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บทที ่1 
บทน ำ 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายพัฒนาท้องถิ่น 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.2/ ว 1596   ลงวันที่ 10 เมษายน 2556  เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2557-2559 ) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2557-2559) ตามข้ันตอนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ให้น ากรอบ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด   อ าเภอ   และของท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนา  

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จึงเป็นกระบวนการ  
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุแนวทางใน
การบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่
ต้องการบรรลุแนวทางท่ีต้องการจะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้อง  ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวม และการ
วิเคราะห์ข้อมูล อย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้  เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

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

 

นโยบำยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
1.ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1.1  ถนน 
            สร้างและปรับปรุง ถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยปรับปรุงให้เป็น
ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน  ประชาชนสามารถใช้งานได้ตลอดปี เช่น การด าเนินการปรับปรุงถนนที่เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านหรือ  มีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยง  กับแผนงาน โครงการ ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ให้มีสภาพดีขึ้น   สามารถอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่ง
สินค้าผลิตผลทางการเกษตรและการพาณิชย์  ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น  และเพ่ือกระจายความเจริญไปยัง
ทุกพ้ืนที่ 
                1.2  ประปา 
                 1.2.1 สร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งต าบล    เช่น การขยายเขต
ระบบประปา  ลดปัญหาเรื่องระบบประปาเสีย  น้ าไม่มีคุณภาพ  และสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 
             1.2.2  สร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
ใช้ในการอุปโภค  บริโภคหรือเพ่ือใช้ในการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

1.3  ไฟฟ้า   
 1.3.1  ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

                     1.3.2  ติดตั้งไฟสาธารณะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2.ด้ำนเศรษฐกิจ 

2.1  สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคง  จัดให้มี 
ศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้าพ้ืนบ้าน   การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
       2.2  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน   และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและ
ชุมชนพ่ึงตนเอง 

2.3 ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
               2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎร
ในท้องถิ่น 
               2.5 จัดให้มีแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนเป็น
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการขาดแหล่งเงินทุนให้แก่ราษฎรในต าบล 
3.นโยบำยด้ำนสังคม 
       3.1  ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 
               3.2  ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่เป็นความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 
              3.3  สนับสนุนกิจกรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในต าบล โดย
สนับสนุนกิจกรรม ของ  อปพร. 
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              3.4  ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียนที่ยากจน 
              3.5  สนับสนุนนโยบายด้านยาเสพติด ของรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปราม และการบ าบัดรักษา 
4.ด้ำนสำธำรณสุขสิ่งแวดล้อม 

4.1  ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 
4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆพร้อมทั้งป้องกัน  และระงับ 

โรค  โรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในต 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  ส่งเสริมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง 
5.5 ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของต าบล  เช่น  งานประเพณี 

แห่เทยีนเข้าพรรษา งานลอยกระทง แห่แคร่ งานประเพณีสงกรานต์ และอ่ืนๆ 
5.6  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรม และเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

6.ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
               6.1  ส่งเสริมสนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
               6.2  ให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทุกแห่งในกรณีท่ีเกิดความจ าเป็น
เร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
              6.3  ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานโดยน าการบริหารแนวใหม่มาใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของพ่ีน้องประชาชนด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่นการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร 

6.5  สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนแนวใหม่โดยยึดหลักตามผลงาน โดย 
ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพแลประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

         6.6. เน้นการบริหารงานแบบเปิดโอกาสโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น   
มากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6.6 สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญก าลังใจ ให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 
ต าบล   ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ 

        6.7  มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้เพ่ิมพูนความรู้ทักษะเพ่ือน ามาพัฒนาองค์กร 
        6.8 ใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้หลักความคุ้มค่ามาใช้ในการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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บทที่  2 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. สภำพทั่วไป 
ต าบลดอยงาม เป็น ต าบลหนึ่ง ใน   15  ต าบลของอ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย อยู่ทางทิศ 

ตะวันออกของอ าเภอพาน  มีพ้ืนที่ ประมาณ  33  ตารางกิโลเมตร  สภาพพ้ืนที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าสาย
ใหญ่ไหลผ่าน  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/สันติสุข 

