
 

 

ส่วนที่  1 
บทน ำ 

ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
          แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี
โครงการ / กิจกรรม  ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์   เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
          นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ  เพ่ือให้
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 

  1.    เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2.    เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  และมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่จะด าเนินการ 

3.    เพ่ือแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 3 ปี 
4.  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 

  ขั้นตอนที่  1  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
 -  หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าแผนพัฒนาพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์  ความส าคัญ

และความจ าเป็นในการท าแผนพัฒนา  เพ่ือให้ทราบภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไป 
 -  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่  คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น,  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา , หน่วยงานภายใน และประชาคม 
 

  ขั้นตอนที่  2  กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
 -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมท าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/
อ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหาร   เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 -  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมกับประชาคมและส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณา
โครงการ  คัดเลือกยทุธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ว่าโครงการ/กิจกรรมใดที่ต้องด าเนินการ  เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนา 
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  ขั้นตอนที่  3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 3.1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน   ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ 

ท าแผนพัฒนาสามปี    ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป   การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา 
 3.2  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
       3.2.1  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 

      3.2.2  การเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      3.2.3  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
      3.2.4  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วง  3  ปี 
 

  ขั้นตอนที่  4  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 
 -  พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา   มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทาง

พัฒนาให้สอดคล้องกัน  โดยน าวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการ
พัฒนา 

 
  ขั้นตอนที่  5  กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 

 -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา    พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี  มาจัดท ารายละเอียด/โครงการ   เป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ   ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ  ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

 
  ขั้นตอนที่  6  กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ 

 -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา   จัดท าร่างแผนพัฒนา  3  ปี  
 

  ขั้นตอนที่  7  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำ 3 ปี 
 -  คณะกรรมการพัฒนา  เสนอร่างแผนพัฒนาที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น   
 -  ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนา เสนอขอรับความเห็นชอบจากสภา อบต. 
 -  สภา อบต.  เห็นชอบแผนพัฒนา 3 ปี และส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   

3 ปี  และน าไปปฏิบัติ 
 
ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำ  3  ปี 

- การจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณา 
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินการต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ  ก าหนด  แนวทางการด าเนินงาน  
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 

...................................................................... 
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สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. สภำพทั่วไป 

ต าบลดอยงาม เป็น ต าบลหนึ่ง ใน   15  ต าบลของอ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย อยู่ทางทิศตะวันออก 
ของอ าเภอพาน  มีพ้ืนที่ ประมาณ  33 ตารางกิโลเมตร  สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าสายใหญ่ไหลผ่าน  2  สาย  
คือ น้ าแม่ฮ่าง  และน้ าแม่ส้าน   เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ปศุสัตว์ อาณาเขตติดต่อต าบลดอยงาม 
ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลสันมะเค็ดและสันติสุข ทิศใต้  ติดกับ ต าบลหัวง้ม 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลเวียงห้าว   ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลหัวง้ม 
 

 
 
 

 
 

แผนที่ต ำบลดอยงำม 
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ลักษณะภูมิอำกำศ 
           ลักษณะภูมิอากาศทั่วไปของต าบลดอยงาม เป็นแบบ 3 ฤดู       ลักษณะอากาศหนาว ร้อน    และมีฝนตก 
ตามฤดูกาล  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  20 -27  องศาเซลเซียส  ช่วงที่ฝนตกมากที่สุดประมาณเดือนมิถุนายน ถึง 
กันยายนของทุกปี    ฤดูร้อนประมาณช่วงเดือน มีนาคม  ถึง พฤษภาคม และเกิดพายุฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี   ฤดูหนาว 
ประมาณเดือน ตุลาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์              
เขตกำรปกครอง 
  ต าบลดอยงาม แบ่งเขตการปกครอง  ออกเป็น 14  หมู่บ้าน และมีประชากร  ดังนี้ 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน ประชำกร ชำย หญิง 
1 บ้านสันทราย 164 438 213 225 
2 บ้านจ าคาวตอง 143 475 239 236 
3 บ้านสันผักเอือด 199 550 258 292 
4 บ้านสันหนองควาย 202 533 269 264 
5 บ้านท่าดอกแก้ว 193 599 284 315 
6 บ้านสันมะกอก 229 588 304 284 
7 บ้านสันช้างตาย 241 584 287 297 
8 บ้านหนองหมด 123 354 177 177 
9 บ้านสันก าแพง 215 607 311 296 
10 บ้านสันธาต ุ 130 412 201 211 
11 บ้านสันโค้ง 148 437 227 210 
12 บ้านป่าตึง 104 289 137 152 
13 บ้านแม่หนาด 91 273 138 135 
14 บ้านร่วมใจพัฒนา 80 226 115 111 
 รวม 2,262 6,365 3,160 3,205 

   
ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม  2555  แหล่งที่มาข้อมูล  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 
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ตำรำงแสดงข้อมูลประชำกรในเขตต ำบลดอยงำม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม  2555  แหล่งที่มาข้อมูล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอยงาม 
 
กรำฟปิรำมิดแสดงจ ำนวนประชำกร  

กลุ่มอำยุ ชำย หญิง  รวม % ชำย % หญิง 
00-04 132 151 283 1.88 2.15 
05-09 168 174 342 2.39 2.48 
10-14 191 186 377 2.72 2.65 
15-19 270 244 514 3.84 3.47 
20-24 224 240 464 3.19 3.42 
25-29 225 223 448 3.20 3.17 
30-34 248 268 516 3.53 3.81 
35-39 288 277 565 4.10 3.94 
40-44 311 292 603 4.43 4.16 
45-49 322 374 696 4.58 5.32 
50-54 309 298 607 4.40 4.24 
55-59 257 295 552 3.66 4.20 
60-64 188 191 379 2.68 2.72 
65-69 97 93 190 1.38 1.32 
70-74 81 79 160 1.15 1.12 
75-79 74 83 157 1.05 1.18 
80+ 70 103 173 1.00 1.47 

รวม 3,455 3,571 7,026 49.17 50.83 
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ข้อมูลประชำกร ตำมข้อมลูควำมจ ำเป็นพื้นฐำน  ระดับต ำบล ปี 2555 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน ประชำกร ชำย หญิง 
1 บ้านสันทราย 109 307 153 154 
2 บ้านจ าคาวตอง 107 327 152 175 
3 บ้านสันผักเอือด 169 565 275 290 
4 บ้านสันหนองควาย 123 393 201 192 
5 บ้านท่าดอกแก้ว 107 340 156 184 
6 บ้านสันมะกอก 144 433 218 215 
7 บ้านสันช้างตาย 161 460 225 235 
8 บ้านหนองหมด 104 294 145 149 
9 บ้านสันก าแพง 133 372 179 193 
10 บ้านสันธาตุ 90 247 121 126 
11 บ้านสันโค้ง 111 344 175 169 
12 บ้านป่าตึง 78 223 109 114 
13 บ้านแม่หนาด 71 220 115 105 
14 บ้านร่วมใจพัฒนา 53 187 98 89 
 รวม 1,560 4,712 2,322 2,390 

