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บทที่ 1  
บทน า 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายพัฒนาท้องถิ่น 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0810.2/ ว 0185 ลงวันที่ 17 มกราคม 2551 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2552-2554 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2553-2555) ตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ให้น ากรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัด อ าเภอ และของท้องถิ่น ในการจัดทา
แผนพัฒนา  

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการ ก าหนด ทิศทางใน
อนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย  

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดย
สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุแนวทางท่ีต้องการจ าให้บรรลุ
ถึงสภาพการณ์นั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้อง ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวม และการวิเคราะห์
ข้อมูล อย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 3  
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นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1 ถนน  
1.1.1 จัดให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เป็นคอนกรีต หรือลาดยาง ให้ครอบคลุมทุกสาย ในพ้ืนที่ต าบล ดอยงาม พร้อม
ปรับปรุงและบ ารุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากสภาพการใช้งาน และ จากอายุการที่ใช้งาน  
1.2 ไฟฟ้า  
1.2.1 ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะ ( ไฟกิ่ง ) ทุกหมู่บ้าน เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
1.2.2 มีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน หน่วยงานราชการ ในต าบล เพ่ือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน  
1.3 ประปา  
1.3.1 มีระบบประปาน้ าสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภค ทุกครัวเรือน และตลอดทั้งปี  
1.3.2 หมู่บ้านมีการบริหารจัดการระบบน้ าประปาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทางบประมาณรายรับ – รายจ่าย 
ระเบียบข้อบังคับ เพ่ือให้กิจการประปามีการบริหารอย่างยั่งยืน  
2. ด้านเศรษฐกิจ  
2.1 พัฒนาแหล่งน้าด้านการเกษตร จัดระบบชลประทาน ให้ทั่วถึงทั้งต าบล พร้อมทั้งบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติที่มี  
2.2 ให้ประชาชนดาเนินชีวิตภายใต้แนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสามารถพ่ึงตนเองได้ ส่งเสริมการเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่ายในภาคครัวเรือน สร้างนิสัยการประหยัดให้กับประชาชน  
- ศูนย์ซ่อมสร้าง( Fix it center ) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้กับราษฎร  
- จัดให้ท าบัญชีครัวเรือน  
- ท าไร่นาสวนผสมเพื่อลดความเสี่ยงในการปลูกพืชชนิดเดียว  
2.3 ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร เกษตรกรสามารถผลิตเองได้และใช้ภายในครัวเรือนได้ และใช้
วัตถุดิบที่มีในชุมชน เช่น  
- การรับซื้อหอยเชอรี่  
- การรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในครัวเรือน  
- พัฒนาโรงผลิตปุ๋ยของต าบล  
2.4 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เกิดศักยภาพ ในการบริหารจัดการ เกิดความยั่งยืนเข้มแข็ง  
2.5 ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน โดยการร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการส่วนอื่นในการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนจากพืช  
- ส่งเสริมการปลูกสบู่ดา  
- น้ามันพืชที่ใช้แล้ว  
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3. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
3.1 ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในส่วนของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดให้คนรุ่นต่อไป  
3.2 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับนักเรียนและเยาวชนในต าบล  
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกด้าน เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และได้มาตรฐาน  
- พัฒนาบุคลากรด้านการดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหารส าหรับเด็ก  
- ด้านอาคารสถานที่ มีพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับการท ากิจกรรมของเด็ก สิ่งแวดล้อมมีอากาศถ่ายเท ที่สะดวก ไม่มีมลภาวะต่าง 
ๆ มีความปลอดภัย  
- ด้านวิชาการ และส่งเสริมกิจกรรมตามหลักสูตร มีคุณลักษณะด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
- ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชน  
4. ด้านสังคม  
4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างเสริมสุภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการสร้างนิสัยการบริโภคของประชาชน ลด
ปริมาณผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน หรือโรคติดต่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน  
4.2 ทาให้พื้นที่ภายในต าบลดอยงามปลอดภัยจากยาเสพติด ไม่มี ผู้เสพ และเป็นชุมชนเข้มแข็ง  
4.3 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง และได้รับการยอมรับจากคนในสังคม มีงานท า มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง  
4.4 จัดให้มีอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยต่าง ๆ และพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา มีการจัดเฝ้า
ระวังภัยในพื้นท่ีตามจุดต่าง ๆ ในช่วงกลางคืน มีการฝึกทบทวนอาสาสมัครให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา  
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรีและเยาวชนให้มีบทบาททางสังคม  
5. ด้านสิ่งแวดล้อม  
 
