นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ถนน
สร้างและปรับปรุง ถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้
มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้งานได้ตลอดปี เช่น การดาเนินการปรับปรุงถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือ มีลักษณะ
ที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยง กับแผนงาน โครงการ ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ให้มี
สภาพดีขึ้น สามารถอานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าผลิตผลทางการเกษตรและการพาณิชย์ ให้มี
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น และเพื่อกระจายความเจริญไปยังทุกพื้นที่
1.2 ประปา
1.2.1 สร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตาบล
เช่น การขยายเขตระบบ
ประปา ลดปัญหาเรื่องระบบประปาเสีย น้าไม่มีคุณภาพ และสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาหมู่บ้าน
1.2.2 สร้างและบารุงรักษาแหล่งน้า และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภคหรือเพื่อใช้ในการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
1.3 ไฟฟ้า
1.3.1 ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
1.3.2 ติดตั้งไฟสาธารณะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
2.ด้านเศรษฐกิจ
2.1 สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคง จัดให้มี
ศูนย์กลางการจาหน่ายสินค้าพื้นบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน
2.2 ส่ งเสริ มระบบเศรษฐกิจ ชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพีย งและชุมชน
พึ่งตนเอง
2.3 ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรใน
ท้องถิ่น
2.5 จัดให้มีแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นในการขาดแหล่งเงินทุนให้แก่ราษฎรในตาบล
3.นโยบายด้านสังคม
3.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน
3.2 ส่งเสริมการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

3.3 สนั บ สนุ น กิจ กรรมสร้ างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนในตาบลโดยสนับสนุน
กิจกรรม ของ อปพร.
3.4 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียนที่ยากจน
3.5 สนับสนุนนโยบายด้านยาเสพติด ของรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปราม และการบาบัดรักษา
4.ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
4.1 ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆพร้อมทั้งป้องกัน และระงับ
โรค โรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในตาบล
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกาลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
4.4 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาคัญหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
4.6 ให้มีการปลูกป่าชุมชนของหมู่บ้าน
5.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
5.2 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ
5.3 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
5.4 ส่งเสริมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง
5.5 ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตาบล เช่น งานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา งานลอยกระทง แห่แคร่ งานประเพณีสงกรานต์ และอื่นๆ
5.6 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรม และเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6.ด้านการเมืองการบริหาร
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
6.2 ให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทุกแห่งในกรณีที่เกิดความจาเป็นเร่งด่วน
อันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
6.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานโดยนาการบริหารแนวใหม่มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่นการนาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
6.5 สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนแนวใหม่โดยยึดหลักตามผลงาน โดย
ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพแลประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
6.6. เน้นการบริหารงานแบบเปิดโอกาสโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น
มากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน
6.6 สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกาลังใจ ให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ
6.7 มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะเพื่อนามาพัฒนาองค์กร
6.8 ใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้หลักความคุ้มค่ามาใช้ในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
“สร้างองค์กรธรรมาภิบาล บูรณาการทุกภาคส่วน พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารชีวภาพในการเกษตร
3.จัดให้มีและบารุงรักษาทางบกและรางระบายน้า
4.จัดให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง
5.จัดให้มีและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
6.ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี
7.ส่งเสริมการศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
8.ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน
9.สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
10.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11.การพัฒนาแหล่งน้าทางการเกษตร
12.พัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
13.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14 .การจัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ
15.ส่งเสริมการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
16.นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
17.บริหารงานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ ลดปัญหาความยากจนได้
2. ลดต้นทุนการผลิตและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. การคมนาคม มีความสะดวก รวดเร็ว
4. ให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง อานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวัน
5. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค เพียงพอต่อความต้องการ
6. พัฒนาความรู้ความสามารถให้เด็กและเยาวชนและเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึงของ
ประชาชน
7. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มีการอนุรักษ์ และสืบสาน
8 . ประชาชนมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง
9. เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10.มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
11.มีแหล่งน้าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
12.การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น
13.จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

14 .มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ
15.มีการนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา
16.มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
17.มีการบริหารงานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
( Goals )
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพียงพอ ลดปัญหาความยากจนได้

ตัวชี้วัด
( KPIs )
1) ร้อยละผู้ว่างงาน

ข้อมูลพื้นฐาน
( Baseline Data )

2. ลดต้นทุนการผลิตและสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี

2) ร้อยละของครัวเรือนมีรายได้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน
1) เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิต
ปุ๋ยชีวภาพในการเกษตรเพิ่มขึ้น

1) ประชาชนมีอาชีพและรายได้
ร้อยละ 98.26 ร้อยละของการ
ว่างงาน 1.74
2) ครัวเรือนมีรายได้ผ่านเกณฑ์
จานวน ร้อยละ 99.93
1) มีกลุ่มปุ๋ยชีวภาพตาบลดอยงาม
จานวน 3 กลุ่ม

3. การคมนาคม มีความสะดวก
รวดเร็ว

1) ร้อยละของจานวนเส้นทาง
ในตาบลมีมาตรฐาน

1) จานวนถนนที่มีขนาดมาตรฐาน
มีร้อยละ 95.22

4. ให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง อานวย 1) จานวนหมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะ 1) ถนนสายหลักในหมู่บ้านมีไฟฟ้า
ความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวัน (ไฟกิง่ ) ของถนนสายหลักในหมู่บ้าน สาธารณะ (ไฟกิ่ง )
จานวน 14 หมู่บ้าน
5 . จัดให้มีน้าสาหรับระบบ
สาธารณูปโภคเพียงพอต่อความ
ต้องการ

