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ส่วนที่  1  บทน ำ 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
 ตามระเบียบหระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครางส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ว่า “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 3.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี 
 4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี
นั้น  มีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ 
 1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/
กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม 
 2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 

 แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลกัคิดว่า  ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง   และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  
จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 
 นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กล่าวคือ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   โดย
น าโครงการกิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ไปจัดท างบประมาณเพ่ือให้
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
1.3   ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ในแผนยุทธศาสตร์  แล้วก็ถึง
ขั้นตอนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทาง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ   7   ขั้นตอนดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่  1  กำรเตรียมงำนจัดท ำแผน 
 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์  
ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องด าเนินการ
ต่อไป  และด าเนินการเสนอโครงการ   จัดท าแผนพัฒนาสามปี  ห้วงปี  พ.ศ.  2556 ถึง  2558  ผ่านปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการดังกล่าวเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนปี  
และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 
 2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้อง
หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 
  

ขั้นตอนที่  2  กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
 1.  ในขั้นตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหา
ความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่น
และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  เพ่ือร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดท า  แผนพัฒนำสำมปีในครั้งแรก    ให้เวทีการ
ประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาเป็นแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  (เมื่อครบรอบหนึ่งปี)   ให้เวทกีารประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่า   จากยุทธศาสตร์  
แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็นทางการจัดการท าแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือกรอบในการพิจารณาจัดท า
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 แต่ส าหรับการจัดการแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวทีการประชุมว่าร่วมพิจารณา
ทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ ยังมีความ
เหมาะสมหรือไม่  ซึ่งในข้ันตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไป   จะสามารถเลือกยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้  รวมทั้งก าหนดโครงการ/
กิจกรรม  ที่เพ่ิมเติมหรือตัดทอนลง 
 3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้วเวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้อง
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
 4.  โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมากดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการด าเนินการ
ดังนี้ 
 (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์  หรือแนวทางการพัฒนา  เช่น ในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์   โดยเวที
การประชุมร่วมได้ก าหนดโครงการพัฒนาด้านการตลาดฯ  ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับ  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว  ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ศิลปะ  วัฒนธรรม  โดยได้
ก าหนดโครงการปรับปรุง  สถานที่ประวัติศาสตร์  ปราสาทเก่า  หากพิจารณาแล้ว   จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสอง
ที่มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา คนละยุทธศาสตร์กัน แต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้าง
รายได้แก่ประชาชนโดยการน าผลิตภัณฑ์มาขายให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งหากก าหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้ว    
จะต้องก าหนดห้วงเวลาการด าเนินงานที่สอดรับกัน 
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 (2) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม  จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของชุมชน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 (3) มีการล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือที่จะบรรลุในแผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม  
และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย เนื่องจากในการ
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี   ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ที่ต่อเนื่องไปในระยะยาว
ด้วย  ซึ่งอาจจะยังสามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีได้  เช่น  โครงการจัดการขยะมูล
ฝอย  อาจมีกิจกรรมหลากหลาย  ที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
 (4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย   ดังนั้นในขั้นของการพิจารณาก าหนด
กิจกรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิ่งต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

-  งบประมาณรายรับ-รายจ่าย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -   ทรัพยากรบริหารอ่ืนๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -   ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้าร่วมด าเนินการ  หรือมีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ 
 เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว  จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อยสามประเภท   คือ 
 1.  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง   กล่าวคือมีขีดความสามารถ ทั้งทางด้านก าลัง
เงิน   ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ์   และความรู้ทางด้านการบริการจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 
 2.  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์
จะด าเนินการ   จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบ
วิธีการของทางราชการ 
 3.  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสากิจ  
หน่วยงานอื่นและภาคเอกชน   อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่  หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็น
หน่วยปฏิบัติและหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  ทั้งนี้รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (ซึ่งมี
กรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเสนอขอรับการสนับสนุนต้อง
อยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว) 
  