5.1 ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลโดยการปลูกต้นไม้และจัดที่ว่างเปล่าให้เป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจของ
ประชาชนในต าบล 5.2 ลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่การเกษตรของต าบล ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองใน ชุมชน 
หรือใช้พืชดูแลพืช  
6. ด้านการบริหารจัดการ  
6.1 ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance )  
 
(1) การบริหารโดยใช้หลักนิติธรรม มีการใช้ระบบกฎ ระเบียบที่เป็นธรรม บุคคลเสมอภาคกัน (2) หลักคุณธรรม การยึด
มั่นในความถูกต้อง ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน (3) หลักความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สามารถ
ตรวจสอบได้ (4) หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ เสนอความเห็น 5  
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(5) หลักความรับผิดชอบ ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมยอมรับผลกระท าของตนเอง 
(6) หลักความคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 6.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
- บุคลากรในองค์กรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ  
- ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรเพ่ือรองรับเทคโนโลยีในอนาคต  
- Local area network ระบบโครงข่าย Computer ภายในองค์กร  
- นาระบบ E- LAAS ซึ่งเป็นระบบบัญชีอัตโนมัติน ามาใช้ในองค์กร  
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. สภาพทั่วไป 
ต าบลดอยงาม เป็น ต าบลหนึ่ง ใน15  ต าบลของอ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย อยู่ทางทิศตะวันออก 

ของอ าเภอพาน  มีพ้ืนที่ ประมาณ  33 ตารางกิโลเมตร  สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าสายใหญ่ไหลผ่าน 2  สาย  
คือ น้ าแม่ฮ่าง  และน้ าแม่ส้าน   เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ปศุสัตว์ อาณาเขตติดต่อต าบลดอยงาม 
ดังนี้ 

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

 

   
 
 แผนที่ต าบลดอยงาม 
 
ลักษณะภูมิอากาศ 



 7 

 ลักษณะภูมิอากาศทั่วไปของต าบลดอยงาม เป็นแบบ 3 ฤดู       ลักษณะอากาศหนาว     
ร้อน    และมีฝนตก ตามฤดูกาล  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 -27  องศาเซลเซียส ค ช่วงที่ฝนตกมาก
ที่สุดประมาณเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน ของ  ทุกปี    ฤดูร้อนประมาณช่วงเดือน มีนาคม  ถึง 
พฤษภาคม และเกิดพายุฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี   ฤดูหนาว ประมาณเดือน ตุลาคม ถึงเดือน 
กุมภาพันธ์              

 
 
เขตการปกครอง 
 
  ต าบลดอยงาม แบ่งเขตการปกครอง  ออกเป็น 14  หมู่บ้าน และมีประชากร  ดังนี้ 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ประชากร ชาย หญิง 
1 บ้านสันทราย 130 475 228 247 
2 บ้านจ าคาวตอง 121 496 246 250 
3 บ้านสันผักเอือด 175 615 290 325 
4 บ้านสันหนองควาย 161 630 316 314 
5 บ้านท่าดอกแก้ว 164 643 313 330 
6 บ้านสันมะกอก 188 668 346 322 
7 บ้านสันช้างตาย 187 627 318 309 
8 บ้านหนองหมด 105 388 199 189 
9 บ้านสันก าแพง 166 638 311 327 