 
จ ำแนกตำมช่วงอำยุ 
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ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของต ำบลดอยงำม 
 ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 ทรัพยำกรดินและท่ีดิน 
ทรัพยากรดินภายในเขตต าบลดอยงามมีลักษณะดินที่ร่วน และเหนียวที่เหมาะส าหรับท านา และ

การเกษตรประเภทสวน                                               
 ทรัพยำกรน้ ำ 

 ต าบลดอยงามมีแม่น้ าสายใหญ่ ซึ่งมี 2  สาย  เป็นสายน้ าที่ไหลผ่าน       ซึ่งชาวบ้านเรียกแหล่งน้ าว่า
น้ าแม่ฮ่าง    และน้ าแม่ส้าน    ซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าคัญของต าบลดอยงาม โดยเกษตรกรประมาณร้อยละ 50 อาศัยแหล่ง
น้ าจากแม่น้ า 2 สายนี้ในการเพาะปลูก    นอกจากนี้ต าบลดอยงามยังมีสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า จ านวน 1  แห่ง   

         กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
 ต าบลดอยงามได้มีการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ด้านอุปโภคและบริโภคเพ่ือการเกษตร 
นอกจากนั้นยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนอีกด้วย มีหน่วยงานต่างๆ เข้าด าเนินงานหลายหน่วยงาน  เช่น  กรม
ชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ า   ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 

- การพัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน มีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่ด าเนินการเรื่องนี้ โครงการ
ชลประทานที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว  โดยมีโครงการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก    

      - การพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดิน และบ่อน้ าตื้น การพัฒนาน้ าใต้ดินขึ้นมาใช้มีการกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่
มีการน าขึ้นมาใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค       คุณภาพน้ าที่สามารถสูบขึ้นมาใช้ น้ าบางแห่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี   
แต่บางแห่งคุณภาพไม่ดี เนื่องจากเกิดสนิมเหล็ก  ต้องมีการกรองน้ าก่อนน ามาใช้   น้ าที่ได้  ส่วนใหญ่จะไม่เพียงพอต่อ
การเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเกิดการขาดแคลนน้ า     

จ ำแนกตำมช่วงอำยุช่วงอำยุ ชำย หญิง  รวม 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 11 15 26 
1 ปีเต็ม – 2 ปี  29 27 56 
3 ปีเต็ม – 5 ปี  58 58 116 
6 ปีเต็ม – 11 ปี  147 153 300 
12 ปีเต็ม – 14 ปี  92 83 175 
15 ปีเต็ม – 17 ปี  112 91 203 
18 ปีเต็ม – 25 ปี  210 199 409 
26 ปีเต็ม – 49 ปี  759 780 1,539 
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 500 560 1,060 
มากกว่า 60 ปีเต็ม 404 424 828 
รวม 2,322 2,390 4,712 
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         แหล่งน ้ำตำมธรรมชำติและกำรชลประทำน  
  - แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
  ต าบลดอยงามมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญคือน้ าแม่ฮ่างและน้ าแม่ส้าน    นอกจากนี้ยังมีล าเหมืองสาย
ต่าง ๆ  อีกมาก  และยังมีอ่างน้ าขนาดใหญ่ คือหนองควายหลวง ซึ่งสามารถเก็บน้ าได้ในปรมิาณมากส่วนแหล่งน้ าใต้ดิน
ของต าบลดอยงามมีลักษณะน้ าใต้ดิน ที่พบในบริเวณท่ัวไป 
  - แหล่งน้ ำชลประทำน  (โครงกำรชลประทำน) 
  แหล่งน้ าชลประทานที่มีอยู่ในต าบล ประกอบด้วย แหล่งน้ าตามโครงการชลประทาน  ขนาดกลาง   
โครงการชลประทานขนาดเล็ก    สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า   โครงการขุดหนองน้ าและคลองธรรมชาติที่สร้างแล้ว
เสร็จถึงปัจจุบัน  

 จากการที่ต าบลดอยงามขาดแคลนน้ าเนื่องจากเป็นเส้นทางไหลผ่านของน้ า ในช่วงฤดูแล้งมีการแย่งน้ า 
เพ่ือใช้ในการเกษตร  ต าบลดอยงามซึ่งอยู่ปลายน้ าจึงเกิดการขาดแคลนน้ า  ประกอบกับระบบชลประทานในพ้ืนที่ใน
เรื่องของการกระจายน้ ายังไม่ทั่วถึง จึงท าให้ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ ากินน้ าใช้และแหล่งน้ าเพ่ือการ
เกษตรกรรม   ส าหรับแหล่งน้ าขนาดเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีข้อจ ากัดในการพัฒนา  เนื่องจากปัญหาการขาดแคลน
โครงการต่อเนื่องในการน าน้ าเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม     ปัญหาการขาดแคลนภาชนะในการกักเก็บน้ าฝน  ปัญหาการ
ขาดแคลนการขุดบ่อน้ าตื้นในพ้ืนที่ดอน    ปัญหาค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะและบ ารุงรักษาบ่อบาดาลตลอดจนปัญหาการ
เป็นสนิมเหล็กของน้ า 

 
 
 
 
                   

2. เศรษฐกิจ 
 ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลดอยงาม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    โดยการปลูกข้าวเป็นหลัก  และมีการปลูก
พืชสวน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของต าบล คือ พริก  ล าใย  เป็นต้น 
 การปศุสัตว์ ต าบลดอยงาม มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 1 แห่ง   ฟาร์มเลี้ยงไก่  ปลา    นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยง โค  สุกร  
เป็ด  ไก ่   นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลาบึก เพ่ือจ าหน่ายอีกด้วย   

ข้อมูลร้านค้าในต าบลดอยงาม 
 

 
 
 
 
         
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ ประเภท จ ำนวนแห่ง 
1 ร้านขายของช า 39 
2 ฟาร์มเลี้ยงสัตว ์ 1 
3 โรงกลั่นสุรา 3 
4 โรงสีข้าว 12  
5 ร้านอาหาร 4 
6 ร้านค้าพืชผลทางเกษตร 4 
7 โรงเรือนท าขนมจีน 1 
8 ร้านรับซื้อของเก่า 1 
9 อู่ซ่อมรถ 10 
10 ร้านเสริมสวย / ตดัผม 7 
11 ร้านเกมส ์ 8 
12 ร้านซ่อมอิเล็กทรอนิคส ์ 2 
13 ปั๊มน้ ามัน 2 
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3. กำรศึกษำ 
  ต าบลดอยงาม มีสถานศึกษา ทั้งหมด จ านวน  6   แห่ง โดยมีสถานศึกษาที่รับโอนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 1 แห่ง คือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม (สันช้างตาย )   เมื่อวันที่ 3 เมษายน  2552   
และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   โดยมีจ านวนดังนี้ 
ชื่อสถำนศึกษำ/

ระดับชั้น 
โรงเรียน อบต.