ขั้นตอนที่  3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว   ยังจะต้องวิเคราะห์ว่า  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก  ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ  ต้องการข้อมูลในห้วง
เวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  เพื่อเป็นข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์  แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  
ได้อย่างถูกต้อง  โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายใน  องค์กรและข้อมูลภายนอก  เพื่อ
สามารถน ามาวิเคราะห์   SWOT   (ในการวิเคราะห์  จุดแข็ง   จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค)  ได้ 
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2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประกอบด้วย  4  กิจกรรรมหลัก  คือ 
 1.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
 2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 3.  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
 4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้ 
 1.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอท่ีประชุม
ซึ่งประกอบด้วย   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา  โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพ  (ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ควร
จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย) 
 2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว  ให้ที่ประชุมตามข้อ  1.  ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม / ชุมชน  ใน
ห้วงระยะเวลาสามปี  (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีได)้ 
 ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังมิได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     แต่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้นใหม่ก็อาจก าหนดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นเหตุผลและวัตถุประสงค์ท่ีมี
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน   และวิสัยทัศน์  (และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาต่อไป) 
 3.  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการด าเนินการ
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น  แต่มีความส าคัญความจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่าง
กัน  ที่ประชุมตามข้อ   1  จะต้องจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทาง  การพัฒนาการจัดล าดับความส าคัญ
ดังกล่าว   ไม่ได้หมายความถึงว่า  แนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องล าดับความส าคัญในล าดับหลังๆ  จะไม่ต้องน ามา
ปฏิบัติ  เพราะการที่จะก าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทางได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการ  แต่ในห้วง
ระยะเวลาสามปีของแผนการพัฒนาสามปี   นั้นอาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
 วิธีการจัดล าดับความส าคัญ  มีหลายวิธี  ตั้งแต่วิธีง่ายๆ  คือ  การประชุมตกลงกัน  หรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนนเพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับวิธีการจัดดับความส าคัญที่เป็น
วิทยาศาสตร์อาจใช้  วิธ ี Rating  Scale  หรือ  Issues   Graph    หรือวิธีอ่ืนๆ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถเลือก  วิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
 4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
 หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว   ที่ประชุมตัดสินว่าจะน าแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมา
ด าเนินการ  แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้นควรที่จะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปในแนวทางปฏิบัติ  เพราะในการ
จัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก  ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดล าดับว่ามี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่   จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์  จุดแข็ง   จุดอ่อน   
และอุปสรรค   (SWOT   Analysis)   อีกครั้ง 
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 ขั้นตอนที่  4  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 
 1.  หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วง
สามปี  โดยปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี 
 2.  ในขั้นตอนนี้  ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้องด าเนินการ
ตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยกิจกรรมท่ีจะด าเนินการย่อมความหลากหลาย  ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือ 
 (1)  พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดอย่าง
รอบคอบ  เพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน   ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการเอง   โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ  หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืน
เป็นผู้ด าเนินการ 
 (2)  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกันและ
ระหว่างแนวทางการพัฒนา 
 (3)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงาน  และในด้านผลการด าเนินการ  
เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 (4)  พิจารณาคดัเลือกโครงการ/กิจกรรม 
  ก.  จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
  ข.  ขีดความสามารถทรัพยากรการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ค.  ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่ด าเนินการ 
 
 ขั้นตอนที่  5  กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ   โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของ
แผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 
 ขั้นตอนที่  6  กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครง
ประกอบด้วย  7  ส่วนดังนี ้
 ส่วนที่  1  บทน า 
 ส่วนที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส่วนที่  3  ผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา 
 ส่วนที่  4  วสิัยทัศน์   ภารกิจ   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 ส่วนที่  5  บัญชโีครงการพัฒนา 
 ส่วนที่  6  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 



 
 

6 
 

 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  และ
รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แล้วน าไปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
 3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่  7  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 
 1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  ที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ  ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเช่นเดียวกับข้ันตอนที่  9  
ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2.  ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอในกรณีที่มีการมอบอ านาจ  
เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 3.  เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว  สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  และน าไป ปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  
คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ   คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 การจัดท าแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยง  ระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ   ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 

