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ส่วนที่  1 

บทน า 

 

พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่น 

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็น

แก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใชท้รัพยากรและ

รายได้ของตนเอง ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอย่างทั่วถึง ประกอบ

กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 

ได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาไว้   2   ประเภท   คือแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี  

             แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ขึน้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เป้าหมายประกอบกับกิจกรรม/

โครงการที่จะด าเนนิการในระยะเวลา 3 ป ี รวมทั้งมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาสามปีจงึเป็น

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน   

โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมอื   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม จงึได้จัดท าแผนพัฒนาสามปีเพื่อใช้

เป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   น ากิจกรรมไปสู่การปฏิบัติในพืน้ที่ใหส้อดคล้องกับศักยภาพ

ของพื้นที ่ ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ต่อไป   ดังนั้นเมื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งจะมีลักษณะ

วัตถุประสงค์ขัน้ตอนในการจัดท าและประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   ดังนี้  

 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548   ได้นยิามความหมายของแผนพัฒนาสามปีว่า“แผนพัฒนาสามปี หมายถึงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อันมี

ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการที่จัดท าขึน้ส าหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมี

ความตอ่เนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็น

ประจ าทุกปี"  

      แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา่ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนว

ทางการพัฒนาหนึ่งๆ อาจจะมีโครงการหรอืกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการหรอืกิจกรรมที่จะต้อง

น ามาด าเนนิการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตอ้งการในแตล่ะยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปียังตอ้งสอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาจังหวัดของ



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนต าบลยังต้องใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมอืใน

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งนีเ้พื่อใหก้ระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความ

รอบคอบ และผา่นกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนแผนพัฒนาสามปี   จึงมลีักษณะกว้าง ๆ  ดังนี้ 

   แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มคีวามสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กล่าวคือ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมอืในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

โดยน าโครงการ  / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท า

งบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ     และผ่านกระบวนการการ

มีสว่นร่วมของประชาชน 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

  1.    เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  2.    เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  และมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะด าเนนิการ 

3.    เพื่อแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 3 ปี 

4.  เพื่อแสดงให้เห็นถงึความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ี
 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

      ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดท าแผน 

 -  หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าแผนพัฒนารายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค์  ความส าคัญและความจ าเป็นในการท าแผนพัฒนา  เพื่อให้ทราบภารกิจที่จะต้องด าเนินการ

ตอ่ไป 

 -  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   แจ้งโครงการที่ ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ   ได้แก่  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น,  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา , หน่วยงานภายใน   ,

ประชาคม  และส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

       ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  สรุปยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมท าข้อมูลที่เก่ียวข้อง  ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาจังหวัด/อ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหาร   เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 -  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมกับประชาคมและส่วนที่เกี่ยวข้อง   เพื่อ

พิจารณาโครงการ  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ว่าโครงการ/กิจกรรมใดที่ต้อง

ด าเนินการ  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแนวทางการพัฒนา 

        



ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน   ด าเนนิการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่

จ าเป็นต่อการท าแผนพัฒนาสามปี    ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไป   การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการ

พัฒนา 

 3.2  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 3.2.1  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 

3.2.2  การเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3.2.3  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

3.2.4  การตัดสนิใจเลอืกแนวทางการพัฒนาในห้วง  3  ป ี

        ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

 -  พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์

ของแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกัน  โดยน าวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามาจัดท าเป็น

วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 

        ขั้นตอนที่  5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

 -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา    พิจารณาคัดเลือกโครงการที่

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี  มาจัดท ารายละเอียด/โครงการ   เป้าหมาย  ผลผลติ  

ผลลัพธ์  งบประมาณ   ระยะเวลา  ผูร้ับผดิชอบ  ตัวชี้วัดผลส าเร็จ                         

ส าหรับกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล        ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่าง 

แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   เพื่อให้ความเห็นชอบ

ก่อน  แล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจึงพิจารณาอนุมัตแิละประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลต่อไป  

 

1.4  ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนา  และการเพิ่มเติม หรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 3 ปี 
 

การแก้ไขแผนพัฒนา  =   แก้ไขใหถู้กต้องโดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์ + สาระส าคัญเดิมเปลี่ยนไป 

 

 

เป็นอ านาจของคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น 

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 3 ปี 
 

การเพิ่มเติม =  เพิ่มเติมแผนงาน/โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี ใหป้รากฏในแผนพัฒนา 3 ปี 

การเปลี่ยนแปลง =  การท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 



 

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท ารา่งแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเตมิหรอื

เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงเพื่อ

เสนอผูบ้ริหารท้องถิ่น 

3.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตริ่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเตมิหรอืเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้

แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเตมิหรอืเปลี่ยนแปลง 

 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรอื

เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อใหค้วามเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจงึพิจารณา

อนุมัตแิละประกาศใชต้่อไป 

 

1.5  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนา  3  ป ี

- การจัดท าแผนพัฒนา   3   ป ี    เป็นเครื่องมอืที่จะช่วยใหอ้งค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินการต่างๆที่อาจมี

ความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน     และเป็นอุปสรรคต่อกัน   เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ  ก าหนด  แนวทางการด าเนินงาน  และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมี

ประสิทธิภาพ  เพือ่ให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่   2 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. สภาพทั่วไป 

ต าบลดอยงาม   เป็นต าบลหนึ่ง ใน   15  ต าบลของอ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  อยู่ทาง 

ทิศตะวันออกของอ าเภอพาน     มีพื้นทีป่ระมาณ     33    ตารางกิโลเมตร    สภาพพื้นที่เป็นพืน้ที่ราบลุ่ม   

มีแม่น้ าสายใหญ่ไหลผา่น  2  สาย  คือ   น้ าแม่ฮา่ง     และน้ าแม่สา้น   เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม   ปศุสัตว์   อาณาเขตติดต่อต าบลดอยงาม ดังนี้ 

ทิศเหนอื ติดกับ ต าบลสันมะเค็ดและสันติสุข ทิศใต้ ติดกับ ต าบลหัวงม้ 

ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลเวียงห้าว            ทิศตะวันตก    ติดกับ ต าบลหัวงม้ /สันติสุข 

 

 

 
 

แผนที่ต าบลดอยงาม 

 



ลักษณะภูมิอากาศ 

           ลักษณะภูมิอากาศทั่วไปของต าบลดอยงาม เป็นแบบ  3  ฤดู  ลักษณะอากาศหนาว ร้อน    และ

มีฝนตก ตามฤดูกาล   ช่วงที่ฝนตกมากที่สุดประมาณเดือนมิถุนายน ถึงกันยายนของทุกปี   ฤดูร้อน

ประมาณช่วงเดือนมีนาคม  ถึง  พฤษภาคม และเกิดพายุฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี   ฤดูหนาว ประมาณ

เดือน ตุลาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์              

 

เขตการปกครอง 

  ต าบลดอยงาม   แบ่งเขตการปกครอง    ออกเป็น    14   หมู่บ้าน   และมีประชากร  ดังนี้ 

 
 

หมู่ที ่

 

ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่(ตร.กม.) จ านวน

ครัวเรือน 

ชาย หญงิ ประชากร 

1 บ้านสันทราย 2.141 172 200 222 422 

2 บ้านจ าคาวตอง 1.816 152 235 236 471 

3 บ้านสันผักเอือด 3.241 216 258 282 540 

4 บ้านสันหนองควาย 1.766 210 268 264 532 

5 บ้านท่าดอกแก้ว 2.482 196 278 312 590 

6 บ้านสันมะกอก 3.108 244 298 274 572 

7 บ้านสันช้างตาย 2.708 246 275 297 572 

8 บ้านหนองหมด 2.150 128 177 181 358 

9 บ้านสันก าแพง 1.666 238 275 306 581 

10 บ้านสันธาตุ 2.041 135 203 207 410 

11 บ้านสันโค้ง 1.424 157 229 205 434 

12 บ้านป่าตงึ 2.383 107 131 148 279 

13 บ้านแมห่นาด 2.008 101 133 136 269 

14 บ้านสารภี 4.066 88 108 111 219 

 รวม 33 2,390 3,068 3,181 6,249 

   

ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2559   แหล่งท่ีมาข้อมูล  ส านักบรหิารการทะเบียน   