10 บ้านสันธาต ุ 120 473 223 250 
11 บ้านสันโค้ง 126 492 259 233 
12 บ้านป่าตึง 89 324 162 162 
13 บ้านแม่หนาด 80 302 149 153 
14 บ้านร่วมใจพัฒนา 58 219 115 104 

 รวม 1,870 6,990 3,475 3,515 
   

ข้อมูล  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงข้อมูลประชากรในเขตต าบลดอยงาม 
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กลุ่มอายุ ชาย หญิง  รวม % ชาย % หญิง 

00-04 143 141 284 2.05 2.02 

05-09 156 181 337 2.23 2.59 

10-14 222 198 420 3.18 2.83 

15-19 255 239 494 3.65 3.42 

20-24 233 239 472 3.33 3.42 

25-29 216 233 449 3.09 3.33 

30-34 261 257 518 3.73 3.68 

35-39 287 272 559 4.11 3.89 

40-44 326 290 616 4.66 4.15 

45-49 333 369 702 4.76 5.28 

50-54 300 300 600 4.29 4.29 

55-59 247 292 539 3.53 4.18 

60-64 172 143 315 2.46 2.05 

65-69 93 96 189 1.33 1.37 

70-74 85 80 165 1.22 1.14 

75-79 76 92 168 1.09 1.32 

80+ 70 93 163 1.00 1.33 

รวม 3,475 3,515 6,990 49.71 50.29 

 
 

กราฟปิรามดิแสดงจ านวนประชากร    

ปิรามิดประชากร

6 4 2 0 2 4 6

00-04

15-19

30-34

45-49

60-64

75-79

กลุ่
มอ

าย
ุ

ร้อยละ

% หญิง

% ชาย
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของต าบลดอยงาม 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ทรัพยากรดินและท่ีดิน 
ทรัพยากรดินภายในเขตต าบลดอยงามมีลักษณะดินที่ร่วน และเหนียวที่เหมาะส าหรับท านา และ

การเกษตรประเภทสวน                                               
 ทรัพยากรน้ า 

 ต าบลดอยงามมีแม่น้ าสายใหญ่ ซึ่งมี 2  สาย  เป็นสายน้ าที่ไหลผ่าน  ซึ่งชาวบ้านเรียกแหล่งน้ าว่าน้ าแม่
ฮ่าง    และน้ าแม่ส้าน    ซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าคัญของต าบลดอยงาม โดยเกษตรกรประมาณร้อยละ 50 อาศัยแหล่งน้ าจาก 
แม่น้ า 2 สายนี้ในการเพาะปลูก    นอกจากนี้ต าบลดอยงามยังมีสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า จ านวน 1  แห่ง   

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

- การพัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน มีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่ด าเนินการเรื่องนี้ โครงการ
ชลประทานที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว  โดยมีโครงการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก    

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

         แหล่งน  าตามธรรมชาติและการชลประทาน  
  - แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ต าบลดอยงามมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญคือน้ าแม่ฮ่างและน้ าแม่ส้าน   นอกจากนี้ยังมีล าเหมือง สาย
ต่าง ๆ  อีกมาก      และยังมีอ่างน้ าขนาดใหญ่ คือหนองควายหลวง ซึ่งสามารถเก็บน้ าได้ในประมาณ มาก        สว่น
แหล่งน้ าใต้ดินของต าบลดอยงามมีลักษณะน้ าใต้ดิน ที่พบในบริเวณท่ัวไป 
 
  - แหล่งน้ าชลประทาน  (โครงการชลประทาน) 
  แหล่งน้ าชลประทานที่มีอยู่ในต าบล ประกอบด้วย แหล่งน้ าตามโครงการชลประทาน  ขนาดกลาง   
โครงการชลประทานขนาดเล็ก    สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า   โครงการขุดหนองน้ าและคลองธรรมชาติที่สร้างแล้ว
เสร็จถึงปัจจุบัน  