ดอยงำม       
(สันช้ำงตำย) 

โรงเรียนบ้ำน 
สิบสอง 

 

โรงเรียนบ้ำน 
จ ำคำวตอง 

โรงเรียน 
สันหนองควำย 

โรงเรียนบ้ำน 
ท่ำดอกแก้ว 

โรงเรียนดอยงำม
วิทยำคม 

รวม 

อนุบาล 51 17 9 9 0 - 86 
ป.1 21 6 5 11 1 - 44 
ป.2 10 10 12 9 2 - 43 
ป.3 7 9 3 11 3 - 33 
ป.4 3 10 3 8 2 - 26 
ป.5 6 11 6 9 2 - 34 
ป.6 6 10 7 15 4 - 42 
ม.1 - - - 9 - 7 16 
ม.2 - - - 9 - 16 25 
ม.3 - - - 14 - 16 30 
ม.4 - - - - - 30 30 
ม.5 - - - - - 25 25 
ม.6 - - - - - 19 19 

รวมทั้งสิ้น 104 73 45 104 14 113 453 
 

        ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน    2555  
 

 
ที ่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็ก 
(คน ) 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันธาตุ สาขาสิบสอง 15 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันหนองควาย        31 
3 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านสันธาต ุ  12 
 รวม 58 

       ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2555  

 
4.  สภำพทำงสังคม 

สถำบันและองค์กำรศำสนำ 
   วัดและส านักสงฆ์   จ านวน  11 แห่ง 
    
5.กำรบริหำรพื้นฐำน 
 กำรโทรคมนำคม 
   -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  9 แห่ง 
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 กำรไฟฟ้ำ 
    -  จ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้        จ านวน  14 หมู่บ้าน  
6.  ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
 
 6.1  บุคลำกร    จ ำนวน     71  คน 
        ผู้บริหาร    จ านวน      4  คน 
        สมาชิกสภาฯ   จ านวน     28  คน 
         พนักงานส่วนต าบล  จ านวน     11  คน 
  พนักงานครูส่วนต าบล  จ านวน      5  คน 
        ลูกจ้างประจ า   จ านวน      1  คน 
        พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน     13  คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน      9  คน 
 6.2  ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร   
  ปริญญาโท   จ านวน       4  คน 
  ปริญญาตรี   จ านวน       15  คน 
  อนุปริญญา   จ านวน       -  คน 
  ป.กศ.สูง    จ านวน       -  คน 
  ปวส.    จ านวน       12  คน 
  ปวช.    จ านวน       1  คน 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน       13  คน 
  มัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน       -  คน 
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3)  จ านวน       5  คน 
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 (มศ.5)  จ านวน        -  คน 
  ประถมศึกษา   จ านวน      15  คน 
          
  
         6.3  รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ปีงบประมำณ  2554 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง      153,104.49  บาท 
  ส่วนราชการจัดสรรมาให้             11,885,735.99  บาท 
  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า)            7,932,227.21  บาท 
          รวมรำยได้         19,971,067.69  บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)   7,578,393.00  บาท 
  จ่ายขาดเงินสะสม     1,170,087.86  บาท                                    
 
7. สำธำรณสุข 
 ต าบลดอยงาม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอยงาม    1  แห่ง      มีเจ้าหน้าที่ประจ าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ จ านวน  7  ท่าน  และมี อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน                         
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8. ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ต าบลดอยงาม ได้มีตู้ยามต าบล   1   แห่งสายตรวจอาสา  ต าบลดอยงาม จ านวน  14  หมู่บ้าน     มีสมาชิก 
อปพร. จ านวน  120   ท่าน และในแต่ละปี จะมีการตั้งจุดตรวจในพ้ืนที่ต าบลดอยงาม ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์    
นอกจากนี้มีการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในต าบลดอยงาม อย่างต่อเนื่อง   โดยทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยงาม ได้จัดท าโครงการฝึกทบทวน สายตรวจอาสาและ อปพร. เป็นประจ า   
 ปัญหาด้านสารเสพติด    องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   ได้ร่วมกับ  กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านจ าคาวตอง   
ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลดอยงามอย่างต่อเนื่อง  และการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลใน
กิจกรรม  ประชุมร่วมกับผู้ประสานพลังแผ่นดิน  (25  ตาสัปปะรด)  และการตั้งด่านตรวจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
 ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่   ได้ด าเนินการพ่นน้ า(ละอองฝอย)   เพ่ือเพ่ิม
ความชื้นในอากาศและรณรงค์การหยุดเผาวัชพืชตอซังข้าว  
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โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-      

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ส ำนักงำนปลัด 
1. หัวหน้าส านักงานปลดั (1) 
2. บุคลากร  (1) 
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 
4. เจ้าพนักงานธุรการ  (1 ) 
5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  (1) 
6. คนงานท่ัวไป (4) 

ส่วนกำรคลงั                   
1. หัวหน้าส่วนการคลัง  (1 ) 
2. นักวิชาการเงินและบัญช ี(1) 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได ้(1) 
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ (1) 
5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี (1) 
6. คนงานท่ัวไป (1) 

ส่วนโยธำ                        
1. หัวหน้าส่วนโยธา   (1) 
2. นายช่างโยธา   (1) 
3. ผู้ช่วยช่างโยธา (1) 
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1) 
5. คนงานท่ัวไป (4) 
 

ส่วนกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 
1. รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ (1) 
2. นักวิชาการการศึกษา (1) 
3. ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (1) 
4. ครูช านาญการ (2) 
5. ช่างครุภัณฑ์ (ภารโรง ) (1) 
6. ครูผู้ช่วย (2) 
7. ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  (7) 
8. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (2) 
 

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำ 

2.1 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 วิสัยทัศน์   
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.2 แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน    
 นโยบำยกำรพัฒนำ 

1. นโยบายเศรษฐกิจ 
2. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3 แผนพัฒนำจังหวัด 
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงรำย 
“เมืองทองของวัฒนธรรมล้ำนนำ น้ำกำรค้ำสู่สำกล ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข” 

ประเด็นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงรำย ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีดังนี้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1.  ยุทธศำสตร์เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ สู่วิถีชีวิตแบบพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงรำยได้และควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตร โดยสนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำน ปัจจัยกำรผลิต 

และกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. จัดหาแหล่งน้ าและบริหารจัดการแหล่งน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ า แบบบูรณาการ ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความ

ต้องการของผู้ใช้น้ า และเกษตรกร 
2. การเพ่ิมผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตร ได้แก่  พืชเศรษฐกิจส าคัญ ข้าวหอมมะลิ  ชา  กาแฟ       การ

ปศุสัตว์ และการประมง ตามศักยภาพพ้ืนที่ 
3. ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานทั้งระดับชาติ และระดับสากล 
5. สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ผู้ประกอบการปศุสัตว์ และประมง 
6. จัดหาและสร้างเครือข่ายการตลาด เพ่ือการจ าหน่าย และส่งออกสินค้าการเกษตร ตลอดจนบริหารจัดการ

กลไกภาคการเกษตร และตลาดสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 กำรขยำยผลด ำเนินกำรเพื่อสนองโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ขยายผลการด าเนินงาน เพ่ือสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมวิถีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชน เพ่ือปฏิบัติตนในการเดินสาย

กลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำผลิตภำพ (Productivity) กำรอุตสำหกรรมเชิงบูรณำกำร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่ำ
ให้แก่สินค้ำ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาออกแบบสินค้า และผลิตภัณฑ์เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมมูลค่าให้แก่ 

    สินค้า 
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของ

ผู้ประกอบการ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในจังหวัดและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 
3. สร้างความร่วมมือ ด้านการผลิตสินค้า แลกเปลี่ยนสินค้าอุตสาหกรรมและ OTOP ในการส่งออก – น าเข้า

สินค้าของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 
4. ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้ทัดเทียมและล้ าหน้าในระดับสากล 
5. ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายของภาคเอกชน   และนักลงทุนจากประเทศอนุภูมิภาค                 
   ลุ่มแม่น้ าโขง GMS และประเทศอ่ืนๆ โดยภาครัฐเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน 

 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนทดแทน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน 

2. สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนของการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล ลดภาวะมลพิษของ
หมู่บ้าน ชุมชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 3. สนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และการประหยัดพลังงานของครัวเรือน ชุมชน และสถานที่ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2.ยุทธศำสตร์ฟื้นฟู สืบสำนวัฒนธรรม ค่ำนิยมสังคมล้ำนนำ พัฒนำชุมชน        คนคุณภำพ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำ กำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

3. น าทุนวัฒนธรรมล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 
           กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบเชิงบูรณำกำรเพื่อรองรับฐำนเศรษฐกิจ และสังคมกำรเรียนรู้ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศรองรับเศรษฐกิจ และสังคมการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการทุกระดับการศึกษาและชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. สร้างพลังชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน 
2. สร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและแหล่งเงินอื่นๆ ในระดับชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการจัดสวัสดิการ

สังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
3. เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การเตือนภัยและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. พัฒนาและฝึกอบรมแรงงานทุกระดับให้มีความรู้ และทักษะฝีมือที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 
2. ส่งเสริมการมีงานท าของประชากร ขยายคุ้มครองและหลักประกันสู่แรงงาน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงาน และขยายความคุ้มครองด้านประกันสังคม   สู่แรงงาน

นอกระบบ 
4. พัฒนาศักยภาพของกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 

          กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมงำนสำธำรณสุขและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. สร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
2. ประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคีพัฒนาในสาขาต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข 
3. ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภ าพ

อนามัย และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำร 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2. พัฒนาสื่อทักษะ กีฬา นันทนาการ เพ่ือการเรียนรู้ เด็ก เยาวชนและชุมชน 
3. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สถานเด็กเล่น ลานกีฬาและสนามกีฬาสากลในชุมชน อ าเภอ จังหวัด 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3.  ยุทธศำสตร์บริกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยกำร  มีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรสร้ำงสมดุลระบบนิเวศและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแบบบูรณำกำร 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. การฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม 
2. การฟ้ืนฟู และบริหารจัดการต้นน้ า และการสร้างฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริ 
3. ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือลดการชะล้างพังทลายของดิน 
4. ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดการใช้สารเคมี 
5. ส่งเสริมการปลูกป่า และป่าชุมชน เพ่ือสร้างสมดุลสมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ 

ตลอดจนการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 ควบคุมและลดปริมำณของเสียที่กลำยมำเป็นมลพิษทั้งในรูป ขยะอันตรำย มลพิษทำงอำกำศ 

กลิ่น เสียง และน้ ำเสีย 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. บูรณาการแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
2. ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร 
3. เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
4. ส่งเสริมการลดมลพิษทางน้ าจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและภาวะมลพิษทางอากาศ 
6. ป้องกันและแก้ไขสภาวะแวดล้อมทางเสียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
7. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ยืนต้นเพื่อช่วยดูดซับมลพิษ 
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          กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้ำงศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำร 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. จัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างศักยภาพองค์กรท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 4    พัฒนำเมืองน่ำอยู่และลดผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ท าให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัดและลดมลพิษ 
2. จัดท าผังเมือง การพัฒนาเมือง และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
3. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทางเลือก 
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม (Zoning) 
5. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
6. ส่งเสริมการใช้ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
กลยุทธ์ที่ 5    กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจำกภัยธรรมชำติและรักษำสภำพสิ่งแวดล้อม 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. การจัดท าแผนและระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 
2. เสริมสร้างศักยภาพการรับมือภัยธรรมชาติให้กับชุมชน 
3. การสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจากภัยธรรมชาติแ ละ

สิ่งแวดล้อม 
4. สร้างพนังและเข่ือนป้องกันตลิง แม่น้ าสายหลักภายในจังหวัดและแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4.    ยุทธศำสตร์รักษำควำมม่ันคงและสร้ำงควำมสมำนฉันท์ 
กลยุทธ์ที่ 1    เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและพื้นที่ชำยแดน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. การจัดระเบียบชุมชน หมู่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัคร ในพ้ืนที่ปกติและพ้ืนที่ชายแดน 
2. มาตรการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมืองและสิ่งผิดกฎหมายในพ้ืนที่ปกติและพ้ืนที่

ชายแดน 
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ 
4. บูรณาการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน สาธารณภัยร่วมกันของทุกภาคส่วน 
6. จัดระเบียบด้านการข่าว การเฝ้าระวังปัญหาและการแจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อความร่วมมือด้านความม่ันคง 
กลยุทธ์ที่ 2    เสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง รักถิ่นเกิด เทิดทูนสถำบัน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. เสริมสร้างจิตส านึกชุมชนให้มีความจงรักภักดีเทิดทูน ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. พัฒนาคนชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและรักถ่ินเกิดให้อยู่เย็นเป็นสุข 
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3. พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุขและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามศักยภาพชุมชนตามแนว
ชายแดน 

4. การแก้ไขสถานะบุคคลที่ยังไม่มีความชัดเจนให้มีความสมดุลระหว่างการดูแลสิทธิขั้นพ้ืนฐานกับการรั กษา
ความมั่นคงของชาติ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5.  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบบูรณำกำร 

กลยุทธ์ที่ 1    ส่งเสริมธรรมำภิบำลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐท่ีดี 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. พัฒนาระบบราชการเพ่ือยกระดับความพึงพอใจของประชาชน 
3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และความถูกต้องชอบ

ธรรม 
4. จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ที่ 2    ส่งเสริมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. สนับสนุนการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ผ่านกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ภาค และความต้องการของประชาชน โดยเชื่อมโยง
แผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 

2. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการ
ร่วมกัน 

3. การขีดความสามารถและสมรรถนะระบบบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
4. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสัดส่วนที่เหมาะสมของทุกขั้นตอนของการจัดท าแผน 

          กลยุทธ์ที่ 3    เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลำกรเพื่อกำรบริกำรที่ดี 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ส่งเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม Commpetency Based 

Management 
2. น าเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่มายกระดับการท างาน 
3. กระจายภารกิจและอ านาจการตัดสินใจลงสู่ระดับปฏิบัติ และถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 
4. เสริมสร้างจิตส านึกในการให้บริการของบุคลากรภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ 4    ส่งเสริมสื่อและกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. พัฒนาระบบเครือข่าย Computer ของการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนทันสมัยของภาค

ราชการ 
2. ส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับรู้และเข้าใจถึงข้อมูล ข่าวสาธารณ และสื่อสารธารณะอ่ืนๆ อย่างเข้าใจและเป็น

ธรรม โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
3. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ช่องทางหลากหลาย เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา และ

บริการผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ (e-service) 
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ส่วนที่  3 
ศักยภำพของท้องถิ่น 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน ( Internal  Analysis ) 
 จุดแข็ง 
 1. วิเครำะห์ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม มีการบริหารงานภายในองค์กร  เป็น 3 ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  คณะผู้บริหาร  และพนักงานส่วนต าบล  เฉพาะพนักงานส่วนต าบลมีการแบ่งงานออกเป็น 4 ส่วน  คือ ส านักงาน
ปลัด อบต., ส่วนการคลัง, ส่วนโยธา  และส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยขอบเขตความรับผิดชอบงานใน
หน้าที่ค่อนข้างหลากหลาย  ซึ่งสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง โดยได้ประกาศโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของ
แต่ละส่วนเพื่อเป็นหลักในการบริหารงาน  และได้ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อเป็นกรอบความประพฤติของบุคลากร 
 2. วิเครำะห์ข้อกฎหมำย  ระเบียบต่ำง ๆ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ยึดหลักการบริหารตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยและนโยบายของรัฐบาล 
 3. วิเครำะห์บุคลำกร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  มีบุคลากร  จ านวน 39  คน  มีระดับการศึกษาตั้งแต่ ประถมศึกษา  ถึง
ปริญญาโท ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานแตกต่างกันไป ตามขอบข่ายอ านาจหน้าที่และ
ต าแหน่งงานที่ด ารงต าแหน่ง  

4.วิเครำะห์งบประมำณ 
พ้ืนที่เป็นพื้นที่เหมาะส าหรับการท าการเกษตรและการเดินทางเชื่อมโยงกับแหล่งเศรษฐกิจต่าง  ๆ  สะดวก 
5. วิเครำะห์กำรประสำนงำนส่วนรำชกำร 

   เป็นองค์กรซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอ าเภอ   จังหวัด  และต้องประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนทุก
กระทรวง ทบวง กรม  ที่ปฏิบัติงานในอ าเภอและจังหวัด  เพ่ือตอบสนองการด าเนินการจากส่วนกลาง  และส่วน
ภูมิภาคโดยให้การสนับสนุนด้านข้อมูลตลอดจนงบประมาณบางส่วน  และปฏิบัติงาน อ่ืนที่ได้รับการร้องขอและ
มอบหมาย 

จุดอ่อน 

          ระบบข้อมูล (Data System) 

               มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. , ข้อมูล กชช.2ค. และข้อมูลอื่นตามความจ าเป็น  ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่ได้ไม่อยู่บน
พ้ืนฐานของความจริง   ไม่สมบูรณ์  ไม่ครบถ้วน 

งบประมำณ 

               งบประมาณในการบริหารจัดการเพ่ือบริการประชาชนในต าบลดอยงามมีจ ากัด ไม่สามารถตอบสนอง   
ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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ปัจจัยภำยนอก (กำรวิเครำะห์External  Analysis) 

วิเครำะห์โอกำส 

1. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550    บทบาทอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้เปลี่ยนแปลงไป      โดยมีการก าหนดกรอบความเป็นอิสระ  ในการปกครองตนเองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายในการปกครอง  
การบริหาร การบริหารงานบุคคล  การบริหารการเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสอันดีต่อการด าเนินกิจการและการบริหารงานของท้องถิ่น  

2. นโยบำยรัฐบำล/กฎหมำย 

 นโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติด  ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก 

 นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  ซึ่งประกอบมาตรการ  สร้างรายได้  ลดรายจ่ายและเพ่ิมการขยาย 
โอกาสผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้มแข็ง 

 นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนแก่ประชาชนในการน าเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ  โครงการ 
กองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมือง  ได้สร้างงาน  สร้างรายได้ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ 

 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นในวงราชการ  และเอกชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน  ท าให้ท้องถิ่นน าเงินงบประมาณที่เหลือจากการประมูล
มาสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อีก 

 นโยบายด้านกฎหมายมีกฎหมายหลายฉบับที่ท าให้เห็นว่ามีการก าหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมาย 
เพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใส  ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ สามารถตรวจสอบการท างานของท้องถิ่นตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้  เช่น 

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542 

วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (External  Analysis) 

อุปสรรค 

ด้ำนสังคม  และวัฒนธรรม 

        การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตกที่แพร่เข้ามา    ท าให้เกิดกระแสโลกาภิวัตน์การสื่อสาร 
ไร้พรมแดนท าให้เกิดค่านิยมทางวัฒนธรรมตะวันตก  แก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ในสังคมท้องถิ่น ประชาชนและ
เยาวชนหันมาบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย  การรับโฆษณา  สื่อสิ่งพิมพ์ที่มอมเมาประชาชนโดยไม่มีการพิจารณา อย่างรอบคอบ  
ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมบริโภคนิยม  เยาวชนขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ภาวะการณ์แข่งขันทางสังคมท้องถิ่น เช่น  การสร้างฐานะความร่ ารวยให้กับครอบครัว  การเอาตัวรอดเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนา  โดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ขาดจิตส านึก  ขาดความรู้  ความเข้าใจและไม่ให้ความส าคัญต่อ
กิจกรรมพัฒนากลุ่มต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้า  ถือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง 
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ผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ 

1. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำในปีท่ีผ่ำนมำ 

ตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนแผนงำน / โครงกำรและงบประมำณในแผนพัฒนำประจ ำปีที่ผ่ำนมำ 
กับจ ำนวนแผนงำน / โครงกำร และงบประมำณที่ด ำเนินกำรจริง 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวน
โครงกำรใน
แผนพัฒนำ
ประจ ำปี 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร

จริง 

ร้อยละ 

จ ำนวน
งบประมำณใน
แผนพัฒนำ
ประจ ำปี 
(บำท ) 

จ ำนวน
งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

(บำท) 

ร้อยละ 

1. พัฒนาด้านการศึกษา 15 12 80.00 3,619,000 789,340 21.81 
2. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 56 32 57.14 10,704,700 4,976,475.88 46.49 
3. พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
พาณิชย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

25 15 60.00 9,844,342 986,602.60 10.02 

4. พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 3 42.86 964,000.00 
 

163,104.00 16.92 

5. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 27 8 29.63 33,703,420 
 

2,216,195.08 6.58 

6. พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

15 11 73.33 885,000 702,952.51 79.43 

7. พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 2 28.57 247,000 49,220.00 19.93 
รวม 152 

 
83 54.61 56,967,462 9,883,890.07 17.35 

 
 

ข้อมูลจาก รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2554 
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2. กำรประเมินผล  ประสิทธิภำพของแผนพัฒนำเชิงคุณภำพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนพัฒนาสามปี  
( ประจ าปี 2554  ) ในแต่ละยุทธศาสตร์และผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาดังนี้ 

1. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้มีการด าเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา โครงการวันเด็ก