  
แผนที่ต ำบลดอยงำม 
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ลักษณะภูมิอำกำศ 

           ลักษณะภูมิอากาศทั่วไปของต าบลดอยงาม    เป็นแบบ   3   ฤดู       ลักษณะอากาศหนาว ร้อน    
และมีฝนตก ตามฤดูกาล  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  20 -27  องศาเซลเซียส  ช่วงที่ฝนตกมากที่สุดประมาณ
เดือนมิถุนายน ถึง กันยายนของทุกปี    ฤดูร้อนประมาณช่วงเดือน   มีนาคม  ถึง  พฤษภาคม   และเกิดพายุ
ฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี   ฤดูหนาว   ประมาณเดือน  ตุลาคม  ถึงเดือน  กุมภาพันธ์              
เขตกำรปกครอง 
  ต าบลดอยงาม แบ่งเขตการปกครอง  ออกเป็น 14  หมู่บ้าน และมีประชากร  ดังนี้ 
 
 
 

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้ำน พื้นที่(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 บ้านสันธาตุ 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 หญงิ  รวม % ชาย % หญงิ 

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  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอยงาม 
 

กรำฟปิรำมิดแสดงจ ำนวนประชำกร  
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ข้อมูลประชำกร ตำมข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน  ระดับต ำบล ปี 2556 

 
หมู่ที่ 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 บ้านสันธาตุ 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 
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ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของต ำบลดอยงำม 
 ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 ทรัพยำกรดินและท่ีดิน 
ทรัพยากรดินภายในเขตต าบลดอยงามมีลักษณะดินที่ร่วน และเหนียวที่เหมาะส าหรับท านา 

และการเกษตรประเภทสวน                                               
 ทรัพยำกรน้ ำ 

 ต าบลดอยงามมีแม่น้ าสายใหญ่ ซึ่งมี   2  สาย  เป็นสายน้ าที่ไหลผ่าน       ซึ่งชาวบ้านเรียก
แหล่งน้ าว่าน้ 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 มีหน่วยงานต่างๆ เข้าด าเนินงานหลาย
หน่วยงาน  เช่น  กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ า   ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  และกรมพัฒนาที่ดิน 
เป็นต้น 

- การพัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน มีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักท่ีด าเนินการเรื่องนี้ โครงการ
ชลประทานที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว  โดยมีโครงการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก    

      - การพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดิน และบ่อน้ าตื้น การพัฒนาน้ าใต้ดินขึ้นมาใช้มีการกระจายอยู่ทั่วไป 
ส่วนใหญ่มีการน าขึ้นมาใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  คุณภาพน้ าที่สามารถสูบขึ้นมาใช้ น้ าบางแห่งอยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพดี   แต่บางแห่งคุณภาพไม่ดี เนื่องจากเกิดสนิมเหล็ก  ต้องมีการกรองน้ าก่อนน ามาใช้   น้ าที่ได้  
ส่วนใหญ่จะไม่เพียงพอต่อการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเกิดการขาดแคลนน้ า     

 
         แหล่งน ้ำตำมธรรมชำติและกำรชลประทำน  

  - แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
  ต าบลดอยงามมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญคือน้ าแม่ฮ่างและน้ าแม่ส้าน      นอกจากนี้ยังมี  
ล าเหมืองสายต่าง ๆ  อีกมาก และยังมีอ่างน้ าขนาดใหญ่ คือหนองควายหลวง ซึ่งสามารถเก็บน้ าได้ในปริมาณ
มากส่วนแหล่งน้ าใต้ดินของต าบลดอยงามมีลักษณะน้ าใต้ดิน ที่พบในบริเวณทั่วไป 
  - แหล่งน้ ำชลประทำน  (โครงกำรชลประทำน) 
  แหล่งน้ าชลประทานที่มีอยู่ในต าบล   ประกอบด้วย แหล่งน้ าตามโครงการชลประทาน  
ขนาดกลาง   โครงการชลประทานขนาดเล็ก    สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า   โครงการขุดหนองน้ าและ
คลองธรรมชาติที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน  