กรมการปกครอง 
 

 

 



ตารางแสดงข้อมูลประชากรผู้มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลดอยงาม 

 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง  รวม 

00-04 117 101 218 

05-09 139 121 260 

10-14 151 165 316 

15-19 201 180 381 

20-24 231 224 455 

25-29 214 202 416 

30-34 194 204 398 

35-39 216 242 458 

40-44 250 226 476 

45-49 286 272 558 

50-54 283 356 639 

55-59 271 289 560 

60-64 222 258 480 

65-69 149 140 289 

70-74 68 85 153 

75-79 70 65 135 

80+ 80 109 189 

รวม 3,142 3,239 6,381 

 

ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน  2559  แหล่งท่ีมาข้อมูล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลประชากร ตามข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  ระดับต าบล ปี 2559 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง ประชากร 

1 บ้านสันทราย 110 148 132 280 

2 บ้านจ าคาวตอง 116 165 184 349 

3 บ้านสันผักเฮอืด 167 243 257 500 

4 บ้านสันหนองควาย 140 226 220 446 

5 บ้านท่าดอกแก้ว 124 208 232 440 

6 บ้านสันมะกอก 172 265 217 482 

7 บ้านสันช้างตาย 153 187 206 393 

8 บ้านหนองหมด 103 151 144 295 

9 บ้านสันก าแพง 142 198 225 423 

10 บ้านสันธาตุ 106 143 147 290 

11 บ้านสันโค้ง 114 148 150 298 

12 บ้านป่าตงึ 79 112 117 229 

13 บ้านแมห่นาด 73 95 93 188 

14 บ้านสารภี 59 76 63 139 

 รวม 1,658 2,365 2,387 4,752 

จ าแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ ชาย หญิง  รวม 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 5 7 12 

1 ปีเต็ม – 2 ปี 27 18 45 

3 ปีเต็ม – 5 ปี 53 53 106 

6 ปีเต็ม – 11 ปี 148 136 284 

12 ปีเต็ม – 14 ปี 73 67 140 

15 ปีเต็ม – 17 ปี 93 79 172 

18 ปีเต็ม – 25 ปี 223 209 432 

26 ปีเต็ม – 49 ปี 686 688 1,374 

50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 515 591 1,106 

มากกว่า  60 ปีเต็ม 542 539 1,081 

รวม 2,365 2,387 4,752 

    



ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของต าบลดอยงาม 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

• ทรัพยากรดินและที่ดิน 

ทรัพยากรดินภายในเขตต าบลดอยงามมีลักษณะดินที่ร่วน และเหนียวที่เหมาะส าหรับท า

นา และการเกษตรประเภทสวน                                               

• ทรัพยากรน้ า 

 ต าบลดอยงามมีแม่น้ าสายใหญ่  ซึ่งมี  2  สาย  เป็นสายน้ าที่ไหลผ่าน  ซึ่งชาวบ้านเรียก

แหล่งน้ าว่าน้ าแม่ฮ่าง    และน้ าแม่ส้าน    ซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าคัญของต าบลดอยงาม โดยเกษตรกร

ประมาณร้อยละ   50   อาศัยแหล่งน้ าจากแม่น้ า   2  สายนี้ในการเพาะปลูก    นอกจากนี้ต าบลดอยงาม

ยังมีสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า   จ านวน  1  แหง่   

         การพัฒนาแหล่งน้ า 

 ต าบลดอยงามได้มีการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ด้านอุปโภคและบริโภคเพื่อ

การเกษตร   นอกจากนั้นยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนอีกด้วย   มีหน่วยงานต่าง ๆ    เข้าด าเนินงาน

หลายหน่วยงาน   เชน่   กรมชลประทาน   กรมทรัพยากรน้ า  และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 

- การพัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน มีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่ด าเนินการเรื่องนี ้

โครงการชลประทานที่ก่อสรา้งเสร็จแล้ว  โดยมีโครงการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก    

      - การพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดิน และบ่อน้ าตื้น การพัฒนาน้ าใต้ดินขึ้นมาใช้มีการกระจายอยู่

ทั่วไป สว่นใหญ่มีการน าขึ้นมาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค  คุณภาพน้ าที่สามารถสูบขึน้มาใช้ น้ าบางแห่ง

อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี   แต่บางแห่งคุณภาพไม่ดี เนื่องจากเกิดสนิมเหล็ก  ต้องมีการกรองน้ าก่อนน ามาใช้   

น้ าที่ได้  สว่นใหญ่จะไม่เพียงพอต่อการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเกิดการขาดแคลนน้ า     

 

         แหล่งน ้ำตำมธรรมชำติและกำรชลประทำน  
 

  - แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  ต าบลดอยงามมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญคือน้ าแม่ฮา่งและน้ าแม่สา้น   นอกจากนีย้ังมี

ล าเหมืองสายต่าง ๆ  อีกมาก  และยังมีอ่างน้ าขนาดใหญ่ คือหนองควายหลวง ซึ่งสามารถเก็บน้ าได้ใน

ปรมิาณมากส่วนแหล่งน้ าใต้ดินของต าบลดอยงามมลีักษณะน้ าใต้ดิน ที่พบในบริเวณทั่วไป 

 

  - แหล่งน้ าชลประทาน  (โครงการชลประทาน) 

  แหล่งน้ าชลประทานที่มีอยู่ในต าบล   ประกอบด้วย   แหล่งน้ าตามโครงการชลประทาน  

ขนาดกลาง   โครงการชลประทานขนาดเล็ก    สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า   โครงการขุดหนองน้ าและ

คลองธรรมชาติที่สรา้งแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน  



 จากการที่ต าบลดอยงามขาดแคลนน้ าเนื่องจากเป็นเส้นทางไหลผ่านของน้ า ในช่วงฤดูแล้ง

มีการใชน้้ า เพื่อใช้ในการเกษตร  ต าบลดอยงามซึ่งอยู่ปลายน้ าจึงเกิดการขาดแคลนน้ า  ประกอบกับระบบ

ชลประทานในพื้นที่ในเรื่องของการกระจายน้ ายังไม่ทั่วถึง จึงท าให้ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่ง

น้ ากินน้ าใช้และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม   ส าหรับแหล่งน้ าขนาดเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีข้อจ ากัด

ในการพัฒนา  เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนโครงการต่อเนื่องในการน าน้ า เข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม     

ปัญหาการขาดแคลนภาชนะในการกักเก็บน้ าฝน  ปัญหาการขาดแคลนการขุดบ่อน้ าตื้นในพื้นที่ดอน    

ปัญหาคา่ใช้จ่ายในการขุดเจาะและบ ารุงรักษาบ่อบาดาลตลอดจนปัญหาการเป็นสนิมเหล็กของน้ า 

                   

2. เศรษฐกิจ 

  ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลดอยงาม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    โดยการปลูกข้าวเป็น

หลัก  และมีการปลูกพืชสวน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของต าบล คือ  ข้าว  พริก  ล าใย  เป็นต้น 

  การปศุสัตว์   ต าบลดอยงาม   มีฟาร์มเลี้ยงไก่  ปลา   นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยง โค  สุกร  

เป็ด  ไก ่   นอกจากนีย้ังมีการเลี้ยงปลาบึก เพื่อจ าหนา่ยอีกด้วย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลร้านค้าในต าบลดอยงาม 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน  2559  แหล่งที่มาข้อมูล  งานจัดเก็บรายได้  องค์การบรหิารส่วนต าบลดอยงาม 

 

ที่ ประเภท จ านวนแห่ง 

1 ร้านขายของช า 46 

2 ฟารม์เลี้ยงสัตว์ 2 

3 โรงกลั่นสุรา 3 

4 โรงสีขา้ว 9 

5 ร้านอาหาร 2 

6 ร้านค้าพืชไร่ 9 

7 โรงเรือนท าขนมจนี 1 

8 ร้านรับซือ้ของเก่า 1 

9 อู่ซ่อมรถ/ซ่อมประดับยนต์ 12 

10 ร้านเสริมสวย / ตัดผม 11 

11 ร้านเกมส์ 4 

12 ร้านซ่อมอเิล็กทรอนิคส์ 3 

13 ปั๊มน้ ามัน/หลอด 5 

14 ตลาดสด 4 

15 นวดแผนไทย 5 

16 ร้านค้าวัสดุก่อสรา้ง/ปั้นอิฐมอญ 4 

17 ร้านขายอาหาร 20 

18 โรงอิฐ/เตา 2 

19 ร้านล้างรถ 2 

20 ขายเนื้อสัตว์ 3 

21 เสาทวนสัญญาณ 5 

22 บ้านเชา่ 5 

23 โรงแรม/รีสอร์ท 2 



 

