
 

 

ส่วนที่  1 
บทน ำ 

ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
          แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ / กิจกรรม  ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์   เป้าหมาย  
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
          นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท า
งบประมาณ  เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  1.    เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2.    เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน  และมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะด าเนินการ 

3.    เพื่อแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 3 ปี 
4.  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
 

ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 ขั้นตอนที่  1  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 

 -  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดท าแผนพัฒนาพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์  
ความส าคัญและความจ าเป็นในการท าแผนพัฒนา  เพื่อให้ทราบภารกิจท่ีจะต้องด าเนินการต่อไป 

 -  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  แจ้งโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น,  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา , หน่วยงานภายใน และประชาคม 

 

 ขั้นตอนที่  2  กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
 -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมท าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/
อ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหาร   เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 -  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมกับประชาคมและส่วนท่ีเกี่ยวข้อง   เพื่อ
พิจารณาโครงการ  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ว่าโครงการ/กิจกรรมใดท่ีต้องด าเนินการ  
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนา 
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  ขั้นตอนที่  3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน   ด าเนนิการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็น 

ต่อการท าแผนพัฒนาสามปี    ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป   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 าเป็นวัตถุประสงค์ของ

แนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกัน  โดยน าวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนา 

 

  ขั้นตอนที่  5  กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 
 -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา    พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี  มาจัดท ารายละเอียด/โครงการ   เป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ   
ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
 
ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำ  3  ปี 

- การจัดท าแผนพัฒนา   3   ปี     เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินการต่า งๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและ
ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน    และเป็นอุปสรรคต่อกัน   เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ  ก าหนด  
แนวทางการด าเนินงาน  และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด 
 

...................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. สภำพทั่วไป 

ต าบลดอยงาม   เป็นต าบลหนึ่ง ใน   15  ต าบลของอ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย     อยู่ทาง 
ทิศตะวันออกของอ าเภอพาน   มีพ้ืนทีป่ระมาณ   33   ตารางกิโลเมตร   สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม   มีแม่น้ า
สายใหญ่ไหลผ่าน  2  สาย  คือ   น้ าแม่ฮ่าง  และน้ าแม่ส้าน   เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
ปศุสัตว์   อาณาเขตติดต่อต าบลดอยงาม ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลสันมะเค็ดและสันติสุข ทิศใต้  ติดกบั ต าบลหัวง้ม 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลเวียงห้าว  ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลหัวง้ม /สันติสุข 

 

 
 

แผนที่ต ำบลดอยงำม 
 
 
 
 
 



 

 

4 

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

หมู่ที ่
 

ชื่อหมู่บ้ำน พ้ืนที่(ตร.กม.) จ ำนวนครัวเรือน ชำย หญิง ประชำกร 

1 บ้านสันทราย 2.141 168 207 226 433 
2 บ้านจ าคาวตอง 1.816 147 242 238 480 
3 บ้านสันผักเอือด 3.241 206 252 288 540 
4 บ้านสันหนองควาย 1.766 203 273 261 534 
5 บ้านท่าดอกแก้ว 2.482 193 276 312 588 
6 บ้านสันมะกอก 3.108 235 299 285 584 
7 บ้านสันช้างตาย 2.708 244 285 295 580 
8 บ้านหนองหมด 2.150 124 175 169 344 
9 บ้านสันก าแพง 1.666 220 272 302 574 
10 บ้านสันธาต ุ 2.041 132 204 215 419 
11 บ้านสันโค้ง 1.424 152 228 210 438 
12 บ้านป่าตึง 2.383 105 132 148 280 
13 บ้านแม่หนาด 2.008 95 142 141 283 
14 บ้านร่วมใจพัฒนา 4.066 82 113 110 223 
 รวม 33            2,306 3,100 3,200 6,300 

   
ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน  2556  แหล่งที่มาข้อมูล  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 
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ตำรำงแสดงข้อมูลประชำกรผู้มำรับบริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอยงำม 
 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง  รวม % ชาย % หญิง 
00-04 137 138 275 1.97 1.98 

05-09 175 181 356 2.51 2.60 

10-14 177 180 357 2.54 2.59 

15-19 258 241 499 3.71 3.46 

20-24 229 251 480 3.29 3.61 

25-29 223 221 444 3.20 3.18 

30-34 257 266 523 3.69 3.82 

35-39 272 275 547 3.91 3.95 

40-44 302 287 589 4.34 4.12 

45-49 326 346 672 4.68 4.97 

50-54 318 321 639 4.57 4.61 

55-59 248 302 550 3.56 4.34 

60-64 206 218 424 2.96 3.13 

65-69 102 97 199 1.47 1.39 

70-74 76 87 163 1.09 1.25 

75-79 81 74 155 1.16 1.06 

80+ 76 12 88 1.09 0.17 

รวม 3,463 3,497 6,960 49.76 50.24 

 
ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน  2556  แหล่งที่มาข้อมูล  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลดอยงาม 
 