 
 จากการที่ต าบลดอยงามขาดแคลนน้ าเนื่องจากเป็นเส้นทางไหลผ่านของน้ า ในช่วงฤดูแล้งมีการแย่งน้ า 

เพ่ือใช้ในการเกษตร  ต าบลดอยงามซึ่งอยู่ปลายน้ าจึงเกิดการขาดแคลนน้ า  ประกอบกับระบบชลประทานในพ้ืนที่ใน
เรื่องของการกระจายน้ ายังไม่ทั่วถึง จึงท าให้ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ ากินน้ าใช้และแหล่งน้ าเพ่ือการ
เกษตรกรรม   ส าหรับแหล่งน้ าขนาดเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีข้อจ ากัดในการพัฒนา  เนื่องจากปัญหาการขาดแคลน
โครงการต่อเนื่องในการน าน้ าเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม  ปัญหาการขาดแคลนภาชนะในการกักเก็บน้ าฝน  ปัญหาการขาด
แคลนการขุดบ่อน้ าตื้นในพ้ืนที่ดอน    ปัญหาค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะและบ ารุงรักษาบ่อบาดาลตลอดจนปัญหาความเป็น
สนิมเหล็กของน้ า                   
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2. เศรษฐกิจ 
 ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลดอยงาม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยการปลูกข้าวเป็นหลัก และมีการปลูกพืช
สวน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของต าบล คือ พริก  มะเขือเทศ   ล าไย   
 การปศุสัตว์ ต าบลดอยงาม มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ๑ แห่ง   ฟาร์มเลี้ยงไก่     นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยง โค  สุกร  เป็ด  
ไก ่   นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลาบึก เพ่ือจ าหน่ายอีกด้วย   

 
ข้อมูลร้านค้าในต าบลดอยงาม 

 
 
 
 
 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การศึกษา 
  ต าบลดอยงาม มีสถานศึกษา ทั้งหมด จ านวน  6   แห่ง โดยมีสถานศึกษาที่รับโอนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 1 แห่ง คือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม (สันช้างตาย )   เมื่อวันที่ 3 เมษายน  
2552   และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   โดยมีจ านวนดังนี้ 
 

ที ่ ช่ือสถานศึกษา จ านวนนักเรียน( คน ) 

1 โรงเรียนบ้านสิบสอง ๗๘ 

2 โรงเรียนบ้านจ าคาวตอง ๕๗ 

3 โรงเรียนสันหนองควาย    1๓๒ 
4 โรงเรียนบ้านท่าดอกแก้ว ๒๑ 
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ( สันช้างตาย ) ๑๐๒ 
6 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 129 
 รวม 519 

  
       ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน    2554  
 
 
 
 

ที ่ ประเภท จ านวนแห่ง 
1 ร้านขายของช า 46 
2 ฟาร์มเลี้ยงสัตว ์ 1 
3 โรงกลั่นสุรา ๔  
4 โรงสีข้าว ๗  
5 ร้านอาหาร 9 
6 ร้านค้าพืชไร ่ 4 
7 โรงเรือนท าขนมจีน 1 
8 ร้านรับซื้อของเก่า 1 
9 โรงผลิตปุ๋ย 1 

10 อู่ซ่อมรถ 8 
11 ร้านเสริมสวย / ตดัผม 7 
12 ร้านเกมส ์ 3 
13 ร้านซ่อมอิเล็กทรอนิคส ์ 2 
14 ปั๊มน้ ามัน 2 
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ที ่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็ก 
(คน ) 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันธาตุ สาขาสิบสอง ๑๘ 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันหนองควาย        ๒๓ 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันธาต ุ  ๑๕ 
 รวม 56 

       ข้อมูล  ณ  วันที่  10    มิถุนายน  2554  
 

 
4. สาธารณสุข 
 ต าบลดอยงาม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอยงาม    1  แห่ง      มีเจ้าหน้าที่ประจ าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ จ านวน  7  ท่าน  และมี อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน                         
 