 จากการที่ต าบลดอยงามขาดแคลนน้ าเนื่องจากเป็นเส้นทางไหลผ่านของน้ า     ในช่วงฤดูแล้ง
มีการแย่งน้ า เพ่ือใช้ในการเกษตร  ต าบลดอยงามซึ่งอยู่ปลายน้ าจึงเกิดการขาดแคลนน้ า  ประกอบกับระบบ
ชลประทานในพื้นท่ีในเรื่องของการกระจายน้ ายังไม่ทั่วถึง จึงท าให้ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ ากิน
น้ าใช้และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม   ส าหรับแหล่งน้ าขนาดเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีข้อจ ากัดในการ
พัฒนา    เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนโครงการต่อเนื่องในการน าน้ าเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม     ปัญหาการ
ขาดแคลนภาชนะในการกักเก็บน้ าฝน  ปัญหาการขาดแคลนการขุดบ่อน้ าตื้นในพื้นที่ดอน    ปัญหาค่าใช้จ่ายใน
การขุดเจาะและบ ารุงรักษาบ่อบาดาลตลอดจนปัญหาการเป็นสนิมเหล็กของน้ า                                                
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2. เศรษฐกิจ 
 ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลดอยงาม   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    โดยการปลูกข้าวเป็นหลัก  และ
มีการปลูกพืชสวน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของต าบล  คือ  ข้าว   พริก  ล าใย  เป็นต้น 
 การปศุสัตว์ ต าบลดอยงาม มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์  2  แห่ง   ฟาร์มเลี้ยงไก่  ปลา    นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยง 
โค  สุกร  เป็ด  ไก ่   นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลาบึก เพ่ือจ าหน่ายอีกด้วย   
 

ข้อมูลร้านค้าในต าบลดอยงาม 
 

 
 
 
 
 
         
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ที ่ ประเภท จ ำนวนแห่ง 

1 ร้านขายของช า 44 

2 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 2 

3 โรงกลั่นสุรา 3 

4 โรงสีข้าว 10  

5 ร้านอาหาร 2 

6 ร้านค้าพืชไร่ 6 

7 โรงเรือนท าขนมจีน 1 

8 ร้านรับซื้อของเก่า 1 

9 อู่ซ่อมรถ 9 

10 ร้านเสริมสวย / ตัดผม 11 

11 ร้านเกมส์ 7 

12 ร้านซ่อมอิเล็กทรอนิคส์ 2 

13 ปั๊มน้ ามัน 2 

14 ตลาดสด 3 

15 นวดแผนไทย 6 

16 ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง/ปั้นอิฐมอญ 3 

17 ร้านขายอาหาร 10 

18 ร้านเคาะพ่นสี 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 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา  จ านวนนักเรียน 

1 โรงเรียนบ้านสิบสอง อ.1 – ป.6 68 
2 โรงเรียนบ้านจ าคาวตอง อ.1 – ป.6 40 
3 โรงเรียนสันหนองควาย    อ.1 – ม.3 102 
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม(สันช้างตาย) อ.1 – ป.6 117 
5 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.1 – ม.6 116 
  รวม 443 

              ข้อมูล  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม    2556  
 

 
ที ่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็ก 
(คน ) 

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

       ข้อมูล  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม  2556  

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 
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          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 
 
7. สำธำรณสุข 
  ต าบลดอยงาม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอยงาม    1  แห่ง      มีเจ้าหน้าที่ประจ า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน  7  ท่าน  และมี อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน    มีศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน  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   ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลดอยงามอย่างต่อเนื่อง  และการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในกิจกรรม    ประชุมร่วมกับผู้ประสานพลังแผ่นดิน  (25  ตาสัปปะรด)     
และการตั้งด่านตรวจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
  ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่   ได้ด าเนินการพ่นน้ า(ละอองฝอย)   
เพ่ือเพ่ิมความชื้นในอากาศและรณรงค์การหยุดเผาวัชพืชตอซังข้าว  
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โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
 
 
 
 
 
   
 
  
      

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 

ส านักงานปลัด 

1. หัวหน้าส านักงานปลัด (1) 
2. บุคลากร  (1) 
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 
4. นักพัฒนาชุมชน  (1) 
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 
6. นักวิชาการเกษตร (1) 
7. เจ้าพนักงานธุรการ  (1) 
8. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1) 
9. เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย (1) 
10. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  (1) 
11. คนงานทั่วไป (3) 
 

กองคลัง                   
1. ผู้อ านวยการกองคลัง  (1 ) 
2. นักวิชาการเงินและบัญชี (1) 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (1) 
4. นักวิชาการพัสดุ (1) 
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) 
6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1) 
7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1) 
8. คนงานทั่วไป (1) 

กองช่าง 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง (1) 
2. นายช่างโยธา   (2) 
3. ผู้ช่วยช่างโยธา (1) 
4. คนงานทั่วไป (3) 
 

ส่วนการศึกษา  ศาสนา 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. คนงานทั่วไป (1) 
12. ครูผู้ช่วย (3) 

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 

ตรวจสอบภายใน 

1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (1) 
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2. กำรประเมินผล  ประสิทธิภำพของแผนพัฒนำเชิงคุณภำพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ   ในแผนพัฒนาสามปี  
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  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมีการตั้งด่านตรวจทั้งในช่วงเทศกาลและการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดตลอดจน ชุมชนเข้มแข็ง และด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมให้ประชาชนน 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
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลา  รณรงค์เก่ียวกับการลดภาวะโลกร้อน ลดการเผาป่า หรือพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการเกิดหมอกควัน   รวมทั้งการฉีดพ่นน้ าเพ่ือความชื้นในอากาศโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

5.กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก่อสร้างและซ่อมแซมถนนที่มีสภาพ

ช ารุดเสียหาย ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะมีการติดตั้งเพ่ิมเติม พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด ประกอบกับการด าเนินการ
ด้านบ ารุงรักษา ประปาหมู่บ้านที่เริ่มมีความช ารุด ให้สามารถใช้งานได้ต่อไป  

6.กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
ในส่วนของการท างาน และการบริหารงาน ทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม    ได้เน้นการ 

ท างานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ( ธรรมาภิบาล)  มีการส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการท างานอย่างครอบคลุมทุกส่วนงาน       มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการท างาน    มีการจัดสถานที่
ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  ด าเนินโครงการ 5 ส.  สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  

7. กำรพัฒนำเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  เร่งรัดพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และพัฒนาให้เป็นศูนย์การให้บริการ ได้ด าเนินการโครงการคุณธรรมจริยธรรม 
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บทที่ 3 
กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ( SWOT  Analysis ) 
จุดแข็ง ( Strengths ) 
 1. ท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท าการเกษตร  
เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า  ซึ่งมีแม่น้ าสายใหญ่ไหลผ่าน จ านวน  2  สาย   ซึ่งเหมาะแก่การท าการเกษตร ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ  
คือข้าว  ที่เป็นอาหารหลักของคนทั้งประเทศ   มีเส้นทางขนส่งทางบกที่สามารถติดต่อกับท้องที่อ่ืนได้สะดวก ระยะทาง
ไม่ไกลจากตัวเมือง การค้าขายสินค้าทางการเกษตร ใช้ระยะเวลาน้อย  
 2. ด้านการบริหารราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม     มีการบริหารงานภายในองค์กร    3   ส่วน  
คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบล   ซึ่งบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยงาม   ล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน   ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริการงานในการบริการ
ประชาชน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   มีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  ที่มีความรู้ความสามารถในการร่วมกันพัฒนาต าบล  
ทั้งยังมีหน่วยงานภายนอกที่ได้ร่วมสนับสนุนทั้งงบประมาณ และทรัพยากรอ่ืน ๆ ในการพัฒนาต าบลดอยงาม และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
จุดอ่อน ( Weaknesses ) 
 1. ด้านงบประมาณในการน าไปพัฒนา  ไม่เพียงพอกับความต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ใน
เรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นท่ียังไม่ทั่วถึง ทั้งระบบประปา  ไฟฟ้า  ถนน ที่ยังต้องมีการด าเนินการให้ทั่วถึง เพ่ือความ
สะดวก  ปลอดภัยในการเดินทาง  และการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน  
          2. ด้านการพัฒนาจัดเก็บข้อมูล   เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหา   และพัฒนาต าบลนั้น  ข้อมูลที่ได้รับขาดความสมบูรณ์  
จึงไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ในส่วนของการจัดท าแผนที่ภาษี  ได้มีการจัดท าโปรแกรมบางส่วนซึ่งยังไม่สมบูรณ์ ท า
ให้การรับช าระภาษีหรือ สืบค้นข้อมูลผู้ค้างช าระภาษีจากในระบบไม่ได้  ในการจัดท าแผนที่ภาษีเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง 
งบประมาณไม่เพียงพอ   ประกอบกับ ยังขาดการประชาสัมพันธ์การรับช าระภาษี  และกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้ประชาชน
ทราบน้อย  
 3. ในด้านสังคม เยาวชน ขาดสิ่งยึดเหนียวจิตใจ   ไม่เข้าถึงหลักของศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี
งาม ขาดความรักความสามัคคี ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาหลายอย่าง เช่น ปัญหายาเสพติด  ปัญหาทะเลาะวิวาท  
เป็นต้น   
โอกำส ( Opportunities ) 
 1. ด้านระเบียบ กฏหมาย  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย  ได้ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ ในการปกครองตนเอง  มีความอิสระในการก าหนดนโยบายการ
บริหารงาน  และมีอ านาจหน้าที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ ภายใต้กฏหมายที่เ กี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้บริหารงานโดยแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างอิสระตามพ้ืนที่ ของท้องถิ่นเอง  
 2. ด้านนโยบาย การบริหารงานของรัฐบาล ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด  นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน   นโยบายสร้างแหล่ง
เงินทุนส าหรับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น 
 3. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสแก่องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ในการ
เพ่ิมงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  รวมทั้งเป็นการเปิดตลาดสินค้าทางการเกษตรของต าบลดอยงาม  ซึ่งพ้ืนที่
ต าบลดอยงาม อยู่ในจังหวัดเชียงราย  และเป็นจังหวัดติดชายแดน  การค้าขายสินค้าต่าง ๆ สามารถท าได้สะดวกขึ้น  
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อุปสรรค (Threats) 
 1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม   การเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตก ที่แพร่ เข้ามา  และ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี   ท าให้ปัจจุบันเป็นสังคมที่ไร้พรมแดน มีการรับวัฒนธรรมตะวันตก  ประชาชน   เยาวชน   
บริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย   มีรายจ่ายมากขึ้นเกิดการสร้างหนี้สินเพ่ิมขึ้น   เกิดปัญหาทางสังคมตามมา   เยาวชนขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเอง   และสังคมเกิดภาวะการณ์แข่งขันทางสังคมท้องถิ่น เช่น การสร้างฐานะความร่ ารวยให้กับ
ครอบครัว  การเอาตัวรอด  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 2. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ   ที่มีการแข่งขัน  แย่งชิง ทางการเมือง การประท้วงการท างาน
ต่าง ๆ ของรัฐบาล  การแบ่งขั้วทางการเมือง ส่งผลให้การพัฒนา ต่าง ๆ ตามนโยบายที่ก าหนดไว้เกิดการเปลี่ยนแปลง
บ่อย ๆ  สร้างผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
 3. ภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถป้องกันได้ เช่น วาตภัย   อุทกภัย  ที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนในต าบลดอยงาม 
ทั้งการอยู่อาศัย  การประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นต้น  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

16 

บทท่ี 4 
วิสัยทัศน์   พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

  

4.1 วิสัยทัศน์  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม 
“สร้ำงองค์กรธรรมำภิบำล  บูรณำกำรทุกภำคส่วน  พัฒนำสังคมอยู่ดีมีสุข  ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

4.2 พันธกิจ 
1.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารชีวภาพในการเกษตร 
3.จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและรางระบายน้ า 
4.จัดให้มีแสงสว่างอย่างท่ัวถึง 
5.จัดให้มีและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
6.ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี 
7.ส่งเสริมการศาสนา  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 
8.ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
9.สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
10.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11.การพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตร 
12.พัฒนาระบบการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
13.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14 .การจัดต้ังกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 
15.ส่งเสริมการน าภมูิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
16.น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 
17.บริหารงานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