1.5  กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม (Swot   Analysis) 
 1.  บริบทกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำต ำบลป่ำกลำง 
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีการเคลื่อนไหว ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และ
สภาพแวดล้อม ส่งผลให้ต าบลป่ากลาง มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือของเศรษฐกิจโลก  ท าให้ต าบลป่ากลางมีการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจเพ่ือการตลาดมากข้ึนแทนการผลิตเพ่ือการยังชีพ  ประกอบกับการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ที่มีการ
ขยายทางด้านการค้าการลงทุนของจังหวัด เพ่ิมมากข้ึน ทั้งประเด็น การลงทุนก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังถ่านหินที่
เมืองหงสา  แขวงไชยะบุรี  สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  การลงทุนเปิดห้างสรรสินค้าขนาดใหญ่  
ห้างเทสโก้ โลตัส  การขยายตัวการค้าชายแดนไทย – ลาว และการเข้าสูประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งอาจ
ส่งผลทางตรงและทางอ้อมในการส่งผลต่อทางเศรษฐกิจที่จะดีขึ้น ทั้งการขายพืชผลทางการเกษตรในอนาคต  
เพราะจะมีแหล่งรองรับผลผลิตที่เพ่ิมมากขึ้น การค้าการลงทุน รวมถึงการจ้างแรงงานที่จะมีเพ่ิมขึ้น จะเป็นการ
เสริมสร้างความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในอนาคตได้ 
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 2.  ศักยภำพกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
  1.  ต าบลป่ากลาง เป็นต าบลที่ประกอบด้วยประชาชน ที่เป็นชนเผ่า  จ านวน  3  เผ่า  ได้แก่  
ม้ง, เมี่ยน  และลั๊วะ  ท าให้มีประเพณีวัฒนธรรม ที่ดีงาม ประกอบกับภูมิปัญญา ของแต่ละชนเผ่า มากมาย 
เหมาะแก่การศึกษาและอนุรักษ์ สืบสานและ สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ 
  2.  ต าบลป่ากลาง เป็นแหล่งที่ผลิต ผลไม้ได้แก่ มะม่วง ,ลิ้นจี่ ,ล าไย  และผลไม้อ่ืนๆ ซึ่งสามารถที่
จะท าให้มีรายได้เข้าสู่ต าบลป่ากลางจ านวนมากทุกๆ ปี 
  3.  ต าบลป่ากลาง เป็นแหล่งเครื่องประดับเงิน  ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  ซึ่งสามารถท าให้
นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจเครื่องประดับเงินสามารถมาเที่ยวซื้อหาเครื่องเงินและเครื่องประดับอื่นๆ ได้ 
  4. ต าบลป่ากลาง เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา และผ้าเขียนเทียน ซึ่งมีสีสันงดงาม  
สามารถท าเป็นของที่ระลึกฝากญาติผู้ใหญ่ หรือท าเป็นผ้าปูโต๊ะรับแขก มีความสวยงามมาก สามารถที่จะพัฒนา
ไปสู่การเป็นตลาดของฝาก เพราะต าบลป่ากลาง อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เช่น น้ าตกศิลาเพชร   ,อุทยานแห่งชาติ
ดอยภูคา, ดอกชมพูภูคา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะซื้อของฝากและผลิตภัณฑ์ของต าบลป่ากลางได้ 

5. ต าบลป่ากลาง เป็นต าบลขนาดเล็กมีพ้ืนที่ ประมาณ 21.87 ตารางกิโลเมตร  ความเป็น 
ต าบลขนาดเล็กพ้ืนที่คับแคบสามารถพัฒนาโดยทั่วถึงได้ง่าย  
  

3.  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและขีดควำมสำมำรถ (โอกาส – อุปสรรค – จุดแข็ง – จุดอ่อน) 
ต าบลป่ากลาง 

(SWOT) 
จุดแข็ง (Strengths) 

- ต าบลป่ากลางมีวฒันธรรมประเพณีของชนเผ่ารวมกัน
ถึงสามชนเผ่ามีความหลากหลายทางวฒันธรรม 

- ต าบลป่ากลาง เปน็แหล่งผลิตสนิค้าการเกษตรที่
ส าคัญ เช่น มะม่วง, ลิน้จี่, ล าไย และยางพารา ฯลฯ
เป็นต้น 

- ต าบลป่ากลางเปน็แหล่งผลิตเครื่องประดับเงิน ที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวส าหรับซื้อของประดับเงิน 