5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ต าบลดอยงาม ได้มีตู้ยามต าบล   1   แห่งสายตรวจอาสา  ต าบลดอยงาม จ านวน  14  หมู่บ้าน มี สมาชิก อป
พร. จ านวน  214   ท่าน และในแต่ละปี จะมีการตั้งจุดตรวจในพ้ืนที่ต าบลดอยงาม ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์    
นอกจากนี้มีการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในต าบลดอยงาม อย่างต่อเนื่อง   โดยทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยงาม ได้จัดท าโครงการฝึกทบทวน สายตรวจอาสาและ อปพร. เป็นประจ า   
 ในส่วนของปัญหาด้านสาเสพติด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้ร่วมกับ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านจ า
คาวตอง ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่ต าบลดอยงาม อย่างต่อเนื่อง  
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โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสว่นต าบลดอยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-            

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักงานปลัด 
1. หัวหน้าส านักงานปลัด (1) 
2. บุคลากร  (1) 
3. เจ้าพนักงานธุรการ  (1 ) 
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  (1) 
5. คนงานทั่วไป (4) 

ส่วนการคลัง                   
1. หัวหน้าส่วนการคลัง  (1 ) 
2. นักวิชาการเงินและบัญช ี(1) 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได ้(1) 
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1) 
5. คนงานทั่วไป (2) 

ส่วนโยธา                        
1. หัวหน้าส่วนโยธา   (1) 
2. นายช่างโยธา   (1) 
3. ผู้ช่วยช่างโยธา (1) 
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1) 
5. คนงานทั่วไป (3) 
 

ส่วนการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
1. รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ (1) 
2.  นักวิชาการการศึกษา (1) 
3. ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (1) 
4. ครูช านาญการ (2) 
5. ช่างครุภัณฑ ์(ภารโรง ) (1) 
6. ครูผู้ช่วย (2) 
7. ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  (7) 
8. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1) 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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      ส่วนที ่3 
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 
1. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาในปีท่ีผ่านมา 
ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน / โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจ าปีท่ีผ่านมา 

กับจ านวนแผนงาน / โครงการ และงบประมาณที่ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

จริง 

ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 
(บาท ) 

จ านวนงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ร้อยละ 

1. พัฒนาด้านการศึกษา 18 4 22.22 5,017,000 139,800 2.79 
2. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 67 31 46.27 10,862,774 7,096,648 65.33 
3. พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
พาณิชย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

51 9 17.65 11,791,715 311,100 2.64 

4. พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 2 28.57 139,000 20,000 14.39 

5. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 18 56.25 42,869,588 4,112,400 9.59 
6. พัฒนาด้านการเองและการ
บริหาร 

15 12 80 990,000 1,134,253 114.57 

7. พัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7 4 57.14 154,000 95,000 61.69 

รวม 197 80 40.61 71,824,077 12,909,201 17.97 
 
ข้อมูลจาก รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2553 
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2. การประเมินผล  ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนพัฒนาสามปี  
( ประจ าปี 2553  ) ในแต่ละยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้มีการด าเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา โครงการวันเด็ก

แห่งชาติ  โครงการศึกษาดูงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สนันสนุนด้านอาการกลางวันและอาหารเสริมนม โครงการ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ( SBM )  

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชวิีต 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ไดด้ าเนินการงานด้านคุณภาพชีวิต ตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชน

ทุกคนมีคุณภาพ มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีจิตส านึก มีวินัยและคุณธรรม เพ่ือพัฒนาสังคมร่วมกัน  ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมให้
ประชาชนน าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นเครื่องมือพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ให้ความช่วยเหลือในการ
ซ่อมแซมบ้านและสร้างบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย และยังได้รับการสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมจาก พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๒  จังหวัดเชียงราย  

3. การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้สนับสนุนให้แก่วัยแรงงาน พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ในส่วน

ของแหล่งน้ าทางการเกษตร มีการขุดลอกล าเหมืองสายต่าง ๆ เพื่อให้มีน้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ   
 4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในส่วนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้มีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบ
หนองควายหลวง และในแต่ละหมู่บ้านโดยการขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะพันธุ์พืชเชียงราย     มีการ
ปล่อยปลาเพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธ์ปลา  รณรงค์เก่ียวกับการลดภาวะโลกร้อน ลดการเผาป่า หรือพ้ืนที่การเกษตร ซึ่ง
เป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควัน  

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก่อสร้างและซ่อมแซมถนนที่มี

สภาพช ารุดเสียหาย ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะมีการติดตั้งเพ่ิมเติม พร้อซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด ประกอบกับการ
ด าเนินการด้านบ ารุงรักษา ประปาหมู่บ้านที่เริ่มมีความช ารุด ให้สามารถใช้งานได้ต่อไป  

2. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
ในส่วนของการท างาน และการบริหารงาน ทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม    ได้เน้นการท างาน 

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

7. การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  เร่งรัดพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และพัฒนาให้เป็นศูนย์การให้บริการ ได้ด าเนินการโครงการคุณธรรมจริยธรรม 
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ส่วนที ่ 4 
  สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

4.1 วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
 สังคมดี  ราษฎรมีความเป็นอยู่สุขสบาย   ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี                                                                           
 

4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง สามปี   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาด้านการศึกษา 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

2.1) ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
2.2) ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 
2.3) ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงาม  
2.4) ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
2.5) ส่งเสริมสนับสนุน การดูแลสุขภาพอนามัยป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาด้านการ เศรษฐกิจ 
พาณิชย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

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

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกวิธี 
๔.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
๔.๓) ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
พัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน       

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

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.2) พัฒนาความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรท้องถิ่นและประชาชน 
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4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาและส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 พัฒนาการค้า การลงทุน และ 
โลจสิติกส์     

1. สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้านการค้า การลงทุน Logistics 
2. กระตุ้นเอกชนให้มาลงทุนในจังหวัด/ประเทศเพื่อนบ้าน 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
4. ยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล 
5. สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบรกิาร 
6. การพัฒนาและส่งเสรมิผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมภิาค 
7. ส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจ SMEs โดยการอบรมนักธุรกจิ การหาแหล่งเงินทุนและพันธมติรทาง
การค้า 
8. เพิ่มมูลค่าการค้าตลาดเดิม 
9. แสวงหาตลาดใหม ่
10.จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain 
11.  การเตรียมความพร้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่ง ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
12.  การพัฒนาระบบฐานข้อมลูการค้าและการเชื่อมโยงข้อมูล 
13.  การจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรพัฒนาเอกชนกับต่างประเทศ 
14.  การบริหารจัดการของกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
15.  การพัฒนาบคุลากรด้าน Logistics 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3     
 สร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อ
เพิ่มมูลค่า              

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
คุณภาพชีวิต และสร้าง ความ
เข้มแข็งกระบวนการประชา
สังคม 