3. การศึกษา 

  ต าบลดอยงาม มีสถานศึกษา ทั้งหมด จ านวน  5   แห่ง โดยมีสถานศึกษาที่รับโอนจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 1 แห่ง คือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม (สันช้างตาย )       เมื่อวันที่ 

3  เมษายน  2552   และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   โดยมีจ านวน

ดังนี้ 

 
ชื่อ

สถานศกึษา/

ระดับชั้น 

โรงเรยีน  

อบต.ดอยงาม       

(สันช้างตาย) 

โรงเรยีนบ้าน 

สิบสอง 

 

โรงเรยีนบ้าน 

จ าคาวตอง 

โรงเรยีน 

สันหนองควาย 

โรงเรยีน 

ดอยงาม

วทิยาคม 

รวม 

อนุบาล 1 18 - - 11 - 29 

อนุบาล 2 22 2 2 3 - 29 

อนุบาล  3 - - - - - - 

ป.1 19 3 2 3 - 27 

ป.2 11 5 1 8 - 25 

ป.3 20 6 3 7 - 36 

ป.4 14 9 3 5 - 31 

ป.5 24 6 4 11 - 45 

ป.6 15 8 9 9 - 41 

ม.1 - - - 8 5 13 

ม.2 - - - 8 10 18 

ม.3 - - - 9 15 24 

ม.4 - - - - 18 18 

ม.5 - - - - 31 31 

ม.6 - - - - 19 19 

 

รวมทั้งสิน้ 

 

143 

 

39 

 

24 

 

82 

 

98 

 

386 

 

ข้อมูล  ณ  วันที่   21   พฤษภาคม   2559  

 

 

 

 



จ านวนเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลดอยงาม   อ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย 

 

 

ช่วงอายุ  (ปี/เดือน) 

 

ชาย 

 

หญิง 

 

รวม 

1.6 – 1.11 9 3 12 

2  - 2.5 5 6 11 

2.6  -  2.11 8 5 13 

3   ปีขึ้นไป 18 18 36 

รวม 40 32 72 

 

         ข้อมูล  ณ  วันที่  21    พฤษภาคม   2559 

 

4.  สภาพทางสังคม 

สถาบันและองค์การศาสนา 

   วัด   จ านวน  11 แห่ง 

ส านักสงฆ์  จ านวน   1 แห่ง 

5.การบริหารพื้นฐาน 

 การโทรคมนาคม 

   -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  3 แห่ง 

 การไฟฟ้า 

    -  จ านวนหมูบ่้านที่มไีฟฟ้าใช้  จ านวน  14 หมูบ่้าน  

 

6.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 

 6.1  บุคลากร    จ านวน     75  คน 

        ผูบ้ริหาร   จ านวน      4  คน 

        สมาชิกสภาฯ   จ านวน     26  คน 

         พนักงานส่วนต าบล  จ านวน     17  คน 

  พนักงานครูส่วนต าบล  จ านวน      6  คน 

        ลูกจา้งประจ า   จ านวน      1  คน 

        พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน     16  คน 

  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน      5  คน 

  



 

             6.2  ระดับการศึกษาของบุคลากร   

  ปริญญาโท   จ านวน      9  คน 

  ปริญญาตรี   จ านวน      24  คน 

  อนุปริญญา   จ านวน       -  คน 

  ป.กศ.สูง   จ านวน       1  คน 

  ปวส.    จ านวน       8  คน 

  ปวช.    จ านวน       -  คน 

  มัธยมศกึษาตอนปลาย  จ านวน       12     คน 

  มัธยมศกึษาตอนต้น  จ านวน       6  คน 

                    ประถมศกึษา   จ านวน      15  คน 

          

 6.3  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ปีงบประมาณ  2558 

  องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง     448,608.84  บาท 

  ส่วนราชการจัดสรรมาให้            15,337,437.81  บาท 

  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า)           4,372,174.00  บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)                           6,903,991.00  บาท 

          รวมรายได้          27,062,211.65  บาท 

  เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศ    1,048,897.00  บาท 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                          6,801,721.41  บาท 

  เงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์เบี้ยผูสู้งอายุ/เงินดอืน     12,187,392.72  บาท 

  ผดด. 

    รวมเงนิอุดหนุน  20,038,011.13 

 บาท 

รวมทั้งสิ้น                          47,100,222.78           บาท

เงินสะสม       7,453,167.81     บาท 

  เงินทุนส ารองเงนิสะสม               4,603,897.02   บาท 

 

7. สาธารณสุข 

 ต าบลดอยงาม    มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลดอยงาม    1  แห่ง      มีเจ้าหน้าที่

ประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน  8  ท่าน  และมี อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน  มีศูนย์

สาธารณสุขมูลฐาน  14  แหง่                        



  

8. ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  ต าบลดอยงาม   ได้มีตู้ยามต าบล   1   แห่งสายตรวจอาสา  ต าบลดอยงาม   จ านวน  14  

หมู่บ้าน     มีสมาชิก อปพร. จ านวน   86   ท่าน และในแต่ละปี   จะมีการตั้งจุดตรวจและคอยให้บริการ

ในพื้นที่ต าบลดอยงาม   ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์มีการประชาสัมพันธ์การขับขี่รถ  การดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาแล้วขับ   เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ   ตลอดจนการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณ

ทางโค้งอันตรายเพื่อเป็นการปัญหาด้านอุบัติเหตุ   นอกจากนี้มีการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ  ที่

เกิดขึ้นในต าบลดอยงามอย่างตอ่เนื่อง   

  ปัญหาด้านสารเสพติด    องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   ได้ร่วมกับ  กองทุนแม่ของ

แผ่นดินบ้านจ าคาวตอง   ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต าบลดอยงามอย่างต่อเนื่อง  และการ

ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในกิจกรรม    ประชุมการเฝ้าระวังทุกวันที่  15  ของเดือนในแต่ละ

หมูบ่้านในเขตต าบลดอยงาม    และการตัง้ดา่นตรวจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

  ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่       ได้ด าเนินตามประกาศ

จังหวัดเชยีงราย      เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า  จังหวัดเชียงราย  

ประจ าปี  2559   (งดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด  ตั้งแต่วันที่  17  กุมภาพันธ์ -  16  เมษายน  2559  )  

และ ประกาศจังหวัดเชียงราย      เรื่อง  การจัดระเบียบการเผาในที่โล่งตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า  จังหวัดเชียงราย  ประจ าปี  2559   (จัดระเบียบการเผา ตั้งแต่วันที่  

17   เมษายน  2559  เป็นต้นไป)  การรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่ต าบลดอยงาม   มีการแจง้ประชาสัมพันธ์

ไปยังหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน   และมีการจัดท าเสวียนในแต่ละหมู่บ้านเพื่อช่วยในการลดปัญหาเศษใบไม้  

ต้นหญ้า    และมีการลดการเผาในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
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โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 

 

 

 

 

 

 

 
  

       

ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบลดอยงาม 

ส านักปลดั 

1. หัวหน้าส านักปลัด  (1) 

2. นักทรัพยากรบุคคล  (1) 

3. นักวเิคราะห์นโยบายและแผน (1) 

4. นักพัฒนาชุมชน  (1) 

5. เจ้าพนักงานธุรการ  (1)   

6. เจ้าพนักงานบรรเทาสาธารณภัย (1)(วา่ง) 

7. ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ  (1) 

8. คนงานท่ัวไป (1) 

9. พนักงานขับรถยนต์  (1) 
 

กองคลัง                   

1. ผู้อ านวยการกองคลัง  (1 ) 

2. หัวหน้าฝ่ายการเงิน  (1) (วา่ง) 

3. นักวชิาการเงินและบัญช ี(1) 

4. นักวชิาการจัดเก็บรายได้ (1) 

5. นักวชิาการพัสดุ (1) 

6. เจ้าพนักงานธุรการ (1)   

 

กองช่าง 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง (1)  (วา่ง) 

2. นายช่างโยธา   (2) 

3. ผู้ช่วยช่างโยธา (1) 

4. ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ (1) 

5. ผู้ช่วยช่างไฟฟา้  (1) 

6. คนงานท่ัวไป (3) 

 

กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม  (1) 

2. นักวิชาการศึกษา (1)    

3. ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (1) 

4. ครูช านาญการพิเศษ (2) 

5. ครู  คศ.1  (2)   

6. ช่างครุภัณฑ์  (1) 

7. ผู้ดูแลเด็ก  (7) 

8. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ (2) 

9. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่การเงนิ  (1) 

10. คนงานทั่วไป  (1)   

11. ครูผู้ชว่ย (1) (ว่าง  3) 

13. ผู้ชว่ยครู  (1)   

รองปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลดอยงาม 

ตรวจสอบภายใน 

1.นักวชิาการตรวจสอบภายใน

(1) 

 



 
 

ส่วนที่ 3 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ที่ผ่านมานั้น  ในแผนพัฒนาฉบับนี ้จะวิเคราะหด์้วยระบบ 

SWOT  Analysis   ดังนี้ 

 

จุดแข็ง (S-Strength) 

1.  สภาพพื้นที่ของต าบลดอยงาม  เป็นพืน้ที่ราบลุ่ม  ไม่มีภูเขา ซึ่งเหมาะสมกับการท าการเกษตร  

ประกอบกับมีแหล่งน้ า  ทางธรรมชาติ  และแหล่งน้ าชลประทาน ที่ครอบคลุมพืน้ที่ต าบลดอยงาม  

ท าให้ประชาชนต าบลดอยงาม   ร้อยละ  80  มีอาชีพทางการเกษตร    

2. เส้นทางคมนาคม   ต าบลดอยงาม  อยู่ห่างจากตัวอ าเภอพาน   มาทางทิศตะวันออก  ประมาณ   

12  กิโลเมตร  มีถนนทางหลวงชนบท  และทางหลวงผ่านในพื้นที่   ท าให้การสัญจร  สะดวกสบาย 

และมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ในแต่ละหมู่บ้าน   การเดินทางของประชาชนในพื้นที่สะดวก  สบาย 

และเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง 

3. โครงสรา้งพื้นฐาน ในพืน้ที่ต าบลดอยงาม  ในส่วนของไฟฟ้า ในครัวเรือน ต าบลดอยงาม ทุกครัวเรือน

ที่มกีารตัง้บ้านเรือน    มีไฟฟ้าใช้   และไฟฟ้าสาธารณะ ( ไฟกิ่ง ) มคีรอบคลุมพืน้ที่    ที่เป็นจุดเสี่ยง

อันตราย  สร้างความปลอดภัยให้พี่นอ้งประชาชน    เรื่องของน้ าอุปโภค บริโภค  ทุกหมู่บ้านในต าบล

ดอยงาม มปีระปาใช้  และมีน้ าใช้อย่างทั่วถึง ไม่ประสบปัญหาในเรื่องของน้ าใช้แต่อย่างใด   ในเรื่อง

ของการติดต่อสื่อสาร   พืน้ที่ต าบลดอยงาม   สามารถติดตอ่สื่อสารทางโทรศัพท์ที่ครอบคลุมหลาย

เครือขา่ย  

4. ความเข้มแข็ง  และการมสี่วนรว่มของประชาชนในต าบลดอยงาม   มีความสามัคคี   และความ

ปรองดอง  สามารถเห็นได้ชัดจากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   จัดกิจกรรมต่าง  ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประเพณีลอยกระทง  กิจกรรมวันสงกรานต์   การจัดกิจกรรมทางศาสนา  หรอื

การแขง่ขันกีฬาต่าง ๆ  พี่น้องประชาชนต าบลดอยงาม  ให้ความร่วมมอืในการเข้าร่วมกิจกรรม  เป็น

อย่างด ี  รวมถึงวัด   โรงเรียนที่รว่มกัน   โดยเฉพาะโครงการแผน่ดินธรรมแผน่ดินทอง   ที่ทุกฝ่าย

ร่วมกันด าเนินกิจกรรมอย่างตอ่เนื่อง    มีการประชุมปรึกษาหารอืกันเป็นประจ าทุกเดือน   ท าให้การ

บริหารจัดการต่าง ๆ   ในต าบลประสบความส าเร็จด้วยดี 

 

 



 
 

 

จุดอ่อน ( W-Weakness )  

1.  กลุ่มอาชพี  ในต าบลดอยงาม   ยังไม่มีความเข้มแข็ง   เนื่องจากยังขาดความรูค้วามเข้าใจในการ

บริหารจัดการกลุ่ม    ท าให้กลุ่มขาดความยั่งยืนและความตอ่เนื่อง 

2. ด้านงบประมาณ   ในการน าไปพัฒนาไม่มคีวามเพียงพอกับความตอ้งการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

ของประชาชนในต าบล  

3. ด้านการเก็บข้อมูลในการน าไปใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาในพืน้ที่นั้น  ขอ้มูลที่ได้ยังขาดความสมบูรณ์  

ไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างทั้งหมด  เช่น    ข้อมูลจาก  จปฐ.   และในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลดา้น

แผนที่ภาษี    ซึ่งยังต้องมกีารจัดเก็บอย่างตอ่เนื่อง   เพราะเป็นข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหว  และมหีลาย

ขั้นตอนในการด าเนินงาน   

โอกาส (O-Opportunity ) 

1.  ตามนโยบายของรัฐบาลที่ผา่นมา   ในการด าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ   เพื่อสร้างงาน   

กระจายรายได้นัน้  สง่ผลให้ต าบลดอยงาม   ได้รับงบประมาณในการจัดสรรด าเนินงานในพื้นที่

จ านวนมาก เช่นนโยบายต าบลละ   5  ล้าน โครงการยกระดับศักยภาพหมูบ่้านเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ  ( หมู่บ้านละ 200,000 )    โครงการขับเคลื่อนพัฒนาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    หรอืจะเป็น   นโยบายการจา่ยขาดเงนิสะสมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง   ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสใหต้ าบลดอยงามในการพัฒนาอีกแนวทาง

หนึ่งนอกเหนือจากงบประมาณในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  

 

อุปสรรค (T-Threat ) 

   ภัยธรรมชาตทิี่ไม่สามารถป้องกันได้ซึ่งที่ผ่านมาภัยแล้ง    ส่งผลใหพ้ืชผลทางการเกษตรเกิด 

              ความเสียหาย   และภัยหนาวที่มอีุณหภูมิต่ ากว่าปีที่ผา่น ๆ มา  และปัญหาหมอกควัน  ที่ยังคงควบคุม 

              ไม่ได้ ส่งผลตอ่ประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของโรคภัยต่าง ๆ 

 

โดยจากการวิเคราะห์  Swot  สามารถสรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม     

ในปีที่ผา่นมามีการพัฒนาท้องถิ่นในระบบก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน  คือ   มีความเจรญิขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

แตร่ายได้ในการจัดเก็บเองของ   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   เชน่   ภาษีบ ารุงท้องที่   ภาษีโรงเรอืนและ

ที่ดนิ    ภาษีป้าย   มกีารเพิ่มขึน้    ท าให้รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง   มีจ านวนเพิ่มขึ้น   ส่วนการพัฒนาในเรื่องการ

บริหารการจัดการ    มีการแบ่งสว่นราชการการบริหารงานอย่างชัดเจน   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามม ี   

การแบ่งส่วนราชการ  การบริหารงานภายในองค์กร  เป็น  3 ส่วน   คือ   สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะ

ผูบ้ริหาร  และพนักงานส่วนต าบล   เฉพาะพนักงานส่วนต าบลมีการแบ่งงานออกเป็น  1  ส านัก   3   กอง     คือ   



 
 

ส านกัปลัด , กองคลัง, กองช่าง,  และกองการศกึษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  และ  1  หนว่ยงาน  คือ  

ตรวจสอบภายใน  โดยขอบเขตความรับผดิชอบงานในหน้าที่ค่อนข้างหลากหลาย  ซึ่งสามารถใหบ้ริการแก่

ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง โดยได้ประกาศโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของแตล่ะส่วนเพื่อเป็นหลักในการบริหารงาน  

และได้ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อเป็นกรอบความประพฤติของบุคลากร   การจัดตั้งงบประมาณและการ

ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มีความสอดคล้องและสมดุลกัน   มีระบบพืน้ฐานข้อมูลของ  อบต. (อินเตอร์เน็ต

ต าบล)   และระบบ   LAN  พร้อมทั้งมีโปรแกรมส าเร็จรูปในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นระบบ E-Plan (การ

วางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งการตดิตามและประเมินผล) ระบบ E-LAAS  (การบันทึกระบบบัญชี

และงบประมาณ)   ระบบ EGP (การจัดซือ้จัดจา้ง)   ระบบ    GFMIS   ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส์    ระบบ INFO (ฐานขอ้มูลกลาง)    ระบบ    LTAXGIS LTAX 3000 (โปรแกรมแผนภาษี)    

ระบบ SIS  (ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาท้องถิ่น)   ระบบ CCIS   (ข้อมูลสารสนเทศทางการศกึษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก   ระบบ   ELE  (ข้อมูลการเลือกตั้ง)  ระบบ  CMSS  (การบันทึกข้อมูลอัตราก าลัง)   และมีเครื่องมอื

เครื่องใช้และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการท างานเพียงพอต่อความตอ้งการในการท างาน 

ในปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาของจังหวัดเชียงราย   มีแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ 

สังคมเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด  และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของ

ภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัด   ในการด าเนนิการจัดท าแผนพัฒนาดังกล่าว  ทั้งในด้านการเมอืง   

เศรษฐกิจ   และสังคม   มีการพัฒนามากขึ้นจากแต่ก่อน   รวมถึงความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพืน้ที่

เศรษฐกิจสู ่   AEC   โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเช่ือมโยงการท่องเที่ยวและพืน้ที่เศรษฐกิจ   พืน้ที่

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามปัจจุบันเน้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนเป็นหลัก  ส่งเสริมการศกึษา

ให้กับเด็กและเยาวชน   ดูแลและสงเคราะหผ์ู้ชรา   ผู้พิการ  ผูป้่วยเอดส์   การสาธารณสุข พร้อมทั้งดูแลความ

เรียบร้อยปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของคนในต าบลร่วมถึงการเชื่อมโยงการเข้าร่วมการด าเนินงานที่จะน าไปสู่

การเป็นประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ที่ ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน

โครงการ/

กิจกรรม 

(ที่น ามาบรรจุ

ในข้อบัญญัติ) 

จ านวน

กิจกรรมที่ได้

ด าเนินการ 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

(กิจกรรม) 

1. การพัฒนาด้านการศกึษา 17 13 12 70.59 

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต 56 38 33 58.93 

3. การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจพาณิชย์

การเกษตรและ อุตสาหกรรม 
78 25 23 29.49 

4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
8 2 2 25.00 

5. การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 140 21 20 14.29 

6. การพัฒนาด้านการเมอืงและการ

บริหาร 
26 15 15 57.69 

7. การพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 4 4 3 75.00 

 

 

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีภาพในเชิงคุณภาพ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ ในแผนพัฒนาสามปี  

( ประจ าปี 2558  ) ในแต่ละยุทธศาสตร์และผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาดังนี้ 

 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้มกีารด าเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑท์างการศึกษา โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพของการศึกษาท้องถิ่น   โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  โครงการวันเด็กแหง่ชาติ  

โครงการวันแม่แห่งชาติ   โครงการค่ายวิชาการมุงเน้นอัจฉริยะภาพของนักเรียนมุ่งสูก่ารเรียนรู้   โครงการพัฒนา

ศักยภาพคุณลักษณะที่ดีส าหรับเด็กและเยาวชน   โครงการวันวิชาการของสถานศกึษาสู่ประชาคมอาเซียน  

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสัปดาหว์ิทยาศาสตร ์

โครงการอบรมศาสนด้านศาสนพิธี   3  วัย  ต าบลดอยงาม   โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน

สังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   



 
 

  2. การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้ด าเนินการงานด้านคุณภาพชวีิต ตามโครงการตา่ง ๆ ดังนี้ 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ     โครงการอาหารเสริมนม   โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีน   โครงการเบีย้ยังชีพ

ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ  ผูป้่วยโรคเอดส์   โครงการอบรมอาชีพแก่ผู้พิการ   โครงการตัง้จุดตรวจบริการประชาชน

ช่วงเทศกาล   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่จังหวัดเชียงราย   โครงการจัดหาอุปกรณ์

ด าเนนิงาน  อปพร.โครงการเฝา้ระวังปัญหายาเสพติดต าบลดอยงาม   โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเหตุบนท้อง

ถนน   โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ  โครงการทูบีนัม

เบอร์วัน  โครงการประเพณีวันลอยกระทง    โครงการวันมหาสงกรานต์ปี๋ใหม่เมอืงต าบลดอยงาม   โครงการแห่

เทียนพรรษา   โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน   โครงการสบืสานกิจกรรมทางศาสนา     โครงการ

ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด   โครงการพัฒนาการจัดการโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ( SBMLD )   

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น   โครงการแข่งขันกีฬาต าบลดอยงาม  โครงการ

ฝกึอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรตฯิ  โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา   เพื่อให้ประชาชนทุกคนมี

คุณภาพ มีสุขภาพดีถ้วนหน้าตามโครงการหลักประกันสุขภาพต าบลดอยงาม  (สปสช.)  ตลอดจนการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก  ด้านศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมูบ่้าน เพื่อพัฒนาชีวติความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านให้มี

สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีครอบครัวที่อบอุ่น   และมีการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาให้มี

จติส านึก มีวนิัยและคุณธรรม   เพื่อพัฒนาสังคมรว่มกัน  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ประชาชนมี

ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินมกีารตั้งดา่นตรวจทั้งในช่วงเทศกาลและการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด

ตลอดจน ชุมชนเข้มแข็ง และด้านประเพณีวัฒนธรรมสง่เสริมใหป้ระชาชนน าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็น

เครื่องมือพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ สนับสนุนด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 

 

3. การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้สนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี พัฒนาทักษะในการประกอบ 

อาชีพ ในส่วนของแหล่งน้ าทางการเกษตร โครงการคลองสวย น้ าใส และมีการขุดลอกล าเหมอืงสายต่าง ๆ 

เพื่อให้มนี้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ  ส าหรับการท านาตลอดปี 

   

 4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในส่วนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้มกีารปลูกต้นไม้ 

บริเวณรอบหนองควายหลวง และในแต่ละหมูบ่้านโดยการขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะพันธุ์พืช

เชยีงราย   มีการปล่อยปลาเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ปลา  รณรงคเ์กี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน ลดการเผาป่า 

หรอืพืน้ที่การเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควัน   รวมทั้งมีการจัดท าเสวียนในแตล่ะหมูบ่้าน  เพื่อช่วย

ในการลดปัญหาเศษใบไม้ต้นหญ้า 

 

   



 
 

5.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้ด าเนินการด้านโครงสรา้งพื้นฐาน   มีการก่อสร้าง  ส ารวจ  

ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสิ่งสาธารณูปโภค ภายในต าบล เชน่การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

ต าบล การส ารวจขยายเขตไฟฟ้า   ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ่้าน  ส ารวจการพัฒนาแหลง่น้ าภายในต าบล  เพื่อ

การอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรในการท านาปี  มีการขุดลอกแหล่งน้ าต่างๆ เพื่อ

ประโยชน์ใชก้ารเกษตรได้อย่างเพียงพอโดยก่อสรา้งและซ่อมแซมถนนที่มสีภาพช ารุดเสียหาย ในส่วนของไฟฟ้า

สาธารณะมีการตดิตั้งเพิ่มเติม พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด ประกอบกับการด าเนินการด้านบ ารุงรักษา ประปา

หมูบ่้านที่เริ่มมคีวามช ารุด ใหส้ามารถใช้งานได้ต่อไป  

 

6.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

ในส่วนของการท างาน และการบริหารงาน ทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม    ได้ 

เน้นการท างานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ( ธรรมาภิบาล)  มีการส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับ

การอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานอย่างครอบคลุมทุกส่วนงาน   มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ

ท างาน มีการจัดสถานที่ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  ด าเนินโครงการ   5 ส.  สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะยึดมั่นในระบอบ

ประชาธิปไตย  การด าเนินการตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจพัฒนา   และในด้านการพัฒนา

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม   จัดอบรมให้ความรู้

บุคลากรของ อบต.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่   และมีการประชาสัมพันธ์รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี  พ.ศ.2558   ให้ประชาชนได้ทราบ  จ านวน 1 ครั้ง/ปี  และมีการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน 

 

7. การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  เร่งรัดพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาใหเ้ป็นศูนย์การให้บริการ   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี   

 
 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่  4 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฎิบัติ 

4.1  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

วิสัยทัศน์  องค์การบรหิารส่วนต าบลดอยงาม 

“สร้างองค์กรธรรมาภิบาล  บูรณาการทุกภาคส่วน  พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข  ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

       

พันธกิจ 

  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง

ปัจจุบันได้ก าหนดอ านาจหน้าที่หลักในมาตรา  66  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหนา้ที่ “พัฒนาต าบลทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม ”  และองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่จะ

ด าเนนิการเพื่อใหบ้รรลุวิสัยทัศนท์ี่ก าหนดไว้  ดังนี้ 

1.ส่งเสรมิการประกอบอาชีพของประชาชน 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารชีวภาพในการเกษตร 

3.จัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบกและรางระบายน้ า 

4.จัดใหม้ีแสงสว่างอย่างทั่วถึง 

5.จัดให้มแีละพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

6.ส่งเสรมิพัฒนาการศกึษาและเทคโนโลยี 

7.สง่เสริมการศาสนา  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 

8.ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน 

9.สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

10.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11.การพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตร 

12.พัฒนาระบบการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

13.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

14 .การจัดตัง้กองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 

15.ส่งเสริมการน าภูมปิัญญาท้องถิ่นมาใช้ 

16.น าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบริหารงาน 

17.บริหารงานโดยให้ประชาชนมสี่วนรว่ม 

 

 



 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. ประชาชนมอีาชีพและรายได้เพียงพอ   ลดปัญหาความยากจนได้            

2. ลดต้นทุนการผลติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 

3. การคมนาคม มคีวามสะดวก  รวดเร็ว  

4. ให้มแีสงสว่างอย่างทั่วถึง  อ านวยความสะดวกในการใชชี้วติประจ าวัน 

5. จัดให้มรีะบบสาธารณูปโภค เพียงพอต่อความตอ้งการ            

6. พัฒนาความรู้ความสามารถใหเ้ด็กและเยาวชนและเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึง

ของประชาชน 

7. ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี มีการอนุรักษ์ และสืบสาน 

8 . ประชาชนมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง                                                   

9. เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                     

10.มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  

11.มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 

12.การปฏิบัติหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 

13.จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

14 .มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 

15.มีการน าเอาภูมปิัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา 

16.มกีารน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบริหารงาน 

17.มกีารบริหารงานโดยให้ประชาชนมีสว่นร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง สามป ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  

พัฒนาด้านการศึกษา 

1.1) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

1.2) ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

1.3) สนับสนุนการเรียนรู้คูคุ่ณธรรม รว่มกับสถาบันทางศาสนา 

1.4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม มสี่วนร่วมในการพัฒนาการศกึษา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

2.1) ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชวีิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ุคนพิการและ

ผู้ดอ้ยโอกาส 

2.2) ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ และปอ้งกัน

ปัญหายาเสพติด 

2.3) ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษจ์ารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และวัฒนธรรม

อันดีงาม  

2.4) ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

2.5) ส่งเสริมสนับสนุน การดูแลสุขภาพอนามัยป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  

พัฒนาด้านการ เศรษฐกิจ 

พาณิชย ์การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

3.1) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาอาชพีของคนในทอ้งถิ่น                                          

3.2) ส่งเสริมทฤษฎเีศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชด าร ิและส่งเสริมระบบ

การเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอนิทรีย์  

3.3) พัฒนาแหลง่น้ าเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

พัฒนาด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

4.1) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกวธีิ 

4.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอ้มและมลพษิตา่ง ๆ 

4.3) ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่  5   

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

5.1)  ส่งเสริมสนับสนุน  การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค   

สาธารณูปการ  ใหส้อดคล้องกบัความจ าเป็นและความตอ้งการของประชาชน 

5.2)  สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน  ทางระบายน้ า  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  

พัฒนาด้านการเมอืงและการ

บริหาร 

6.1) ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

6.2)  พัฒนาบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.3) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมอื เครื่องใชแ้ละสถานที่ปฏบัิตงิาน 

6.4) ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  

พัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

7.2) พัฒนาความรู ้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้กับบุคลากรท้องถิ่นและประชาชน 



 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 

เมื่อวันท่ี  7   พฤศจกิายน   พ.ศ.  2555 
 

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   1.1  ถนน 

      (1)  สร้างและปรับปรุง ถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยปรับปรุงใหเ้ป็น

ถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนสามารถใช้งานได้ตลอดปี เชน่ การด าเนินการปรับปรุงถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

หรอื  มีลักษณะที่เป็นเครือขา่ยหลักในการเชื่อมโยง  กับแผนงาน โครงการ ใหเ้ป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ให้มสีภาพดีขึน้   สามารถอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้า

ผลติผลทางการเกษตรและการพาณิชย์  ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น  และเพื่อกระจายความเจริญไปยังทุกพืน้ที่ 

   1.2 ประปา 

            (1) สรา้งและปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านใหค้รอบคลุมทั้งต าบล    เช่น การขยายเขตระบบประปา   

ลดปัญหาเรื่องระบบประปาเสีย  น้ าไม่มคีุณภาพ  และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารกิจการ

ประปาหมูบ่้าน 

        (2)  สร้างและบ ารุงรักษาแหลง่น้ า และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรอืพัฒนาแหลง่น้ าเพื่อใช้ในการ 

อุปโภค  บริโภคหรอืเพื่อใช้ในการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

1.3  ไฟฟ้า   

           (1)  ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพืน้ที่ใหค้รอบคลุมและทั่วถึง 

(2)   ติดตัง้ไฟสาธารณะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวติและทรัพย์สิน 

 

2.ด้านเศรษฐกิจ 

2.1  สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคง  จัดให้มี 

ศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้าพืน้บ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

       2.2  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชน

พึ่งตนเอง 

2.3  ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

               2.4  ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรใน

ท้องถิ่น 



 
 

              2.5 จัดใหม้ีแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการ

แก้ไขปัญหาเบือ้งตน้ในการขาดแหล่งเงนิทุนให้แก่ราษฎรในต าบล 

3.นโยบายด้านสังคม 

      3.1  ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 

              3.2  ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมสี่วนรว่มใน

กิจกรรมที่เป็นความเขม้แข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 

              3.3  สนับสนุนกิจกรรมสร้างความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนในต าบล โดย สนับสนุน

กิจกรรม ของ  อปพร. 

              3.4  ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผูต้ิดเชือ้ ผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียนที่ยากจน 

              3.5  สนับสนุนนโยบายด้านยาเสพติด ของรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปราม และการการบ าบัดรักษา 

4.ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม 

4.1  ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 

4.2  สง่เสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนมคีวามรูเ้กี่ยวกับโรคภัยต่างๆพร้อมทั้งป้องกัน  และระงับโรค 

โรคติดตอ่ที่อาจเกิดขึ้นในต าบล 

4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง 

     4.4  ส่งเสริมให้มกีารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4.5  ปรับปรุงภูมทิัศนส์ถานที่ส าคัญหรือสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ 

4.6  ให้มกีารปลูกป่าชุมชนของหมู่บ้าน 

5.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 

5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาทั้งในและนอกระบบอย่างตอ่เนื่อง 

5.2  พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ 

5.3  ส่งเสริมให้มเีครือข่ายการเรียนรูใ้นชุมชน เพื่อเป็นแหลง่ค้นคว้าหาความรู้ 

5.4  ส่งเสริมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง 

5.5  ส่งเสริมจารีตประเพณี   วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของต าบล เช่น  งานประเพณีแห่ 