1) ร้อยละของครัวเรือนมีน้าสะอาด
ใช้

1) ประชาชนมีน้าสะอาดใช้
ร้อยละ 99.54
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100 %

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
( Goals )

ตัวชี้วัด
( KPIs )

ข้อมูลพื้นฐาน
( Baseline Data )

6. พัฒนาความรู้ความสามารถให้
เด็กและเยาวชน และเป็นช่องทางใน
การรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึง
ของประชาชน

1) จานวนเด็กนักเรียนมีการเรียนรู้
ทางอินเตอร์เน็ต และมีการศึกษา
นอกสถานที่ ร้อยละ 60
2) ประชาชนมีการรับรู้ข่าวสาร
ร้อยละ 70

7. ศิลปวัฒธรรมประเพณี มีการ
อนุรักษ์ และมีการสืบสาน

1) ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกโรงเรียนเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารและการปฏิบัติงานของ
ท้องถิ่นที่ทันสมัยและรวดเร็วขึ้น
1) ร้อยละของประเพณีดั้งเดิม มีการ
พัฒนาและถ่ายทอดให้รับรู้เพิ่มขึ้น

8. ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง

เป้าหมาย ( Targeis )
57
58
59

25572560
80 %

60 %

70 %

75 %

90 %

70 %

75 %

80 % 90 %

1). ประชาชนทั่วไปและเยาวชน
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในประเพณี
ร้อยละ 98.81

100 %

100 % 100 % 100 % 100%

1) ร้อยละของจานวนผู้ป่วยด้วยโรค
ไม่ติดต่อลดลง

1). มีผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อจานวน
ร้อยละ 10

8 %

9. เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

1) ร้อยละของประชาชนมีความ
พึงพอใจในความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึ้น

1).ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัย
ร้อยละ 99.41

100 %

100 % 100 % 100 %

10. มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1) ร้อยละของครัวเรือนที่ไม่ถูก
รบกวนจากมลพิษ

1).ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
ร้อยละ 98.61

100 %

100 %

9.5 %

9.3 %

9%

60
80 %

8%
100
%

100 % 100 %
100
%

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
( Goals )
11. มีแหล่งน้าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัด
( KPIs )
1) ร้อยละของเกษตรกรในตาบล
มีน้าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

ข้อมูลพื้นฐาน
( Baseline Data )

25572560
1). มีน้าใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี 80 %
ร้อยละ 60

เป้าหมาย ( Targeis )
57
58
59
65 %

70 %

75 %

60
80 %

12. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 1) ร้อยละของความพึงพอใจที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก ผู้รบั บริการของ อบต.
ขึ้น
1) ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
13. จัดระบบป้องกันภัยบรรเทา
ได้รับการช่วยเหลือจากการประสบ
สาธารณภัยธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติ

1).ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 87.04

90 %

90 %

95 %

95 %

100 %

1).ผู้ประสบภัยธรรมชาติได้รับ
ความช่วยเหลือ ร้อยละ 80 ของ
จานวนผู้ประสบภัย

100 %

85 %

90 %

95 %

100 %

1)ประชาชนในพื้นที่มีการกู้ยืมเงิน
14.มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบ เพื่อประกอบอาชีพ
อาชีพ
1)ร้อยละของกลุ่มภูมิปัญญา
15.มีการนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่น
มาใช้พัฒนา

1).ประชาชนในพื้นที่มีการกู้ยืมเงิน
เพื่อประกอบอาชีพ 14 หมู่บ้าน

14

14

14

14

14

1).จานวนกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น
10 กลุ่ม

20 กลุ่ม

13 กลุ่ม

16 กลุ่ม

18 กลุ่ม

20 กลุ่ม

1).ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมภิบาล ร้อยละ 50

100 %

70 %

80 %

90 %

100 %

1).การบริหารงานงานโดยที่มี
ประชาชนมีส่วนร่วม ร้อยละ
99.41

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

16.มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ 1)ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้
ในการบริหารงาน
เกี่ยวกับหลักธรรมภิบาล
17.มีการบริหารงานโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม

1)ร้อยละของการบริหารงานโดยที่
ประชาชนมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. พัฒนาด้านการศึกษา

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

ส่วนการศึกษาฯ

2. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

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

สานักปลัด
ส่วนการศึกษาฯ

3. พัฒนาด้านการ เศรษฐกิจ
พาณิชย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม

3.1) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาอาชีพของคนในท้องถิ่น
3.2) ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ และส่งเสริมระบบการเกษตรปลอด
สารพิษ เกษตรอินทรีย์
3.3) พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

สานักปลัด
ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

4. พัฒนาด้านการอนุรักษ์
4.1) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกวิธี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
4.3) ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สานักปลัด
ส่วนโยธา

5. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1) ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชน
5.2) สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้า

ส่วนโยธา

6. พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร

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

7. พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.2) พัฒนาความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรท้องถิ่นและประชาชน

สานักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาฯ
สานักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาฯ