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

1.จัดท าแนวเขตป่าให้ชัดเจนและป้องกันรักษาป่าเชิงรุก 
2.เพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของพื้นที่ป่า 
3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม ้
4.ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยการใช้ระบบอนรุกัษ์ดินและน้ าและการปลูก
หญ้าแฝกตามแนวพระราชด าร ิ
5.ส่งเสรมิการผลติและการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมี 
6.ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน่้ าท้ังในจังหวัดและระหว่างประเทศ 
7.จัดท าระบบบริหารจัดการลุ่มน้ าแบบบูรณาการ ให้เกิดประสิทธิผล เพียงพอต่อความต้องการ 
รวมทั้งป้องกันอุทกภัย 
8.จัดท าฝายขนาดเล็กโดยการมสีว่นร่วมของชุมชนเพื่อชะลอน้ าเสรมิ ความชุ่มชื้นเพิ่มความอดุม
สมบูรณ์ของป่าไม้ และดักตะกอน 
9.จัดท าฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ 
10.สนับสนุนใหม้ีการรวมกลุม่ธุรกิจชุมชน และเอกชนในการจัดการ และเพิม่มลูค่าขยะอยา่ง
ครบวงจร เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 
11.ส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจดัการน าเสยีในครัวเรือน 
12.การป้องกันและแกไ้ขปัญหาหมอกควันและภาวะมลพิษทางอากาศ 
13.จัดท าแผนพัฒนาเมืองและท้องถิ่น/วางผังเมืองให้เป็นเมืองน่าอยูชุ่มชนเข้มแข็ง 
14.พัฒนาสาธารณูปโภค โครงการสรา้งพื้นฐานและพัฒนาที่อยู่อาศยัของเมืองและท้องถิ่น 
ภายใต้แผนพัฒนา และการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ 
15.พัฒนาเส้นทางคมนาคม เชื่อมโยงจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/หมู่บา้น  ที่มีมาตรฐาน 
16.ปรับปรุงภมูิทัศน์ตามเส้นทางคมนาคมหลัก สร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะหรือสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนที่มีความสวยงาม สะอาดและปลอดภยัเปน็เมืองน่าอยู่ 
17.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม 
18.การสร้างศักยภาพท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ความมั่นคงพ้ืนท่ีปกติและพื้นท่ี
ตามแนวชายแดน 

1.พัฒนา คน ชุมชน ด้วยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
2.สร้างเสริมศักยภาพของประชาชน ด้วยการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
3.ส่งเสรมิอาชีพ ให้ประชาชนตามศักยภาพของชุมชน 
4.สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน ในการเรยีนรู้ และเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างอยู่ดมีีสุข 
และมสี่วนร่วมในการพัฒนา 
5.พัฒนาคุณภาพชีวิต การควบคมุโรคตดิต่อของชุมชน หมู่บ้านในพ้ืนท่ีชายแดน 
6.เร่งรัด การแกไ้ขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไมม่ีสถานท่ีชัดเจนให้สมดุลระหว่างสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน กับการรักษาความมั่นคง 
7.จัดระบบหมู่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัครในพื้นที่ปกติ และพื้นที่ชายแดน 
8.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
9.จัดระบบการเตือนภัย และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
10.ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภยัร่วมกัน และการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 
11.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
12.จัดระเบียบด้านการข่าว/เฝ้าระวังปัญหาและการแจ้งเตือน 
13.จัดการปญัหายาเสพติดที่ยังหลงเหลืออยู ่
14.เฝ้าระวังและรักษาสถานภาพไม่ให้ปัญหาหวนกลับมารุนแรง 
15.สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพตดิ 
16.ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่น ตระหนัก และเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อความยั่งยืน 
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17.สนับสนุนให้พื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดประเทศเพื่อนบ้านมีความสงบสุข สันติสุข เขม้แข็ง 
พัฒนา และพึ่งตนเอง 
18.ส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างจังหวัดโดยมีความเข้มแข็งของท้องถิ่นเป็นกลไกกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อขจัดความหวาดระแวงกัน 
19.สนับสนุนความร่วมมือ และการสร้างความเป็นพันธมติรที่ดตี่อกนักับประเทศเพื่อนบ้าน 
20.ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมอืทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน สังคม การศึกษา วัฒนธรรม 
กีฬา ศาสนา สาธารณสุข กับประเทศเพื่อนบ้านบนพ้ืนฐานความเท่าเทียมกันและเกื้อกูลกัน 
21.ประสานและบูรณาการ การด าเนินงานด้านความมั่นคงของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
22.จัดท าแผนยุทธศาสตร์ความมัน่คง/โครงการในพ้ืนท่ีปกติและพืน้ท่ีชายแดน 
23.ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง/โครงการในการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาที่
เหมาะสมกับพื้นที ่
24.รายงานผลและตดิตามประเมนิผลความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ/โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การส่งเสริมการบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี      