เทียนเข้าพรรษา   งานลอยกระทง  แหแ่คร่   งานประเพณีสงกรานต์  และอื่นๆ 

5.6  สง่เสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศกึษาอบรม  และเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

6.ด้านการเมืองการบรหิาร 

               6.1  สง่เสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นพระประมุข 

              6.2 ให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทุกแห่งในกรณีที่เกิดความจ าเป็น

เร่งดว่นอันจะก่อใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

              6.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานโดยน าการบริหารแนวใหมม่าใช้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

พี่นอ้งประชาชนด้วยความรวดเร็วยิ่งขึน้ เช่นการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร 

               



 
 

              6.4 สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนแนวใหม่โดยยึดหลักตามผลงาน โดย 

ด าเนนิการประเมินประสิทธิภาพแลประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

6.5 เน้นการบริหารงานแบบเปิดโอกาสโดยใหป้ระชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น  

โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

6.6 สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญก าลังใจ ใหข้้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล            

ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ 

        6.7  มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้บุคลากรในหนว่ยงาน ได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะเพื่อน ามาพัฒนาองค์กร 

        6.8  ใชจ้่ายงบประมาณโดยใช้หลักความคุ้มค่ามาใช้ในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  บัญชีโครงการพัฒนา 

4.2.1  แบบ  ผ.01  บัญชีโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2  แบบ   ผ.02   บัญชีประสานโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3  บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2560 -2562) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
บัญชีโครงการเพื่อประสานแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  อ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย 

ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ (บาท) หนว่ยงาน 

ที ่

ขอประสาน 

ปี  

2560 

ปี  

2561 

ปี  

2562 
รวม 

1 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูท่ี่  10  บ้านสันธาตุ  

ต าบลดอยงาม เชื่อมต าบลเวยีงห้าว        

(สายชลประทาน)  อ าเภอพาน  

จังหวัดเชยีงราย 

3,000,000.00 - - 3,000,000.00 
อบจ.เชยีงราย 

ส่วนราชการ

อื่น 

2 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก   หมู่ท่ี   4             

บ้านสันหนองควาย  เชื่อม หมูท่ี่  13  

บ้านแม่หนาด   ต าบลดอยงาม 

เชื่อมดงคอแลน  ต าบลหัวง้ม  

อ าเภอพาน   จังหวัดเชยีงราย 

8,100,000.00 - - 8,100,000.00 
อบจ.เชยีงราย 

ส่วนราชการ

อื่น 

3 
โครงการขุดลอกล าน้ าแมฮ่า่งเช่ือม  

ม.11-5-10-14  ต าบลดอยงาม   

อ าเภอพาน   จังหวัดเชยีงราย 

22,000,000.00 - - 22,000,000.00 
อบจ.เชยีงราย 

ส่วนราชการ

อื่น 

4 
โครงการขุดลอกล าน้ าแมส่้าน   

ต าบลดอยงาม  หมู่ท่ี  7-14-13   
7,500,000.00 - - 7,500,000.00 

อบจ.เชยีงราย 

ส่วนราชการ

อื่น 

5 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายทางบา้นสันป่าหนาด  

หมู่ท่ี  2  ต าบลเวยีงห้าว  เช่ือม  

หมูท่ี่  5  บา้นท่าดอกแก้ว       

ต าบลดอยงาม  อ าเภอพาน  

จังหวัดเชยีงราย 

3,600,000.00 - - 3,600,000.00 
อบจ.เชยีงราย 

ส่วนราชการ

อื่น 

6 
โครงการเสรมิผวิทางแอสฟัสท์  ถนนสาย  

ม.1-2-10-5-11   ต าบลดอยงาม    

อ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

5,086,200.00 - - 5,086,200.00 
ส่วนราชการ

อื่น 

ผ.02 



 
 

รวมทั้งสิน้จ านวน  5  โครงการ 49,286,200.00 - - 49,286,200.00  

ส่วนที่ 5 

แนวทางการติดตามและประเมินผล 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมนิผล 

   

               องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ได้มคี าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยงาม   ที่  291/2557   

ลงวันที่  17  มิถุนายน  2557  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลดอยงาม   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

พ.ศ. 2548   ข้อ  28   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประกอบด้วย 

1.นายอรรณพ            ไขทา    ตัวแทน  ส อบต.  เป็น ประธานกรรมการ                       

2.นายผดุงพล            ค าฝั้น              ตัวแทน  ส อบต.                เป็น กรรมการ  

3.นายทองศักดิ์          ธรรมโก   ตัวแทน  ส อบต.               เป็น กรรมการ 

4.นายสมพล              บัวอินทร์         ตัวแทนประชาคม                 เป็น กรรมการ 

5.นายสวัสดิ์              ค าแก้ว           ตัวแทนประชาคม                 เป็น           กรรมการ 

6.นางสาวนฤมล        สุธรรมมา        พัฒนากรประจ าต าบล           เป็น กรรมการ 

7.นายพชกร             หอมนาน          ผูอ้ านวยการกองช่าง  เป็น กรรมการ 

8.นายสุพิศ              สมยาราช         ประธานสภาวัฒนธรรม         เป็น  กรรมการ            

9.นายสุนัน              สมศรีดา          ผอ.โรงเรียน  อบต.ดอยงาม    เป็น กรรมการ 

10.นางสุจนิดา          อิ่นค า             หัวหนา้ส านักปลัด                เป็น เลขานุการ 

11.นางพีรนุช            สีธิ                 จนท.วิเคราะหน์โยบายฯ         เป็น ผูช่้วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  

1.ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3.รายงานผลและเสนอความคิดเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น  เพื่อให้

ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   และ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างนอ้ยปีละครั้ง  ภายใน

เดือนธันวาคมของ  ทุกปีทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

5.แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการ  หรอืคณะท างาน  เพื่อช่วยเหลอืปฎิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  

 

 



 
 
 

 

5.2 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล การบริหารและการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนา

สามปี     (2560-2562) ได้พิจารณาก าหนดแบบรายงานให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1) การขอแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการในแผนพัฒนาสามปี  

2) การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในรูปของสัดส่วนของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี       

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการสามารถด าเนินการตามโครงการได้ 

3) การติดตามและการรายงานผลด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)          

ได้ก าหนดแผนรายงานผลใหค้รอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

ก) ระยะเวลาการด าเนินงานแตล่ะโครงการอยู่ภายใต้ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรอืไม่ 

ข) งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินโครงการอยู่ภายใต้งบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

ค) ผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการที่ก าหนด

ไว้หรอืไม่ 

ง) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

รายงานการบริหารและการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้คณะกรรมการพัฒนา อบต. 

ทราบเป็นประจ าทุกปี ตามแบบที่ก าหนดโดยเป็นการก ากับติดตามและให้มีการสรุปผลการบริหาร/โครงการ/

แผนงาน และการด าเนินงานโครงการละ 1 ครั้ง และมีการประเมินผลรวมทั้งปี ๆ ละ  1  ครั้ง  และรายงานผลต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ผู้บริหารฯ   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   และ

ประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ส่วนที่  5  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   จัดท าประชาคมหรือการประชุมภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
จ านวนผู้ที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558 – 2560)    
จ านวน  2,331  คน 
จ านวนผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในเขต  อปท.    ณ  กันยายน   2558   จ านวน   5,292   คน 
จ านวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมประชาคม                           2,331   X  100  =    44.05   % 
จ านวนผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในเขต  อปท.              5,292 
จ านวนผู้ที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)  
คิดเป็นร้อยละ  44.05  %  
 
3.2   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและริเริ่มผลักดันโครงการ
ต่าง  ๆ  มากน้อยเพียงใด 
(1)โครงการจากแผนชุมชนถูกบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558 -2560  )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอย
งาม    จ านวน   200  โครงการ 
(2)  โครงการจากแผนชุมชนถูกบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558    
จ านวน  123   โครงการ    
โครงการจากแผนชุมชนบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       123  X  100  =  61.50  % 
โครงการจากแผนชุมชนที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)               200 
โครงการจากแผนชุมชนที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีคิดเป็นร้อยละ  61.50  % 
 
6.1   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามได้น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558 -2560) 
 
(1)โครงการจากแผนชุมชนถูกบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558 -2560  )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอย
งาม    จ านวน   200  โครงการ 
(2)โครงการจากแผนชุมชนถูกบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558   จ านวน  
123   โครงการ    
โครงการจากแผนชุมชนบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       123  X  100  =  61.50  % 
โครงการจากแผนชุมชนที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)               200 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 -2560)  ที่น ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2558  คิด
เป็นร้อยละ   61.50  % 
 



 
 

6.2  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามได้น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558 -2560) 
 
(1)  โครงการจากแผนด าเนนิงานประจ าปี  พ.ศ.2558  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม     
จ านวน   144  โครงการ 
(2)  โครงการจากแผนด าเนนิงานประจ าปี  พ.ศ.2558  ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  142   โครงการ    
โครงการจากแผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2558                                 142  X  100  =  98.61  % 
โครงการจากแผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2558 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ            144 
โครงการจากแผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2558   ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ  98.61  %   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์
 
ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาต ิ
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.
ในเขตจังหวดัเชียงราย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อบต.  