4.3 จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ   ลดปัญหาความยากจนได้            
2. ลดต้นทุนการผลิตและสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
3. การคมนาคม มีความสะดวก  รวดเร็ว  
4. ให้มีแสงสว่างอย่างท่ัวถึง  อ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
5. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค เพียงพอต่อความต้องการ            
6. พัฒนาความรู้ความสามารถให้เด็กและเยาวชนและเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารท่ีทันสมัยและท่ัวถึง 
7. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มกีารอนุรักษ ์และสืบสาน 
8 . ประชาชนมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง                                                   
9. เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                     
10.มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี  
11.มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 
12.การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 
13.จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
14 .มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 
15.มีการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา 
16.มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 
17.มีการบริหารงานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
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4.3 จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 

( Goals ) 
ตัวช้ีวัด 
( KPIs ) 

ข้อมูลพื้นฐำน 
( Baseline  Data ) 

เป้ำหมำย ( Targeis ) 
2557-2560 57 58 59 60 

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพียงพอ  ลดปัญหาความยากจนได้ 
 
 
 
2. ลดต้นทุนการผลิตและสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 
3. การคมนาคม มีความสะดวก 
รวดเร็ว  
 
4. ให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง อ านวย
ความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน               
 
 
5 . จัดให้มีน้ าส าหรับระบบ
สาธารณูปโภคเพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 
 
 

1) ร้อยละผู้ว่างงาน                                                   
 
 
2) ร้อยละของครัวเรือนมีรายได้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน            
1) เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิต    
ปุ๋ยชีวภาพในการเกษตรเพ่ิมข้ึน                             
 
1) ร้อยละของจ านวนเส้นทาง       
ในต าบลมีมาตรฐาน                                      
 
1) จ านวนหมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง ) ของถนนสายหลักในหมู่บ้าน                    
                  
 
1) ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าสะอาด
ใช้                              
        
 

1)  ประชาชนมีอาชีพและรายได้  
ร้อยละ 98.26    ร้อยละของการ
ว่างงาน 1.74                                   
2)  ครัวเรือนมีรายได้ผ่านเกณฑ์
จ านวน ร้อยละ 99.93                           
1) มีกลุ่มปุ๋ยชีวภาพต าบลดอยงาม 
จ านวน  3 กลุ่ม   
 
1) จ านวนถนนที่มีขนาดมาตรฐาน  
มีร้อยละ  95.22     
 
1) ถนนสายหลักในหมู่บ้านมีไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟก่ิง )  
จ านวน  14  หมู่บ้าน  
 
1) ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้ 
ร้อยละ  99.54 
 
 

0  % 
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14 หมู่บ้าน 
 
 
 

100% 
 
 
 

1 % 
 
 

100% 
 

5  กลุ่ม 
 
 

96 % 
 
 

12 
 
 
 

100 % 
 
 

0.5 % 
 
 

100% 
 

8 กลุ่ม 
 
 

98 % 
 
 

13 
 
 
 

100 % 
 
 

0  % 
 
 

100% 
 

 10 กลุ่ม 
 
 

100 % 
 
 

14 
 
 
 

100  % 
 
 

0  % 
 
 

100% 
 

10 กลุ่ม 
 
 

100 % 
 
 

14 
 
 
 

100  % 
 



 

18 
 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
( Goals ) 

ตัวช้ีวัด 
( KPIs ) 

ข้อมูลพื้นฐำน 
( Baseline  Data ) 

เป้ำหมำย ( Targeis ) 
2557-2560 57 58 59 60 

6. พัฒนาความรู้ความสามารถให้
เด็กและเยาวชน และเป็นช่องทางใน
การรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยและท่ัวถึง
ของประชาชน 
 
 
7. ศิลปวัฒธรรมประเพณี มีการ
อนุรักษ์ และมีการสืบสาน 
 
 
8. ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง 
 
9. เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 
10. มีสิ่งแวดล้อมที่ดี                                                                                           
 
 

1) ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารและการปฏิบัติงานของ 
ท้องถิ่นที่ทันสมัยและรวดเร็วขึ้น 
1) ร้อยละของประเพณีดั้งเดิม มีการ
พัฒนาและถ่ายทอดให้รับรู้เพ่ิมข้ึน 
 
 
1) ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค  
ไม่ติดต่อลดลง 
 
 1) ร้อยละของประชาชนมีความ    
พึงพอใจในความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึ้น 
 