- ต าบลป่ากลาง เปน็แหล่งหัตถกรรมผ้าปักขาวเขาและ
ผ้าเขียนเทียนซึง่สามารถที่จะน ามาผลิตเปน็สนิค้าของ
ฝากของที่ระลึกได้ เชน่ เสื้อผ้า, ผ้าปโูต๊ะ, กระเป๋าถือ, 
กระเป๋าสตางค์, ถุงใส่โทรศัพท์มอืถือได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ประชาชนขาดความตระหนักในการอนุรักษ์และหวงแหน

วัฒนธรรมตนเองเป็นการผสมผสานกบัวัฒนธรรมพื้นราบ
เช่น การพูด การแต่งกาย 

- ประชาชนขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น
หรือก่อให้เกิดความเจริญเติบทางเศรษฐกิจได้ 

- สินค้าเกษตร เช่น มะม่วง, ลิน้จี่, และล าไย มีมากไม่
สามารถกระจายสู่ตลาดได้ทันท าให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย 

- ประชาชนยังขาดความรู้ด้านการตลาดท าให้ไม่สามารถน า
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณคา่ในชุมชนเข้าถึงตลาดได้ 

- แหล่งน้ าในต าบลปา่กลาง มีอยู่จ ากัด เพราะเป็นพื้นทีสู่ง
ขาดแคลนน้ าและแหล่งน้ าธรรมชาติเปน็ล าห้วยขนาดเล็ก
เป็นส่วนใหญ่  จะมีน้ าเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านัน้  อ่าง
เก็บน้ าที่สรา้งขึ้นจะมีลักษณะตืน้เขิน ในฤดูแล้งสภาพ
ทั่วไปมักขาดแคลนน้ าประชาชนมักจะไปขนน้ าจากแหล่ง
น้ าธรรมชาติในต าบลขา้งเคียงส าหรับการใช้อุปโภค – 
บริโภคทุกๆป ี
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โอกำส (Opportunities) 
- การพัฒนาของจังหวัดน่าน มีการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจจากการเปิดชายแดนไทย – ลาวและมีการ
ลงทุนท าโรงไฟฟา้พลังถา่นหินในลาวจะสง่ผลท าให้
เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนา่นดีขึน้ได้ 

- ต าบลป่ากลางอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เช่น น้ าตกศิลา
เพชร , อุทยานแห่งชาติดอยภูคามีดอกชมพูภูคาซึ่ง
สามารถจะท าให้นักท่องเที่ยวแวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์
ต าบลป่ากลางได้งา่ย 

- มีระเบียบกฎหมายส่งเสริมการท าวิสาหกิจชุมชนที่
สามารถด าเนินการได ้

- ในปี 2558 การเปิดอาเซียน จะท าให้มีนักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยวต าบลป่ากลางมากข้ึน เพราะอยู่ใกล้
เส้นทางผ่านประตูชายแดน ไทย - ลาว 

อุปสรรค (Threats) 
- ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลกท าให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

ในภาพรวม 
- ปัญหาด้านราคาสินคา้เกษตรตกต่ า 
- ผู้มีอ านาจในการด าเนินการเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มักจะไม่

มีความสนใจในการที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์เทา่ที่ควร 
- ในปี 2558 การเปิดอาเซียน ท าให้สินค้าทางการเกษตร

จะมีการแข่งขันการมากขึ้นและสินค้าจากประเทศเพื่อน
บ้านจะถูกกว่า และมตี้นทนุต่ ากว่า  

- ขาดแคลนแหล่งน้ าในการท าการเกษตร 
- ในปี 2558 การเปิดอาเซียน จะท าให้มีแรงงานจาก

ประเทศลาวเข้ามามากข้ึนและโรคภัยไข้เจ็บจะมากข้ึน 

 
ทรัพยำกรกำรบริหำร      โดยทั่วไปประกอบด้วย 
 เงิน    ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  และแหล่งงบประมาณภายนอก  รวมทั้ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
 คน     ซึ่งหมายถึงรวมตั้งแต่  ผู้บริหารท้องถิ่น   พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ   ซึ่ง
จะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้  ทักษะ   และทัศนคติ   ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน า
ศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้   รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วน
ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
 วัสดุอุปกรณ์  หมายถึง   เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุดโดยมีการจัดหาและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์  ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน  และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
 กำรบริหำรจัดกำร   เป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามอย่างข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีสภาพในการพัฒนาอย่างยั้งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องการศึกษาและน ามาปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่  2  สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีท ี่ผ่ำนมำ 
2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐  ภายใต้กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามท่ีได้แถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