แห่งชาติ  โครงการศึกษาดูงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สนับสนุนด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โครงการ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ( SBM )  

2. กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้ด าเนินการงานด้านคุณภาพชีวิต ตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนทุก

คนมีคุณภาพ มีสุขภาพดีถ้วนหน้าตามโครงการหลักประกันสุขภาพต าบลดอยงาม  (สปสช.)  ตลอดจนการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  ด้านศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีครอบครัวที่อบอุ่น   และมีการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาให้มีจิตส านึก มีวินัยและ
คุณธรรม เพ่ือพัฒนาสังคมร่วมกัน  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีการตั้งด่านตรวจทั้งในช่วงเทศกาลและการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดตลอดจน ชุมชนเข้มแข็ง และด้านประเพณี
วัฒนธรรมส่งเสริมให้ประชาชนน าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นเครื่องมือพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

3. กำรพัฒนำด้ำนกำรเศรษฐกิจ พำณิชย์ กำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้สนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ในส่วนของ

แหล่งน้ าทางการเกษตร มีการขุดลอกล าเหมืองสายต่าง ๆ เพ่ือให้มีน้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ  ส าหรับการท านา
ตลอดปี   
 4. กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ในส่วนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้มีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบหนอง
ควายหลวง และในแต่ละหมู่บ้านโดยการขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะพันธุ์พืชเชียงราย     มีการปล่อยปลา
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธ์ปลา  รณรงค์เก่ียวกับการลดภาวะโลกร้อน ลดการเผาป่า หรือพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุของ
การเกิดหมอกควัน   รวมทั้งการฉีดพ่นน้ าเพ่ือความชื้นในอากาศโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

5. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก่อสร้างและซ่อมแซมถนนที่มีสภาพ

ช ารุดเสียหาย ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะมีการติดตั้งเพ่ิมเติม พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด ประกอบกับการด าเนินการด้าน
บ ารุงรักษา ประปาหมู่บ้านที่เริ่มมีความช ารุด ให้สามารถใช้งานได้ต่อไป  

6. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
ในส่วนของการท างาน และการบริหารงาน ทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม    ได้เน้นการท างาน 

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ( ธรรมาภิบาล)  มีการส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการท างานอย่างครอบคลุมทุกส่วนงาน   มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการท างาน  มีการจัดสถานที่ส าหรับ
ผู้มาติดต่อราชการ  ด าเนินโครงการ 5 ส.  สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดย
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  

7. กำรพัฒนำเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  เร่งรัดพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และพัฒนาให้เป็นศูนย์การให้บริการ ได้ด าเนินการโครงการคุณธรรมจริยธรรม 
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ส่วนที่   4 
 ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 

4.1 วิสัยทัศน์  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
 “ สังคมดี  ราษฎรมีความเป็นอยู่สุขสบาย   ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี”                                                                           
 

4.2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำในช่วง สำมปี   

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  
พัฒนาด้านการศึกษา 

1.1) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
1.2) ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจ 
1.3) สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา 
1.4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

2.1) ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
2.2) ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 
2.3) ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีงาม  
2.4) ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
2.5) ส่งเสริมสนับสนุน การดูแลสุขภาพอนามัยป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
พัฒนาด้านการ เศรษฐกิจ 
พาณิชย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

3.1) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาอาชีพของคนในท้องถิ่น                                          
3.2) ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และส่งเสริมระบบ
การเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์  
3.3) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๔  
พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกวิธี 
๔.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
๔.๓) ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 5   
พัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน       

5.1) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
5.2) สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  
พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

6.1) ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.2)  พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.3) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
6.4) ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศำสตร์ที่ 7  
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.2) พัฒนาความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรท้องถิ่นและประชาชน 
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4.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  
พัฒนาและส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

1. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และเชื่อมโยงกิจกรรม 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : เมืองเวียงเก่าเชียงแสนสู่มรดกโลกและเวียงกาหลง 
3. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ในลักษณะกลุม่ Long Stay กลุ่ม 
Ecotourism กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรยีนรู้ กลุม่ท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพ (ท่ีมีศักยภาพของ
ชุมชน) กลุ่ม MICE 
4. ส่งเสรมิความร่วมมือการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ตอนบน (GMS) 
5. สร้างเครือข่าย ประสานความรว่มมือและเพิ่มสมรรถองค์กรของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
ให้เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านฯ โดยการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม
การตลาด 
6. พัฒนาบุคลากรด้านอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีคณุภาพมาตรฐานโลก 
7. พัฒนามาตรฐานการบริการที่มุง่เน้นความสะดวกรวดเร็ว ความสะอาด ความปลอดภยัและ
ประทับใจ 
8. พัฒนาและส่งเสริมการประชาสมัพันธ์กิจกรรมทีเ่พิ่มมลูค่าและรายได้จากการท่องเที่ยว 
9. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการตลาดท่องเที่ยวสู่สากล 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
 พัฒนาการค้า การลงทุน และ 
โลจสิติกส์     

1. สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้านการค้า การลงทุน Logistics 
2. กระตุ้นเอกชนให้มาลงทุนในจังหวัด/ประเทศเพื่อนบ้าน 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
4. ยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล 
5. สร้างมูลคา่เพิ่มใหส้ินค้าและบรกิาร 
6. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมภิาค 
7. ส่งเสรมิและพัฒนาธรุกิจ SMEs โดยการอบรมนักธุรกิจ การหาแหล่งเงินทุนและพันธมติรทาง
การค้า 
8. เพิ่มมูลค่าการค้าตลาดเดมิ 
9. แสวงหาตลาดใหม ่
10.จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain 
11.  การเตรียมความพร้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่ง ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
12.  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการค้าและการเชื่อมโยงข้อมูล 
13.  การจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรพัฒนาเอกชนกับต่างประเทศ 
14.  การบริหารจดัการของกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
15.  การพัฒนาบุคลากรด้าน Logistics 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3     
 สร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อ
เพิ่มมูลค่า  

1.เสริมสร้างการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
2.ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรในพื้นที่ 
4.สร้างรายได้เสริมนอกภาคเกษตร โดยการจัดการพื้นท่ีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
5.ส่งเสริมสินค้าท่ีมีลักษณะเฉพาะถิ่นและมีศักยภาพทางการตลาด (Niche Goods) 
6.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเศรษฐกิจหลักที่มีการผลิตในปริมาณ
มาก (Mass Goods) 
7.สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตสินค้าเกษตร โดยการปรับปรุงคุณภาพการผลิตตามหลักการผลิตที่ดี
และเหมาะสม ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และสนับสนุนการแปรรูป/บรรจุภัณฑ์ ท่ีดึงดูดใจ
ผู้บริโภค 
8. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตร โดยการเพิ่มพื้นที่ชลประทานและสนับสนุนให้
เกษตรกรมีการบริหารจัดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. อนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูทรัพยากรดิน/ทรัพยากรประมงและส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหาร
จัดการ การใช้ทรัพยากรตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
10.จัดหาและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของสภาพพื้นที่ 
11. เสริมสร้างให้มีการจัดท าแผนและการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการโดยยึด
พื้นที่และเกษตรกรเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนา 
12.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
13.ลดขั้นตอนกระบวนการท างานและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถบริการให้
ครบถ้วน ณ จุดเดียว 
14. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรให้ก้าวทันกับสถานการณ์และสอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงาน 
15.ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ
ชุมชน 
16.สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
17.พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันตามแนวทาง Productivety 
18.พัฒนาบุคลากร ภาคอุตสาหกรรม ให้มีทักษะ องค์ความรู้ในการประกอบการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ชา ข้าว ยางพารา พืชพลังงานทดแทน 
และ Logistics 
19.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
20.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมในจังหวัด โดยเน้นอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร ชา ข้าว ยางพารา พืชพลังงานทดแทน 
21. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรม 
22. พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความตระหนักในปัญหาและ
ผลกระทบด้านมลพิษจากการประกอบการให้โรงงานอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข โดยเน้นหลัก
ปรัชญาธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ด ารงฐานวัฒนธรรม และทุน
ทางสังคมของล้านนา 

