกำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคลให้มี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัยและประชำชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อ
กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนและกำรให้กำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ
6.4 พัฒนำปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรรักษำควำม
ปลอดภัย แก้ไขปัญหำจรำจร กำรลดอุบัติเหตุ และกำรบริหำรจัดกำร
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตภำยใน
จังหวัด
6.7พัฒนำระบบกำรจัดหำรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.8 พัฒนำและบริหำรจัดกำรภำรกิจถ่ำยโอนให้มีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล
6.9 เสริมสร้ำงระบบด้ำนกำรประสำนเครือข่ำยในกำรพัฒนำท้องถิ่น
ให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและบูรณำกำรร่วมกัน
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4.3 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ถนน
(1) สร้ำงและปรับปรุง ถนนทุกสำย ทั้งเส้นทำงหลักและทำงเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำน โดยปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้
มำตรฐำน ประชำชนสำมำรถใช้งำนได้ตลอดปี เช่น กำรดำเนินกำรปรับปรุงถนนที่เชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำนหรือ มีลักษณะที่
เป็นเครือข่ำยหลักในกำรเชื่อมโยง กับแผนงำน โครงกำร ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลำดยำง ถนนลูกรัง ให้มี
สภำพดีขนึ้ สำมำรถอำนวยควำมสะดวกในกำรสัญจรไปมำ กำรขนส่งสินค้ำผลิตผลทำงกำรเกษตรและกำรพำณิชย์ ให้มี
ควำมสะดวกรวดเร็วขึ้น และเพื่อกระจำยควำมเจริญไปยังทุกพื้นที่
1.2 ประปา
(1) สร้ำงและปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนให้ครอบคลุมทั้งตำบล เช่น กำรขยำยเขตระบบประปำ
ลดปัญหำเรื่องระบบประปำเสีย น้ำไม่มีคุณภำพ และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรประปำ
หมู่บ้ำน
(2) สร้ำงและบำรุงรักษำแหล่งน้ำ และระบบชลประทำน โดยเพิ่มหรือพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อใช้ในกำร
อุปโภค บริโภคหรือเพื่อใช้ในกำรเกษตรให้ครอบคลุมอย่ำงทั่วถึง
1.3 ไฟฟ้า
(1) ขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำ ตำมสภำพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
(2) ติดตั้งไฟสำธำรณะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำนเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
2.ด้านเศรษฐกิจ
2.1 สนับสนุนส่งเสริมกำรลงทุนและพำณิชยกรรม โดยสร้ำงระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคง จัดให้มีศูนย์กลำง
กำรจำหน่ำยสินค้ำพื้นบ้ำน กำรลงทุนอุตสำหกรรมในครัวเรือน
2.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนพึ่งตนเอง
2.3 ส่งเสริมอำชีพ เพิ่มรำยได้ให้กับประชำชนโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
2.4 ส่งเสริมให้ประชำชนได้นำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรำยได้ให้แก่รำษฎรในท้องถิ่น
2.5 จัดให้มีแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อกำรประกอบอำชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมีรำยได้เพิ่มขึ้นเป็นกำรแก้ไข
ปัญหำเบื้องต้นในกำรขำดแหล่งเงินทุนให้แก่รำษฎรในตำบล
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3.นโยบายด้านสังคม
3.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงชุมชนน่ำอยู่ และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมสำมัคคีของชุมชน
3.2 ส่งเสริมกำรดำเนินงำนของศูนย์พัฒนำครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นควำมเข้มแข็งและควำมอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
3.3 สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในตำบล โดย สนับสนุน
กิจกรรม ของ อปพร.
3.4 ให้กำรสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมและเด็กนักเรียนที่ยำกจน
3.5 สนับสนุนนโยบำยด้ำนยำเสพติด ของรัฐบำล ในกำรป้องกัน ปรำบปรำม และกำรกำรบำบัดรักษำ
4.ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
4.1 ส่งเสริมสำธำรณสุขมูลฐำนให้มีควำมเข้มแข็ง
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนมีควำมรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่ำงๆพร้อมทั้งป้องกัน และระงับโรค
โรคติดต่อที่อำจเกิดขึ้นในตำบล
4.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีกำรออกกำลังกำยเพื่อให้มีสุขภำพที่แข็งแรง
4.4 ส่งเสริมให้มีกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถำนที่สำคัญหรือสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
4.6 ให้มีกำรปลูกป่ำชุมชนของหมู่บ้ำน
5.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทั้งในและนอกระบบอย่ำงต่อเนื่อง
5.2 พัฒนำศูนย์เด็กเล็กให้น่ำอยู่และมีประสิทธิภำพ
5.3 ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้ำหำควำมรู้
5.4 ส่งเสริมกำรกีฬำให้หลำกหลำยและทั่วถึง
5.5 ส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล เช่นงำนประเพณีแห่เทียน
เข้ำพรรษำ งำนลอยกระทง แห่แคร่ งำนประเพณีสงกรำนต์ และอื่นๆ
5.6 ส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนได้ศึกษำอบรม และเรียนรู้ศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6.ด้านการเมืองการบริหาร
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
6.2 ให้ควำมช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนทุกแห่งในกรณีที่เกิดควำมจำเป็นเร่งด่วน
อันจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยร้ำยแรงต่อประชำชน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
6.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงำนโดยนำกำรบริหำรแนวใหม่มำใช้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของพี่น้อง
ประชำชนด้วยควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่นกำรนำเอำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในองค์กร
6.5 สร้ำงระบบงำนบริหำรงำนบุคคล และค่ำตอบแทนแนวใหม่โดยยึดหลักตำมผลงำน โดยดำเนินกำร
ประเมินประสิทธิภำพแลประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน
6.6. เน้นกำรบริหำรงำนแบบเปิดโอกำสโดยให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรท้องถิ่นมำกขึ้น โดย
เปิดโอกำสให้ประชำชนเสนอแนะและแสดงควำมคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงำนและตรวจสอบติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
6.6 สร้ำงแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกำลังใจ ให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ที่ปฏิบัติงำนด้วยควำมทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติผลงำนดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ
6.7 มุ่งเน้นพัฒนำฝึกอบรมให้บุคลำกรในหน่วยงำน ได้เพิ่มพูนควำมรู้ทักษะเพื่อนำมำพัฒนำองค์กร
6.8 ใช้จ่ำยงบประมำณโดยใช้หลักควำมคุ้มค่ำมำใช้ในกำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
……………………………………………………………………….