   ย.1 
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการค้าการลงทุนเป็นศูนย์กลาง 
คมนาคมการท่องเท่ียวและวิถี 
การผลิตการเกษตรยั่งยืนเช่ือมโยง 
กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

 

ย.1 
การพัฒนาระบบคมนาคม 
ขนส่ง  สาธารณูปโภค     
สาธารณูปการ และ 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
 ท่ีจ าเป็นเขต อปท.  
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน                   

 

    
ย.2 
การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปะ 
วัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ 
ท้องถ่ินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                                    
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชน 
และสังคม 

ย.2 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
ย.3 
การพัฒนาด้านการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ย.6 
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 
 
 

ย.1 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

   ย.3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ 
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ย.4 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม
และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

ย.2 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ 

   ย.4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ 

สมบูรณ์และยั่งยืน 

 

ย.5 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความ
สมบูรณแ์ละยัง่ยืน 

ย.3 
พัฒนาเศรษฐกิจพาณิชย์  
ท่องเที่ยว  การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
ย.4. 
พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ย.5 
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 



 
 

ย.6 
พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 
ย.7 
การพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
 

ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 1                                          ยุทธศาสตร์ที่ 2                          ยุทธศาสตร์ที่ 3               ยุทธศาสตร์ที่ 4  

การพัฒนา  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน                        การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลป                                            การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้                                   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

ของจังหวัด  ด้านการค้าการลงทุนเป็นศูนย์กลาง                                     วัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ                                            ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข                                           และสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ 

เชียงราย                                      คมนาคมการท่องเท่ียวและวิถี                                           ท้องถ่ินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                          สมบูรณ์และยั่งยืน 

                                      การผลิตการเกษตรยั่งยืนเช่ือมโยง                        เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชน                                                                                                                           

                                      กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN                                    และสังคม      

                                                           

 

 

ยุทธศาสตร ์                     ยุทธศาสตร์ที่ 1                    ยุทธศาสตร์ที่ 2                             ยุทธศาสตร์ที่ 3                               ยุทธศาสตร์ที่ 4                             ยุทธศาสตร์ที่ 5                               ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

การพัฒนา                      การพัฒนาระบบคมนาคม                     การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                   การพัฒนาด้านการศึกษา                   การพัฒนาคุณภาพชีวิต                     การพัฒนาทรัพยากร                          การพัฒนาด้านการเมือง 
ขององค์กร                                    ขนส่ง  สาธารณูปโภค                         และการท่องเท่ียว                            และการพัฒนาทรัพยากร                  และสังคมเพื่อให้ประชาชน                  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    การบริหาร 
ปกครองส่วน                                  สาธารณูปการ และ                                                                              มนุษย์                                          อยู่เย็นเป็นสุข                                  ให้ด ารงความสมบูรณ์ 
ท้องถ่ินใน                                      ระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ                                                                                                                                                                        และยั่งยืน 
เขตจังหวัด                                     ท่ีจ าเป็นเขต อปท.                                                                              
เชียงราย                                       เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม                                                                                         
                                                  อาเซียน                                                                                         
                                 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์            ยุทธศาสตร์ที่ 1                ยุทธศาสตร์ที่ 2                          ยุทธศาสตร์ที่ 3                         ยุทธศาสตร์ที่ 4                              ยุทธศาสตร์ที่ 5                              ยุทธศาสตร์ที่ 6                             ยุทธศาสตร์ที่  7 
การพัฒนา            การพัฒนาด้าน                     การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต               พัฒนาด้านเศรษฐกิจ                       พัฒนาด้านการอนุรักษ์                        พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                 พัฒนาด้านการเมืองและ                     การพัฒนาเทคโนโลยีและ 
ขององค์การ                         การศึกษา                                        พาณิชย์   ท่องเท่ียว                    ทรัพยากรธรรมชาติและ                                                                         การบริหาร                                     สารสนเทศ 
บริหารส่วน                         การเกษตรและ                          สิ่งแวดล้อม  
ต าบลดอยงาม                                                                           อุตสาหกรรม               
  
                                         



 
 

 

 

 

 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยงาม   (ต่อ) 

  
ยุทธศาสตร์            ยุทธศาสตร์ที่ 1                ยุทธศาสตร์ที่ 2                          ยุทธศาสตร์ที่ 3                             ยุทธศาสตร์ที่ 4                              ยุทธศาสตร์ที่ 5                              ยุทธศาสตร์ที่ 6                             ยุทธศาสตรท์ี่  7 
การพัฒนา            การพัฒนาด้าน                     การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต                พัฒนาด้านเศรษฐกิจ                        พัฒนาด้านการอนุรักษ์                       พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน             พัฒนาด้านการเมืองและ                  การพัฒนาเทคโนโลยีและ 
ขององค์การ                         การศึกษา                                         พาณิชย์   ท่องเท่ียว                         ทรัพยากรธรรมชาติและ                                                                   การบริหาร                                   สารสนเทศ 
บริหารส่วน                          การเกษตรและ                              สิ่งแวดล้อม  
ต าบลดอยงาม                                                                            อุตสาหกรรม               

 
 
 

          
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 .1 ) ส่ งเสริมสนับสนุน 

ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานการศึกษา      สู่
ประชาคมอาเซียน 
1.2) ส่ งเสริมสนับสนุน 
ก าร ศึ ก ษ า เรี ย น รู้ ต า ม
อัธยาศัย 
1.3) สนับสนุนการเรียนรู้
คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบัน
ทางศาสนา 
1.4) ส่ งเสริม ให้ทุกภาค
ส่วนในสังคม  
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา 

2 .1 )  ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น 

คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้ สู ง อ า ยุ  ค น พิ ก า ร แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกาส 
2.2) ส่งเสริมสนับสนุน การ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 
2.3) ส่งเสริมการพัฒนาและ
อนุรักษ์จารีตประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรม
อันดีงาม  
2.4) ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬาและนันทนาการ 
2.5) ส่งเสริมสนับสนุน การ
ดูแลสุขภาพอนามัยป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 

3.1) ส่งเสริมสนับสนุน 
การพัฒนาอาชีพของคน
ในท้องถิ่น                                          
3 .2) ส่ ง เส ริ ม ท ฤ ษ ฎี
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ และ
ส่งเสริมระบบการ 
เกษตรปลอดสารพิ ษ 
เกษตรอินทรีย์  
3.3) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

4.1) ส่งเสริมสนับสนุนให้มี

ระบบการก าจัดขยะมูลฝอย
แบบถูกวิธ ี
4.2) ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษต่าง ๆ 
4.3) ดูแลรักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.1)  ส่งเสริมสนับสนุน  
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น  
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค   
ส า ธ า ร ณู ป ก า ร   ให้
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ค ว า ม
จ าเป็นและความต้องการ
ของประชาชน 
5 .2 )  สนั บ สนุ น ก า ร
ปรับปรุงและก่อสร้าง
ถนน  ทางระบายน้ า 

6 .1 ) ส่ ง เส ริ ม ค ว า ม
เข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
6.2)  พัฒนาบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
6 .3)  ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พั ฒ น า เ ค รื่ อ ง มื อ 
เครื่อ งใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน 
6.4) ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

7.1) พัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
7.2 พัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับบุคลากรท้องถิ่น
และประชาชน 

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

บัญชีเกินศักยภาพ 



 
 

 

 

 

 