1. ส่งเสริมให้เชียงรายมีการศึกษา 
2. ส่งเสริมวิถีประชาชน และบรรทัดฐานความเป็นไทยและล้านนา 
3.พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายทางวัฒนธรรมล้านนา 
4. บูรณาการงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนากับทุกภาคส่วนของสังคม 
5.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีคุณธรรมน าความรู้ และน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
6.สร้างค่านิยม จิตส านึก และความภาคภูมิใจในความเป็นล้านนา 
7.ส่งเสริมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมล้านนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
8.ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและความหลากหลายทางวัฒนธรรมล้านนา 
9.สนับสนุนเครือข่ายทางศาสนาสร้างคุณค่าทางจิตใจให้สังคม 
10.ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรมล้านนามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และการพัฒนา
ยั่งยืน 
11.ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมร่วม
สมัย 
12.เพิ่มศักยภาพแห่งศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
13.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนา 
14.ศึกษา และมีการสืบสวนรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมล้านนา 
15.พัฒนาระบบข้อมูลด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
16.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมล้านนา 
17.การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมล้านนา 
18.สร้างและสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายองค์กรทางวัฒนธรรม 
19.ให้บริการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมล้านนา 
20.ส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมล้านนาเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุม่
น้ าโขงตอนบน (GMS) 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
คุณภาพชีวิต และสร้าง ความ
เข้มแข็งกระบวนการประชา
สังคม 

1.สร้างคนให้มีความรู้ปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
2.ต่อยอดพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
3.ประสานการมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กับหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ 
4.เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ 
5.ฟื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม และคุณค่าของสถาบันครอบครัว 
6.พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาสังคม 
7.เสริมสร้างความมั่นคงและเครือข่ายการเฝ้าระวังของชุมชนป้องกันปัญหาสังคม 
8.เสริมสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
9.สร้างคน สร้างความรู้ เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริ 
10.เสริมสร้างและพัฒนาการกีฬาสู่สากล 
11.เสริมสร้างความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม 
12.การพัฒนาทุนของชุมชน 
13.การเพิ่มขีดความสามารถของผู้น าชุมชน 
14.การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
15.การขับเคลื่อนแผนชุมชน 
16.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 
ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบรูณ์และการจดัการ
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

1.จัดท าแนวเขตป่าให้ชัดเจนและป้องกันรักษาป่าเชิงรุก 
2.เพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของพื้นทีป่่า 
3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ 
4.ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยการใช้ระบบอนรุกัษ์ดินและน้ าและการปลูก
หญ้าแฝกตามแนวพระราชด าร ิ
5.ส่งเสรมิการผลติและการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมี 
6.ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน่้ าท้ังในจังหวัดและระหว่างประเทศ 
7.จัดท าระบบบริหารจัดการลุม่น้ าแบบบูรณาการ ให้เกิดประสิทธิผล เพียงพอต่อความต้องการ 
รวมทั้งป้องกันอุทกภัย 
8.จัดท าฝายขนาดเล็กโดยการมสี่วนร่วมของชุมชนเพื่อชะลอน้ าเสริม ความชุ่มช้ืนเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของป่าไม้ และดักตะกอน 
9.จัดท าฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ 
10.สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มธุรกจิชุมชน และเอกชนในการจัดการ และเพิ่มมูลคา่ขยะอย่าง
ครบวงจร เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 
11.ส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการน าเสียในครัวเรือน 
12.การป้องกันและแก้ไขปญัหาหมอกควันและภาวะมลพิษทางอากาศ 
13.จัดท าแผนพัฒนาเมืองและท้องถิ่น/วางผังเมืองให้เป็นเมืองน่าอยูชุ่มชนเข้มแข็ง 
14.พัฒนาสาธารณูปโภค โครงการสรา้งพื้นฐานและพัฒนาที่อยู่อาศยัของเมืองและท้องถิ่น 
ภายใต้แผนพัฒนา และการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ 
15.พัฒนาเส้นทางคมนาคม เชื่อมโยงจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/หมู่บา้น  ที่มีมาตรฐาน 
16.ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางคมนาคมหลัก สรา้ง/ปรับปรุงสวนสาธารณะหรือสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนที่มีความสวยงาม สะอาดและปลอดภยัเปน็เมืองน่าอยู่ 
17.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม 
18.การสร้างศักยภาพท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 
ความมั่นคงพ้ืนท่ีปกติและพื้นท่ี
ตามแนวชายแดน 

1.พัฒนา คน ชุมชน ด้วยการใช้กระบวนการมสี่วนร่วม 
2.สร้างเสริมศักยภาพของประชาชน ด้วยการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
3.ส่งเสรมิอาชีพ ให้ประชาชนตามศักยภาพของชุมชน 
4.สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน ในการเรยีนรู้ และเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างอยู่ดมีีสุข 
และมสี่วนร่วมในการพัฒนา 
5.พัฒนาคุณภาพชีวิต การควบคุมโรคตดิต่อของชุมชน หมู่บ้านในพ้ืนท่ีชายแดน 
6.เร่งรัด การแกไ้ขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไมม่ีสถานท่ีชัดเจนให้สมดุลระหว่างสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน กับการรักษาความมั่นคง 
7.จัดระบบหมู่บ้าน และกลุม่พลังมวลชน อาสาสมัครในพื้นที่ปกติ และพื้นที่ชายแดน 
8.เสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปอ้งกันปราบปรามอาชญากรรม 
9.จัดระบบการเตือนภัย และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
10.ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภยัร่วมกัน และการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 
11.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
12.จัดระเบยีบด้านการข่าว/เฝ้าระวังปัญหาและการแจ้งเตือน 
13.จัดการปัญหายาเสพติดที่ยังหลงเหลืออยู ่
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14.เฝ้าระวังและรักษาสถานภาพไม่ให้ปัญหาหวนกลับมารุนแรง 
15.สร้างความเขม้แข็งและความยัง่ยืนในการเอาชนะยาเสพติด 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 16.ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่น ตระหนัก และเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อความยั่งยืน 