1) ร้อยละของครัวเรือนที่ไม่ถูก
รบกวนจากมลพิษ            
  

1) จ านวนเด็กนักเรียนมีการเรียนรู้
ทางอินเตอร์เน็ต และมีการศึกษา
นอกสถานที่ ร้อยละ 60 
2) ประชาชนมีการรับรู้ข่าวสาร    
ร้อยละ  70 
 
1). ประชาชนทั่วไปและเยาวชนได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ในประเพณี   
ร้อยละ  98.81   
 
1). มีผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อจ านวน
ร้อยละ  10   
  
1).ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัย
ร้อยละ 99.41  
 
 
1).ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ   
ร้อยละ  98.61   
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จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
( Goals ) 

ตัวช้ีวัด 
( KPIs ) 

ข้อมูลพื้นฐำน 
( Baseline  Data ) 

เป้ำหมำย ( Targeis ) 
2557-2560 57 58 59 60 

11. มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 
12. การปฏิบัติหนา้ที่ของเจ้าหน้าที่มี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากข้ึน 
 
13. จัดระบบป้องกันภัยบรรเทา 
สาธารณภัยธรรมชาติ  
 
 
14.มีกองทุนกู้ยืมเพ่ือการประกอบ
อาชีพ 
 
15.มีการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้พัฒนา 
 
16.มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงาน 
 
17.มีการบริหารงานโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

1) ร้อยละของเกษตรกรในต าบล   
มีน้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 
1) ร้อยละของความพึงพอใจที่
ผู้รับบริการของ อบต. 
 
1) ร้อยละของประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับการช่วยเหลือจากการประสบ
ภัยธรรมชาต ิ
 
1)ประชาชนในพ้ืนที่มีการกู้ยืมเงิน
เพ่ือประกอบอาชีพ 
 
1)ร้อยละของกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  
 
1)ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้
เกี่ยวกับหลักธรรมภิบาล 
 
1)ร้อยละของการบริหารงานโดยที่
ประชาชนมีส่วนร่วม 

1). มีน้ าใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี 
ร้อยละ  60 
 
1).ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ  87.04  
 
1).ผู้ประสบภัยธรรมชาติได้รับความ
ช่วยเหลือ ร้อยละ 80  ของจ านวน
ผู้ประสบภัย 
 
1).ประชาชนในพื้นที่มีการกู้ยืมเงิน
เพ่ือประกอบอาชีพ  14  หมู่บ้าน 
 
1).จ านวนกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น  
10  กลุ่ม 
 
1).ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมภิบาล  ร้อยละ   50 
 
1).การบริหารงานงานโดยที่มี
ประชาชนมีส่วนร่วม ร้อยละ 99.41 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
1. พัฒนาด้านการศึกษา                    
 

 
1.1) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
1.2) ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาเรียนรู้ตามความอัธยาศัย 
1.3) สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา 
1.4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 

 
ส่วนการศึกษาฯ 

 
2. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต          
           

 
2.1) ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
2.2) ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันปัญหายาเสพติด 
2.3) ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม  
2.4) ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
2.5) ส่งเสริมสนับสนุน การดูแลสุขภาพอนามัยป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 

 
ส านักปลัด 

ส่วนการศึกษาฯ 

 
3. พัฒนาด้านการ  เศรษฐกิจ  
พาณิชย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม                       

 
3.1) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาอาชีพของคนในท้องถิ่น                                          
3.2) ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และส่งเสริมระบบการเกษตรปลอด
สารพิษ เกษตรอินทรีย์  
3.3) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 
 

 
ส านักปลัด 
ส่วนโยธา 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 
4. พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
 

 
4.1) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกวิธี 
4.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
4.3) ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
ส านักปลัด 
ส่วนโยธา       

 
5. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                         

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

 
ส่วนโยธา 

 

 
6. พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร                                                                                 

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

 
ส านักปลัด 

ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 

ส่วนการศึกษาฯ 
 

 
7. พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
7.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.2) พัฒนาความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรท้องถิ่นและประชาชน 

 
ส านักปลัด 

ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 

ส่วนการศึกษาฯ 
 

 