กรำฟปิรำมดิแสดงจ ำนวนประชำกร  
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ข้อมูลประชำกร ตำมข้อมลูควำมจ ำเป็นพื้นฐำน  ระดับต ำบล ปี 2556 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน ชำย หญิง ประชำกร 
1 บ้านสันทราย 112 147 147 294 
2 บ้านจ าคาวตอง 111 188 205 393 
3 บ้านสันผักเอือด 155 217 242 459 
4 บ้านสันหนองควาย 123 199 195 394 
5 บ้านท่าดอกแก้ว 90 157 176 333 
6 บ้านสันมะกอก 133 208 197 405 
7 บ้านสันช้างตาย 162 214 215 429 
8 บ้านหนองหมด 104 159 143 302 
9 บ้านสันก าแพง 127 171 194 365 
10 บ้านสันธาต ุ 84 132 139 271 
11 บ้านสันโค้ง 114 167 173 340 
12 บ้านป่าตึง 78 102 119 221 
13 บ้านแม่หนาด 74 110 102 212 
14 บ้านร่วมใจพัฒนา 49 77 71 148 
 รวม 1,516 2,248 2,318 4,566 

 
จ ำแนกตำมช่วงอำยุ 

ช่วงอำยุ ชำย หญิง  รวม 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 30 29 59 
1 ปีเต็ม – 2 ปี  26 31 57 
3 ปีเต็ม – 5 ปี  62 52 114 
6 ปีเต็ม – 11 ปี  155 141 296 
12 ปีเต็ม – 14 ปี  92 73 157 
15 ปีเต็ม – 17 ปี  191 88 180 
18 ปีเต็ม – 25 ปี  727 196 387 
26 ปีเต็ม – 49 ปี  472 751 1,478 
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 472 533 1,005 
มากกว่า 60 ปีเต็ม 418 434 852 

รวม 2,248 2,318 4,566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

7 

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของต ำบลดอยงำม 
 ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 ทรัพยำกรดินและท่ีดิน 
ทรัพยากรดินภายในเขตต าบลดอยงามมีลักษณะดินที่ร่วน และเหนียวที่เหมาะส าหรับท านา 

และการเกษตรประเภทสวน                                               
 ทรัพยำกรน้ ำ 

 ต าบลดอยงามมีแม่น้ าสายใหญ่  ซึ่งมี  2  สาย  เป็นสายน้ าที่ไหลผ่าน  ซึ่งชาวบ้านเรียกแหล่งน้ า
ว่าน้ าแม่ฮ่าง    และน้ าแม่ส้าน    ซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าคัญของต าบลดอยงาม โดยเกษตรกรประมาณร้อยละ 50 
อาศัยแหล่งน้ าจากแม่น้ า   2  สายนี้ในการเพาะปลูก    นอกจากนี้ต าบลดอยงามยังมีสถานีสูบน้ าด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า   จ านวน  1  แห่ง   

         กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
 ต าบลดอยงามได้มีการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ด้านอุปโภคและบริโภคเพ่ือ
การเกษตร   นอกจากนั้นยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนอีกด้วย   มีหน่วยงานต่าง ๆ    เข้าด าเนินงานหลาย
หน่วยงาน   เช่น   กรมชลประทาน   กรมทรัพยากรน้ า  ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท   และกรมพัฒนาที่ดิน 
เป็นต้น 

- การพัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน มีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่ด าเนินการเรื่องนี้ โครงการ
ชลประทานที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว  โดยมีโครงการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก    

      - การพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดิน และบ่อน้ าตื้น การพัฒนาน้ าใต้ดินขึ้นมาใช้มีการกระจายอยู่ทั่วไป 
ส่วนใหญ่มีการน าขึ้นมาใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  คุณภาพน้ าที่สามารถสูบขึ้นมาใช้ น้ าบางแห่งอยู่ในเกณฑ์
คุณภาพดี   แต่บางแห่งคุณภาพไม่ดี เนื่องจากเกิดสนิมเหล็ก  ต้องมีการกรองน้ าก่อนน ามาใช้   น้ าที่ได้  ส่วนใหญ่
จะไม่เพียงพอต่อการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเกิดการขาดแคลนน้ า     

 
         แหล่งน ้ำตำมธรรมชำติและกำรชลประทำน  

  - แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
  ต าบลดอยงามมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญคือน้ าแม่ฮ่างและน้ าแม่ส้าน  นอกจากนี้ยังมลี าเหมือง
สายต่าง ๆ  อีกมาก  และยังมีอ่างน้ าขนาดใหญ่ คือหนองควายหลวง ซึ่งสามารถเก็บน้ าได้ในปรมิาณมากส่วน
แหล่งน้ าใต้ดินของต าบลดอยงามมีลักษณะน้ าใต้ดิน ที่พบในบริเวณท่ัวไป 
  - แหล่งน้ ำชลประทำน  (โครงกำรชลประทำน) 
  แหล่งน้ าชลประทานที่มีอยู่ในต าบล   ประกอบด้วย   แหล่งน้ าตามโครงการชลประทาน  ขนาด
กลาง   โครงการชลประทานขนาดเล็ก    สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า   โครงการขุดหนองน้ าและคลอง
ธรรมชาติที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน  