17.สนับสนุนให้พื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดประเทศเพื่อนบ้านมีความสงบสุข สันติสุข เขม้แข็ง 
พัฒนา และพึ่งตนเอง 
18.ส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างจังหวัดโดยมีความเข้มแข็งของท้องถิ่นเป็นกลไกกับประเทศ
เพือ่นบ้าน เพื่อขจัดความหวาดระแวงกัน 
19.สนับสนุนความร่วมมือ และการสรา้งความเป็นพันธมติรที่ดตี่อกันกับประเทศเพื่อนบ้าน 
20.ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมอืทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน สังคม การศึกษา วัฒนธรรม 
กีฬา ศาสนา สาธารณสุข กับประเทศเพื่อนบ้านบนพ้ืนฐานความเท่าเทียมกันและเกื้อกูลกัน 
21.ประสานและบรูณาการ การด าเนินงานด้านความมั่นคงของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
22.จัดท าแผนยุทธศาสตร์ความมัน่คง/โครงการในพ้ืนท่ีปกติและพืน้ท่ีชายแดน 
23.ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง/โครงการในการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาที่
เหมาะสมกับพื้นที ่
24.รายงานผลและติดตามประเมนิผลความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ/โครงการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 8 
การส่งเสริมการบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี      

1.จัดระบบให้บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วม One Stop Service) 
2.ส่งเสรมิการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านระบบ e-service 
3.สง่เสรมิให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของส่วนราชการ 
4.จัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน และวิเคราะหค์วามเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกดิการทุจรติฯ 
5.น าเทคนิคการบรหิารจดัการสมยัใหม่มาใช้ยกระดับการท างาน 
6.กระจายภารกิจและอ านาจการตัดสินใจลงสู่ระดับปฏิบัติ และถ่ายทอดตัวช้ีวัดจากระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล 
7.พัฒนาขีดความสมรรถนะของบุคลากรตาม Competency Based Management 
8.พัฒนาระบบฐานข้อมูลใหค้รบถว้นและทันสมัย 
9.ด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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4.5 นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

นโยบำยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
เมื่อวันที่  9   ตุลำคม  2551 

 

นโยบำยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 ถนน 
(1)        จัดให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน  เป็นคอนกรีต  หรือลาดยาง ให้ครอบคลุมทุกสาย ในพื้นที่ต าบล 

ดอยงาม  พร้อมปรับปรุงและบ ารุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากสภาพการใช้งาน และ 
จากอายุการใช้งาน 

1.2 ไฟฟ้ำ 
(1)        ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะ ( ไฟกิ่ง )  ทุกหมู่บ้าน เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมความ  
             ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน    
(2)        มีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน  หน่วยงานราชการ ในต าบล  เพ่ือลดปริมาณ  
             การใช้ไฟฟ้าและลดรายจ่ายในครัวเรือน 

1.3 ประปำ 
(1)       มีระบบประปาน้ าสะอาดใช้ในการอุปโภค  บริโภค  ทุกครัวเรือน และตลอดทั้งปี 
(2)       หมู่บ้านมีการบริหารจัดการระบบน้ าประปาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการจัดท างบประมาณรายรับ –  
           รายจ่าย  ระเบียบข้อบังคับ เพ่ือให้กิจการประปามีการบริหารอย่างยั่งยืน  

2. ด้ำนเศรษฐกิจ 
2.1 พัฒนาแหล่งน้ าด้านการเกษตร  จัดระบบชลประทาน ให้ทั่วถึงท้ังต าบล พร้อมทั้งบ ารุงรักษาแหล่งน้ า

ธรรมชาติที่มี 
2.2 ให้ประชาชนด าเนินชีวิตภายใต้แนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือสามารถพ่ึงตนเองได้  

ส่งเสริมการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายในภาคครัวเรือน สร้างนิสัยการประหยัดให้กับประชาชน 
2.3 ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร   เกษตรกรสามารถผลิตเองได้และใช้ภายในครัวเรือนได้  

และใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชน เช่น  หอยเชอรี่ 
2.4 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เกิดศักยภาพ ในการบริหารจัดการ เกิดความยั่งยืนเข้มแข็ง 
2.5 ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน โดยการร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการส่วนอื่นในการส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทนจากพืช  
3. ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ วัฒนธรรม 

3.1 ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในส่วนของ
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดให้คนรุ่นต่อไป 

3.2 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับนักเรียนและเยาวชนในต าบล 
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกด้าน  เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  และได้

มาตรฐาน  
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- พัฒนาบุคลากรด้านการดูแลเด็ก  ผู้ประกอบอาหารส าหรับเด็ก 
- ด้านอาคารสถานที่  มีพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับการท ากิจกรรมของเด็ก  สิ่งแวดล้อมมีอากาศถ่ายเท ที่สะดวก   

ไม่มีมลภาวะต่าง ๆ    มีความปลอดภัย 
- ด้านวิชาการ  และส่งเสริมกิจกรรมตามหลักสูตร  มีคุณลักษณะด้านร่างกาย   อารมณ์  จิตใจ  สังคม  

และสติปัญญา 
- ด้านการมีส่วนร่วม  และสนับสนุนจากชุมชน 

4. ด้ำนสังคม 
4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างเสริมสุภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการสร้างนิสัยการบริโภคของ

ประชาชน ลดปริมาณผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ความดัน   หรือโรคติดต่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
4.2 ท าให้พื้นที่ภายในต าบลดอยงามปลอดภัยจากยาเสพติด  ไม่มี ผู้เสพ  และเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
4.3 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง   และได้รับการยอมรับจากคนในสังคม  มีงานท า          

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
4.4 จัดให้มีอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยต่าง ๆ  และพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา      

มีการจัดเฝ้าระวังภัยในพ้ืนที่ตามจุดต่าง ๆ  ในช่วงกลางคืน   มีการฝึกทบทวนอาสาสมัครให้พร้อมอยู่
ตลอดเวลา 

4.5 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรีและเยาวชนให้มีบทบาททางสังคม   
5. ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

5.1 ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลโดยการปลูกต้นไม้และจัดที่ว่างเปล่าให้เป็นสถานที่พักผ่อน 
      หย่อนใจของประชาชนในต าบล 
5.2 ลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่การเกษตรของต าบล    ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองใน ชุมชน หรือใช้  
     พืชดูแลพืช 

6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
6.1 ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  ( Good Governance ) 

(1) การบริหารโดยใช้หลักนิติธรรม   มีการใช้ระบบกฎ ระเบียบที่เป็นธรรม  บุคคลเสมอภาคกัน 
(2) หลักคุณธรรม  การยึดมั่นในความถูกต้อง ด้วยความซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน  อดทน 
(3) หลักความโปร่งใส  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  สามารถตรวจสอบได้ 
(4) หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้  เสนอความเห็น 
(5) หลักความรับผิดชอบ ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมยอมรับผล
กระท าของตนเอง 
(6) หลักความคุ้มค่า  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

6.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ 
      และประสิทธิผล 
6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรเพ่ือรองรับเทคโนโลยีในอนาคต  
 

………………………………………………………………………. 
 
 

 