1.จัดระบบให้บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วม One Stop Service) 
2.ส่งเสรมิการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านระบบ e-service 
3.ส่งเสรมิให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของส่วนราชการ 
4.จัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน และวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจรติฯ 
5.น าเทคนิคการบริหารจดัการสมยัใหม่มาใช้ยกระดับการท างาน 
6.กระจายภารกิจและอ านาจการตัดสินใจลงสู่ระดับปฏิบัติ และถ่ายทอดตัวช้ีวัดจากระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล 
7.พัฒนาขีดความสมรรถนะของบคุลากรตาม Competency Based Management 
8.พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครบถว้นและทันสมัย 
9.ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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4.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
เมื่อวันที่  9   ตุลาคม  2551 

 

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 ถนน 
(1)        จัดให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน  เป็นคอนกรีต  หรือลาดยาง ให้ครอบคลุมทุกสาย ในพื้นที่ต าบล 

ดอยงาม  พร้อมปรับปรุงและบ ารุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากสภาพการใช้งาน และ 
จากอายุการใช้งาน 

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

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

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

ธรรมชาติที่มี 
2.2 ให้ประชาชนด าเนินชีวิตภายใต้แนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือสามารถพ่ึงตนเองได้  

ส่งเสริมการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายในภาคครัวเรือน สร้างนิสัยการประหยัดให้กับประชาชน 
2.3 ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร   เกษตรกรสามารถผลิตเองได้และใช้ภายในครัวเรือนได้  

และใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชน เช่น  หอยเชอรี่ 
2.4 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เกิดศักยภาพ ในการบริหารจัดการ เกิดความยั่งยืนเข้มแข็ง 
2.5 ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน โดยการร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการส่วนอื่นในการส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทนจากพืช  
3. ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม 

3.1 ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในส่วนของ
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดให้คนรุ่นต่อไป 

3.2 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับนักเรียนและเยาวชนในต าบล 
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกด้าน  เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  และได้

มาตรฐาน  
- พัฒนาบุคลากรด้านการดูแลเด็ก  ผู้ประกอบอาหารส าหรับเด็ก 
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- ด้านอาคารสถานที่  มีพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับการท ากิจกรรมของเด็ก  สิ่งแวดล้อมมีอากาศถ่ายเท ที่สะดวก   
ไม่มีมลภาวะต่าง ๆ    มีความปลอดภัย 

- ด้านวิชาการ  และส่งเสริมกิจกรรมตามหลักสูตร  มีคุณลักษณะด้านร่างกาย   อารมณ์  จิตใจ  สังคม  
และสติปัญญา 

- ด้านการมีส่วนร่วม  และสนับสนุนจากชุมชน 
4. ด้านสังคม 

4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างเสริมสุภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการสร้างนิสัยการบริโภคของ
ประชาชน ลดปริมาณผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ความดัน   หรือโรคติดต่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

4.2 ท าให้พื้นที่ภายในต าบลดอยงามปลอดภัยจากยาเสพติด  ไม่มี ผู้เสพ  และเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
4.3 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง   และได้รับการยอมรับจากคนในสังคม  มีงานท า  มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
4.4 จัดให้มีอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยต่าง ๆ  และพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา  มี

การจัดเฝ้าระวังภัยในพ้ืนที่ตามจุดต่าง ๆ  ในช่วงกลางคืน   มีการฝึกทบทวนอาสาสมัครให้พร้อมอยู่
ตลอดเวลา 

4.5 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรีและเยาวชนให้มีบทบาททางสังคม   
5. ด้านสิ่งแวดล้อม 

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

6. ด้านการบริหารจัดการ 
6.1 ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  ( Good Governance ) 

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

6.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ 
      และประสิทธิผล 
6.2 พัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรเพ่ือรองรับเทคโนโลยีในอนาคต  
 

 
 
 

 