 จากการที่ต าบลดอยงามขาดแคลนน้ าเนื่องจากเป็นเส้นทางไหลผ่านของน้ า ในช่วงฤดูแล้งมีการ
แย่งน้ า เพ่ือใช้ในการเกษตร  ต าบลดอยงามซึ่งอยู่ปลายน้ าจึงเกิดการขาดแคลนน้ า  ประกอบกับระบบชลประทาน
ในพ้ืนที่ในเรื่องของการกระจายน้ ายังไม่ทั่วถึง จึงท าให้ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ ากินน้ าใช้และ
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม   ส าหรับแหล่งน้ าขนาดเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีข้อจ ากัดในการพัฒนา  เนื่องจาก
ปัญหาการขาดแคลนโครงการต่อเนื่องในการน าน้ าเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม     ปัญหาการขาดแคลนภาชนะในการ
กักเก็บน้ าฝน  ปัญหาการขาดแคลนการขุดบ่อน้ าตื้นในพื้นท่ีดอน    ปัญหาค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะและบ ารุงรักษา
บ่อบาดาลตลอดจนปัญหาการเป็นสนิมเหล็กของน้ า 
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2. เศรษฐกิจ 
  ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลดอยงาม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    โดยการปลูกข้าวเป็นหลัก  
และมีการปลูกพืชสวน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของต าบล คือ  ข้าว  พริก  ล าใย  เป็นต้น 
  การปศุสัตว์   ต าบลดอยงาม   มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์  2  แห่ง   ฟาร์มเลี้ยงไก่  ปลา   นอกจากนี้ยังมี
การเลี้ยง โค  สุกร  เป็ด  ไก ่   นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลาบึก เพ่ือจ าหน่ายอีกด้วย   

 
ข้อมูลร้ำนค้ำในต ำบลดอยงำม 

 
 

 
 
 
 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            ข้อมูล  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม  2556 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ประเภท จ ำนวนแห่ง 
1 ร้านขายของช า 44 
2 ฟาร์มเลี้ยงสัตว ์ 2 
3 โรงกลั่นสุรา 3 
4 โรงสีข้าว 10  
5 ร้านอาหาร 2 
6 ร้านค้าพืชไร ่ 6 
7 โรงเรือนท าขนมจีน 1 
8 ร้านรับซื้อของเก่า 1 
9 อู่ซ่อมรถ 9 
10 ร้านเสริมสวย / ตดัผม 11 
11 ร้านเกมส ์ 7 
12 ร้านซ่อมอิเล็กทรอนิคส ์ 2 
13 ปั๊มน้ ามัน 2 
14 ตลาดสด 3 
15 นวดแผนไทย 6 
16 ร้านค้าวัสดุก่อสรา้ง/ปั้นอิฐมอญ 2 
17 ร้านขายอาหาร 10 
18 ร้านเคาะพ่นส ี 2 
19 ร้านล้างรถ 4 
20 ร้านจ าหน่ายรถ 1 
21 ลานตากข้าว 3 
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3. กำรศึกษำ 
  ต าบลดอยงาม มีสถานศึกษา ทั้งหมด จ านวน  5   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 

โรงเรียน 
ดอยงำมวทิยำคม 

รวม 

อนุบาล 56 14 6 10 - 86 
ป.1 12 10 5 5 - 32 
ป.2 21 6 4 12 - 43 
ป.3 12 10 13 10 - 45 
ป.4 8 8 3 12 - 31 
ป.5 2 9 3 12 - 26 
ป.6 6 11 6 11 - 34 
ม.1 - - - 10 11 21 
ม.2 - - - 11 7 18 
ม.3 - - - 9 18 27 
ม.4 - - - - 30 30 
ม.5 - - - - 28 28 
ม.6 - - - - 22 22 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
117 

 
68 

 
40 

 
102 

 
116 

 
443 

 
 
ข้อมูล  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม    2556  
 

 

 
ที ่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็ก 
(คน ) 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันธาตุ สาขาสิบสอง 18 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันหนองควาย        28 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันธาต ุ  14 
 รวม 60 

         ข้อมูล  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม  2556  
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4.  สภำพทำงสังคม 
สถำบันและองค์กำรศำสนำ 

   วัด   จ านวน  11 แห่ง 
ส านักสงฆ์  จ านวน   1 แห่ง 

5.กำรบริหำรพื้นฐำน 
 กำรโทรคมนำคม 
   -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  6 แห่ง 
 กำรไฟฟ้ำ 
    -  จ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้  จ านวน  14 หมู่บ้าน  
 
6.  ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
 
 6.1  บุคลำกร    จ ำนวน     73  คน 
        ผู้บริหาร    จ านวน      4  คน 
        สมาชิกสภาฯ   จ านวน     28  คน 
         พนักงานส่วนต าบล  จ านวน     14  คน 
  พนักงานครูส่วนต าบล  จ านวน      5  คน 
        ลูกจ้างประจ า   จ านวน      1  คน 
        พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน     13  คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน      8  คน 
 6.2  ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร   
  ปริญญาโท   จ านวน      5  คน 
  ปริญญาตรี   จ านวน      20  คน 
  อนุปริญญา   จ านวน       -  คน 
  ป.กศ.สูง    จ านวน       1  คน 
  ปวส.    จ านวน       12  คน 
  ปวช.    จ านวน       1  คน 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน       11     คน 
  มัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน       5  คน 
                     ประถมศึกษา   จ านวน      18  คน 
          
 6.3  รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ปีงบประมำณ  2555 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง      388,988.28  บาท 
  ส่วนราชการจัดสรรมาให้             12,272,987.52  บาท 
  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า)            7,569,973.30  บาท 
          รวมรำยได้         20,231,949.10  บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)   7,569,973.30  บาท 
  เงินสะสม      3,020,094.63     บาท  
                     รวมทั้งสิ้น                         30,822,017.03  บาท 
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7. สำธำรณสุข 
 ต าบลดอยงาม    มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลดอยงาม    1  แห่ง      มีเจ้าหน้าที่ประจ า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน  7 ท่าน  และมี อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน  มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  
14  แห่ง                        
  
8. ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ต าบลดอยงาม   ได้มีตู้ยามต าบล   1   แห่งสายตรวจอาสา  ต าบลดอยงาม   จ านวน  14  
หมู่บ้าน     มีสมาชิก อปพร. จ านวน  126   ท่าน และในแต่ละปี   จะมีการตั้งจุดตรวจในพ้ืนที่ต าบลดอยงาม 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์    นอกจากนี้มีการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในต าบลดอยงาม 
อย่างต่อเนื่อง   โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   ได้จัดท าโครงการฝึกทบทวน   สายตรวจอาสาและ 
อปพร. เป็นประจ า   
  ปัญหาด้านสารเสพติด    องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   ได้ร่วมกับ  กองทุนแม่ของ
แผ่นดินบ้านจ าคาวตอง   ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลดอยงามอย่างต่อเนื่อง  และการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในกิจกรรม    ประชุมร่วมกับผู้ประสานพลังแผ่นดิน  (25  ตาสัปปะรด)     
และการตั้งด่านตรวจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
  ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่   ได้ด าเนินการพ่นน้ า(ละอองฝอย)   
เพ่ือเพ่ิมความชื้นในอากาศและรณรงค์การหยุดเผาวัชพืชตอซังข้าว  
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โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 

 
 
 
 
 
 
 
  
       

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 

ส ำนักงำนปลัด 
1. หัวหน้าส านักงานปลดั (1) 
2. บุคลากร  (1) 
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(1) 
4. นักพัฒนาชุมชน  (1) 
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป (1) 
6. นักวิชาการเกษตร (1) 
7. เจ้าพนักงานธุรการ  (1) 
8. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1) 
9. เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย (1) 
10. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  (1) 
11. คนงานท่ัวไป (3) 
 

กองคลงั                   
1. ผู้อ านวยการกองคลัง  (1 ) 
2. นักวิชาการเงินและบัญช ี(1) 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได ้(1) 
4. นักวิชาการพัสดุ (1) 
5. เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (1) 
6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี(1) 
7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1) 
8. คนงานท่ัวไป (1) 

กองช่ำง 
1. ผู้อ านวยการกองช่าง (1) 
2. นายช่างโยธา   (2) 
3. ผู้ช่วยช่างโยธา (1) 
4. คนงานท่ัวไป (3) 
 

ส่วนกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 
1.นักบริหารงานการศึกษา  (1) 
2.นักวิชาการศึกษา (1) 
3. ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (1) 
4. ครูช านาญการพิเศษ (1) 
5. ครูช านาญการ (1) 
6. ครู (2) 
7.ช่างครุภัณฑ์ (ภารโรง ) (1) 
8. ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  (7) 
9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (2) 
10. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน  (1) 
11. คนงานท่ัวไป (1) 
12. ครผูู้ช่วย (3) 

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 

ตรวจสอบภำยใน 
1.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน(1) 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำ 

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

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

 
2.3  แผนพัฒนำจังหวัด 
 

 
 

“เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา    น าการค้าสู่สากล   ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงรำย (Vision) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงรำย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลาง
คมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
 
กลยุทธ์หลัก แนวทำงกำรพัฒนำ 
กลยุทธ์ที่   1   
พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานหลัก เพื่ อ เป็น
โครงข่ายอ านวยความสะดวกทางระบบ 
โลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่ ม
ประเทศ GMS/AC+6 

- พัฒนาศักยภาพและคุณภาพระบบโลจสิติกส์และสิ่งอ านวยความสะดวก
รองรับการขยายตัวทางการขนส่งระบบราง การบิน ทางน้ าและทางบก 
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ  GMS และ ASEAN 
- พัฒนาประสิทธิการภาพคา้ชายแดนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
- วางแผนแม่บทและแผนปฏิบตักิารบริหารจัดการเมืองเพื่อเร่งรัดการ
ด าเนินการภายใต้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
- สร้างความรู้ความเข้าใจ และด าเนินกิจกรรมแก่ประชาชนทุกระดับในการ
ใช้พลังงานและพลงังานทดแทนในพื้นที่ 
 

กลยุทธ์ที่ 2  
เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุนและ
ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างคุณค่า พัฒนา
ระบบตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และ
สนับสนุนระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
อย่างยั่งยืน 

- เพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อการเกษตรและบริโภคและพัฒนาการใช้ที่ดิน เพื่อ
สนับสนนุการผลติ การขยายแหล่งพันธุ์พชืและสัตว์ที่ขาดแคลน 
- เพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์และสนิค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อตอบสนอง
ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 
- สนับสนนุการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในดา้นการเก็บเกี่ยวและ   
แปรรูป 
- ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่การท าเกษตรปลอดภัยที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยภูมปิัญญาท้องถิ่นและศักยภาพของพื้นที่ 
- ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้านการผลิตแปรรูปการ
จ าหน่ายและการตลาดตามความต้องการของตลาดโดยเปน็พชืหลักและพืช 
- รองรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อการ
ส่งออกครัวไทยสู่ครัวโลก 

กลยุทธ์ที่ 3  
ยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินสู่ผลติภัณฑ์สนิค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 
 

- เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตาม
ศักยภาพของพื้นที่ให้เป็นโครงขา่ยความร่วมมือกับจังหวัดในกลุม่และ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
- จัดท าแผนบริหารจัดการแหลง่ท่องเที่ยวของจังหวัดโดยอาศัยหลักการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
- พัฒนาบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า 
- สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมและพฒันาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- สนับสนนุการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวน าร่อง 

กลยุทธ์ที่ 4  
การส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนใน
ภาพรวม เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศ GMS/AC+6 
 

- ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทนุ สนิค้า แรงงาน และการเงิน
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรม Road show งานแสดงและจ าหนา่ยสินค้า 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 กำรใช้บริบทด้ำนกำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตำม
แนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
 
กลยุทธ์หลัก แนวทำงกำรพัฒนำ 
กลยุทธ์ที ่1  
เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาทุกระดับ 
ส่งเสริมการศาสนา เรียนรู้ศิลปะและ
วัฒนธรรมล้านนาของจังหวัด และกลุ่ม
ประเทศ GMS/AC เพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

- สนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองผ่านการจรรโลงศาสนา 
วัฒนธรรมล้านนาให้ประชาชนมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
- สนับสนุนการพัฒนาและสร้างหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

กลยุทธ์ที ่2  
ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและค่านิยม
ล้านนาเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 
 

- เพ่ิมพ้ืนที่และเปิดโอกาสการเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาและ
อาเซียน 
- สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมล้านนาและประเทศเพ่ือนบ้าน 
- พัฒนาองค์ความรู้ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
- สร้างความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน
และศักยภาพก าลังแรงงาน 

กลยุทธ์ที ่3                         
สนับสนุนให้ประชาชนน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตเพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและ
สังคม 

- สนับสนุนให้ประชาชนทุกครัวเรือนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
- สนับสนุนการพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่เพ่ือขยายผลความส าเร็จตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ 
- สนับสนุนองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการพัฒนา 
- การพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ของชาติพันธุ์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 
กลยุทธ์หลัก แนวทำงกำรพัฒนำ 
กลยุทธ์ที ่1  
สนับสนุนให้มรีะบบการบริการสาธารณสุข 
และการแพทย์ทีม่ีมาตรฐานครอบคลุมและ
เข้าถึงประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

- พัฒนาระบบบริการงานสาธารณสุขให้มีคณุภาพตามมาตรฐานและครอบคลมุโดย
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
- สนับสนุนภูมปิัญญาท้องถิ่นและแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาวะ 
-สนับสนุนองค์ความรู้ในการดูแลสขุภาพในกลุ่มประชากรทุกกลุม่อายุ ตลอดจน
ประชากรตา่งด้าวโดยการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน 
-สร้างระบบภูมิคุม้กันด้านสุขภาพกายและจติเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงจากพฤติกรรม
สุขภาพท่ีไม่เหมาะสม 
- จัดให้มีระบบเฝ้าระวังทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือประชาคม
อาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความเอื้ออาทร 
ต่อกัน  
 

- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสรา้งความรู้ความเข้าใจเพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน 
- อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมลา้นนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเปน็ฐานการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
- พัฒนาคนและชุมชนให้มีจริยธรรมคุณธรรมและวินัยเพื่อสร้างสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน 
- สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอายุใน
ชุมชน 
- สนับสนุนการสร้างผลติภาพแรงานผ่านการใช้ Industrial Best Practice  ส าหรับ
กิจกรรมการลงทุนตามศักยภาพของพื้นที่ 
- ส่งเสริมอาชีพใหม่ในการแข่งขันและการลดปญัหาความยากจนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาศักยภาพแรงงานในการผลติสินค้า
ล้านนาเชิงสรา้งสรรค์ เพื่อเพิ่มมลูค่าและการ
แข่งขันตลาดของกลุ่มประเทศ GMS และกลุม่
ประเทศอาเซียน  

- พัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดเชียงรายให้ไดม้าตรฐานสู่ความร่วมมือประชาคม
อาเซียน 
- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารดา้นแรงงานและคุณสมบตัิของแรงงานไทยที่
ประเทศสมาชิกอาเซยีนต้องการ 

กลยุทธ์ที่ 4  
สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมยั 
 

- สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
- สร้างเครือข่ายสถาบันเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีศักยภาพในการเข้าร่วม
ประชาคมอาเซียน 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเตรยีมความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 5  
บริหารจดัการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ อาชญากรรมในพื้นที่และ
ชายแดนการค้ามนุษยร์วมทั้งแรงงาน 
ต่างด้าวผดิกฎหมาย 
 

- ให้ความส าคัญกับกจิกรรมป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด และแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
- สนับสนุนการบริหารจัดการของศูนย์พลังแผ่นดินและอาชญากรรมเพื่อความสงบสุข
ของคนในพ้ืนท่ี 
- สนับสนุนการบริหารจัดการต่อแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้าสูค่วามร่วมมือของประชาคม
อาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 6  
สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และความมั่นคงของพื้นที่ภายในและตามแนว
ชายแดน 

- บูรณาการกจิกรรมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่และชายแดน 
- สร้างความปรองดองให้กับประชาชนในจังหวัดภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นพระประมุข 
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ประเด็นยทุธศำสตร์ที่  4 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และย่ังยืน 
 
กลยุทธ์หลัก แนวทำงกำรพัฒนำ 
กลยุทธ์ที่ 1  
สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการบริหารจัดการน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน 

- เร่งฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่าไม้ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาติและด ารงความเป็นฐานทรัพยากรที่สมบูรณ์ 
- สนับสนุนการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์ตามแนวทาง
พระราชด าริ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีระบบการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัย
ธรรมชาติการวางและจัดท าผังเมือง 
ตลอดจนการพัฒนาเมืองตามผังเมืองที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

- การเตรียมความพร้อมเพ่ือเตรียมรับมือกับภูมิอากาศระบบเตือนภัย
และภัยพิบัติให้กับชุมชน 
- วางผังเมืองและการพัฒนาเมืองตามแนวทางการพัฒนาสีเขียวเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- ปรับเปลี่ยนพื้นที่เปราะบางทางเสี่ยงต่อภัยพิบัติให้เป็นพ้ืนที่เพ่ือการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
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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 , ส่วนการคลัง, ส่วนโยธา  และส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และ  1  หน่วยงาน  คือ  ตรวจสอบภายใน  
โดยขอบเขตความรับผิดชอบงานในหน้าที่ค่อนข้างหลากหลาย  ซึ่งสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง  โดยได้
ประกาศโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนเพ่ือเป็นหลักในการบริหารงาน  และได้ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือ
เป็นกรอบความประพฤติของบุคลากร 
 2. วิเครำะห์ข้อกฎหมำย  ระเบียบต่ำง ๆ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ยึดหลักการบริหารตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยและนโยบายของรัฐบาล 
 3. วิเครำะห์บุคลำกร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  มีบุคลากร  จ านวน  73  คน  มีระดับการศึกษาตั้งแต่ ประถมศึกษา  ถึง
ปริญญาโท ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานแตกต่างกันไป ตามขอบข่ายอ านาจหน้าที่และ
ต าแหน่งงานที่ด ารงต าแหน่ง  

4.วิเครำะห์กำรประสำนงำนส่วนรำชกำร 
เป็นองค์กรซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอ าเภอ   จังหวัด  และต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นทุกกระทรวง  

ทบวง กรม  ที่ปฏิบัติงานในอ าเภอและจังหวัด  เพ่ือตอบสนองการด าเนินการจากส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาคโดยให้การ
สนับสนุนด้านข้อมูลตลอดจนงบประมาณบางส่วน  และปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับการร้องขอและมอบหมาย 

     จุดอ่อน 

      ระบบข้อมูล (Data System) 

    มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. , ข้อมูล กชช.2ค. และข้อมูลอื่นตามความจ าเป็น  ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่ได้ไม่อยู่ 
บนพ้ืนฐานของความจริง   ท าให้ข้อมูลที่ได้รับไม่สมบูรณ์  ไม่ครบถ้วน   และงานด้านการจัดเก็บภาษีได้มีการจัดท า
โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินในบางส่วนแล้ว       ซึ่งในการรับช าระภาษีในปัจจุบันไม่สามารถที่จะท าการค้นหาข้อมูลของ
ผู้มาช าระภาษีในระบบได้   เนื่องในการจัดท าโปรแกรมมีค่าใช้จ่ายสูงและมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะพัฒนาระบบการ
รับช าระภาษีผ่านทางระบบธนาคารได้   และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเน้นการมีส่วนร่วมในภาค
ประชาชนให้รับข้อมูลข่าวสารในทุก ๆ  ด้านให้มากยิ่งขึ้น 

     งบประมำณ 

             งบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชนในต าบลดอยงามมีจ ากัด  ในการสนับสนุน 
งบประมาณจากภาครัฐในรูปของเงินอุดหนุนองค์กรได้รับการจัดสรรลดลงท าให้การบริหารงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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ปัจจัยภำยนอก (กำรวิเครำะห์External  Analysis) 

วิเครำะห์โอกำส 

1. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550    บทบาทอ านาจหน้าที่และความ 
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้เปลี่ยนแปลงไป      โดยมีการก าหนดกรอบความเป็นอิสระ  ในการ
ปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและมีความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบายในการปกครอง  การบริหาร การบริหารงานบุคคล  การบริหารการเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่เป็นของ
ตนเองโดยเฉพาะ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสอันดีต่อการด าเนินกิจการและการบริหารงานของ
ท้องถิ่น  

2. นโยบำยรัฐบำล/กฎหมำย 

 นโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติด  ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก 

 นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  ซึ่งประกอบมาตรการ  สร้างรายได้  ลดรายจ่ายและเพ่ิมการขยาย 
โอกาสผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้มแข็ง 

 นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนแก่ประชาชนในการน าเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ  โครงการ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ได้สร้างงาน  สร้างรายได้ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ 

 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นในวงราชการ  และเอกชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน  ท าให้ท้องถิ่นน าเงินงบประมาณที่เหลือจากการประมูล
มาสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อีก 

 นโยบายด้านกฎหมายมีกฎหมายหลายฉบับที่ท าให้เห็นว่ามีการก าหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมาย  
เพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใส  ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ สามารถตรวจสอบการท างานของท้องถิ่นตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้  เช่น 

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542 

วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (External  Analysis) 

อุปสรรค 

ด้ำนสังคม  และวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตกที่แพร่เข้ามา   ท าให้เกิดกระแสโลกาภิวัตน์การสื่อสารไร้พรมแดน
ท าให้เกิดค่านิยมทางวัฒนธรรมตะวันตก  แก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ในสังคมท้องถิ่น ประชาชนและเยาวชนหันมา
บริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย  การรับโฆษณา  สื่อสิ่งพิมพ์ที่มอมเมาประชาชนโดยไม่มีการพิจารณา อย่างรอบคอบ  ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมบริโภคนิยม  เยาวชนขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมภาวะการณ์แข่งขัน
ทางสังคมท้องถิ่น เช่น  การสร้างฐานะความร่ ารวยให้กับครอบครัว  การเอาตัวรอดเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนา  
โดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ขาดจิตส านึก  ขาดความรู้  ความเข้าใจและไม่ให้ความส าคัญต่อกิจกรรมพัฒนา
กลุ่มต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้า  ถือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง 
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ผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ 

1.กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติ 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำในปีท่ีผ่ำนมำ 
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2. กำรประเมินผล  ประสิทธิภำพของแผนพัฒนำเชิงคุณภำพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนพัฒนาสามปี  
( ประจ าปี 2555  ) 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 าหรับผู้
มาติดต่อราชการ  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 
“สร้ำงองค์กรธรรมำภิบำล  บูรณำกำรทุกภำคส่วน  พัฒนำสังคมอยู่ดีมีสุข  ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำในช่วง สำมปี  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  
พัฒนาด้านการศึกษา 

1.1) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน 
1.2) ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
1.3) สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา 
1.4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

2.1) ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
2.2) ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
ป้องกันปัญหายาเสพติด 
2.3) ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงาม  
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 4 
พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกวิธี 
4.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
4.3) ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่  5   
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

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

ยุทธศำสตร์ที่ 6  
พัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

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

ยุทธศำสตร์ที่ 7  
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.2) พัฒนาความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรท้องถิ่นและ

ประชาชน 
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4.2 กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรำย 
                                        ( พ.ศ. 2557 - 2560 ) 
วิสัยทัศน์ 
 " ร่วมประสาน  มุ่งบริการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ท างานแบบมีส่วนร่วม  ประชาชนเป็นสุข " 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  6  ด้ำน   ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การพัฒนาระบบคมนาคมและ
ขนส่งภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเ พ่ือรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนภายใน
ท้องถิ่น  และการเชื่อมโยง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือ 
และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวใน
ด้านการค้า และการลงทุนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบคมนาคมและ
ขนส่ง การพัฒนาพืชเกษตร สัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
1.3 พัฒนางานด้านการผังเมือง  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร    
การดูแลรักษาที่สาธารณะและงานควบคุมอาคาร 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว 

2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
ประชาชนได้พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 
2.2 ส่งเสริมการสร้างงาน และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน  เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
ให้แก่ครอบครัว และการจัดการตลาด เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้ง
ภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่
การผลิตจนถึงการตลาด 
2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบ
บริหารจัดการน้ า เพ่ือสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร และรองรับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ  การขยายพันธุ์พืช    และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน  เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.4 เพ่ือประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์และพันธุ์สัตว์ ตลอดจนส่งเสริมเครือข่าย
การเรียนรู้เกษตรกรในพ้ืนที่ด้านการผลิต  การแปรรูป การจ าหน่ายและ
การตลาด  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.5 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และจัดหาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับ
จังหวัดและประเทศ 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  
วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  พร้อมยกระดับมาตรฐานด้าน
บริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 

 



24 
 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ที่  3   
การพัฒนาด้ านการศึกษา 
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.3 พัฒนาองค์ความรู้ บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอนภาษาต่างประเทศ 
และความรู้เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา  รวมทั้ง
ส่งเสริมการศึกษาที่ค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ทางด้าน
ภาษา และการแต่งกายล้านนา 
3.5ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี  สังคม
และค่านิยมล้านนาเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 
3.6 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพ่ือ
เปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
3.7 ประสานและสร้างความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพ่ือ
ตอบสนองตลาดแรงงงานและศักยภาพก าลังแรงงาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพชีวิติและ
สังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัวการรักษาพยาบาล กรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย 
4.2 สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์ทางเลือกในการดูแลและ
รักษาสุขภาวะชุมชน 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา   
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
4.5 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากจน ให้มีที่  
อยู่อาศัยที่ดี  คงทน  ถาวร และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
4.6 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  ตลอดจนให้
ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ ได้รับอาหารเสริมนมและอาหาร
กลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม  
4.7 สนับสนุนงานด้านส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่ม
แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ไม่มีงานท า  เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและ
อาชีพ  รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานท าและมี
รายได้เพ่ือการยังชีพ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 
 

5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียใน
ชุมชน  มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนท้องถิ่น 
5.2 เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการ
ด าเนินการอนุรักษ์ กรคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้  น้ า 
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ อ่ืน ๆ  ให้ เกิดประโยชน์และเกิด
ผลส าเร็จ อย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชด าริ 
5.3 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด การใช้พลังงานทดแทน และ
การลดมลพิษ  และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
5.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการฝายต้นน้ า (Check Dam ) เพ่ือ
ชะลอการไหลของน้ า และตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน และท้องถิ่น บน
พ้ืนฐานของความถูกต้องยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน 
6.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ 
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ  เครื่องใช้และเทคโนโลยี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความ
ปลอดภัย  แก้ไขปัญหาจราจร การลดอุบัติเหตุ และการบริหารจัดการ 
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
จังหวัด 
6.7พัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.8 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
6.9 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกัน 
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4.3 นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

นโยบำยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
เมื่อวันที่  7   พฤศจิกำยน   พ.ศ.  2555 

 
 

นโยบำยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
1.ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   1.1  ถนน 
      (1)  สร้างและปรับปรุง ถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้
มาตรฐาน  ประชาชนสามารถใช้งานได้ตลอดปี เช่น การด าเนินการปรับปรุงถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือ  มีลักษณะที่
เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยง  กับแผนงาน โครงการ ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ให้มี
สภาพดีขึ้น   สามารถอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าผลิตผลทางการเกษตรและการพาณิชย์  ให้มี
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น  และเพ่ือกระจายความเจริญไปยังทุกพ้ืนที่ 
   1.2 ประปำ 
            (1) สร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งต าบล    เช่น การขยายเขตระบบประปา   
ลดปัญหาเรื่องระบบประปาเสีย  น้ าไม่มีคุณภาพ  และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารกิจการประปา
หมู่บ้าน 
        (2)  สร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการ 
อุปโภค  บริโภคหรือเพ่ือใช้ในการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

1.3  ไฟฟ้ำ   
           (1)  ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

(2)   ติดตั้งไฟสาธารณะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
 
2.ด้ำนเศรษฐกิจ 

2.1  สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคง  จัดให้มีศูนย์กลาง 
การจ าหน่ายสินค้าพ้ืนบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
       2.2  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนพ่ึงตนเอง 

2.3  ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
               2.4  ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น 
              2.5 จัดให้มีแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนเป็นการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นในการขาดแหล่งเงินทุนให้แก่ราษฎรในต าบล 
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3.นโยบำยด้ำนสังคม 
      3.1  ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 
              3.2  ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 
              3.3  สนับสนุนกิจกรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในต าบล โดย สนับสนุน
กิจกรรม ของ  อปพร. 
              3.4  ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียนที่ยากจน 
              3.5  สนับสนุนนโยบายด้านยาเสพติด ของรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปราม และการการบ าบัดรักษา 
4.ด้ำนสำธำรณสุขสิ่งแวดล้อม 

4.1  ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 
4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆพร้อมทั้งป้องกัน  และระงับโรค 

โรคติดต่อที่อาจเกิดข้ึนในต าบล 
4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายเพ่ือให้มีสุขภาพที่แข็งแรง 

     4.4  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.5  ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ส าคัญหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
4.6  ให้มีการปลูกป่าชุมชนของหมู่บ้าน 

5.ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกีฬำ 
5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
5.2  พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ 
5.3  ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 
5.4  ส่งเสริมการกีฬาให้หลากหลายและท่ัวถึง 
5.5 ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของต าบล เช่นงานประเพณีแห่เทียน 

เข้าพรรษา งานลอยกระทง แห่แคร่ งานประเพณีสงกรานต์ และอ่ืนๆ 
5.6  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรม และเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

6.ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
               6.1  ส่งเสริมสนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
               6.2  ให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทุกแห่งในกรณีท่ีเกิดความจ าเป็นเร่งด่วน 
อันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
              6.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานโดยน าการบริหารแนวใหม่มาใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่นการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร 

6.5  สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนแนวใหม่โดยยึดหลักตามผลงาน โดยด าเนินการ 
ประเมินประสิทธิภาพแลประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

         6.6. เน้นการบริหารงานแบบเปิดโอกาสโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากข้ึน โดย 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6.6 สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญก าลังใจ ให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล            
ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ 

        6.7  มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้เพ่ิมพูนความรู้ทักษะเพ่ือน ามาพัฒนาองค์กร 
        6.8  ใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้หลักความคุ้มค่ามาใช้ในการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

………………………………………………………………………. 