1.กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 

เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อัน
เป็นสภาวะแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์ของ องค์การบริหารส่วน
ต าบล ในปัจจุบันให้ทราบว่าสถานการณ์การพัฒนาอยู่   ณ  จุดไหน ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนด
แนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

วิเครำะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง โอกำสและอุปสรรคในกำรพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

แนวทำงกำรพัฒนำ จุดแข็ง / โอกำส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

จุดแข็ง 
-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถ

ติดต่อได้ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและ
จังหวัด 

 
 
 
โอกำส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท า
ให้ อบต.มีรายได้เพ่ิมข้ึนในการน าไป
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรวมทั้งด้าน
อ่ืน ๆ 

 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไป

อย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจ ากัดใน
การน าไปพัฒนา 

-  ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่ส าหรับ
น าไปผลิตน้ าประปา 

 
อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลงจาก

สภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาติที่
รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน ท าให้ถนนช ารุดเสื่อม
โทรมเร็วกว่าปกติ และแหล่งน้ าแห้งเร็วขึ้น 
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แนวทำงกำรพัฒนำ จุดแข็ง / โอกำส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้ำนพัฒนำคนและ
สังคม 

จุดแข็ง 
-   มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม

สตรี อสม./กองทุนหมู่บา้น/ อปพร. ฯลฯ  
- มีโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลและ

อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีศักยภาพสามารถ
ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดี
ในระดับหนึ่ง 

-   มีหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยของ อบต.  ที่มี
ศักยภาพในการให้บริการประชาชน 

-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ที่หลากหลาย 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
-  มีกลุ่มชาติพันธ์ุที่หลากหลายและโดดเด่น  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศกึษาและ

มัธยมศึกษาในต าบลที่มีความพร้อมมี
ศักยภาพในการจดัการศึกษา 

-  มีวัดและโบสถ์เป็นสถานท่ีที่สามารถพัฒนา
และเสรมิสร้างความพร้อมใหเ้ป็นแหล่ง
วัฒนธรรม 

-  มีปราชญ์และภมูิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมากที่
มีศักยภาพในการพัฒนา 

โอกำส 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจหน้าท่ี 
อบต. ในการจัดบริการสาธารณะทางด้าน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวาง
มากขึ้น 

-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระ
แห่งชาติ 

-   ประชาชนสามารถเข้ารับการรกัษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเปน็พ้ืนท่ีไม่
ห่างไกล  

-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายใน
จังหวัดมีการจดัการศึกษาทีส่อดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นต่างๆในเขต
จังหวัด 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แตล่ะท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอด
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น
มากขึ้น 

-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
-  ปัญหาการยาเสพตดิ 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในหมู่บ้าน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัยและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
-  ค่านิยมยึดตดิกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุ่มเฟือย

แพร่กระจายเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้ามี

อิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท าใหก้ระแสบริโภค
นิยมและวตัถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของประชาชน  

-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้ อบต. มอี านาจหน้าที่
จัดการศึกษา แตย่ังไมม่ีการถ่ายโอนสถานศึกษา 
(โรงเรียน) ให้แก่ อบต. ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการด้านการจัดการศึกษาได้ 
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แนวทำงกำรพัฒนำ จุดแข็ง / โอกำส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้ำนเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-  ประชาชนส่วนใหญ่ท าการเกษตร เช่น 
มะม่วง ลิ้นจี่ ล าไย ไม้ไผ่ ยางพารา
มะขาม ข้าวไร่ ข้าวโพด เป็นต้น 

-  มีสินค้า OTOP ที่เป็นที่รู้จัก เช่น 
เครื่องเงิน ผ้าลายเขียนเทียน 

-  มีผลไม้ มะม่วงที่สามารถส่งออกไป
ขายต่างประเทศได้ 

 
โอกำส 
-  อยู่ใกล้ด่านชายแดนถาวร ห้วยโก๋นท า
ให้สามารถติดต่อกับประเทศลาว 
ประเทศเวียดนาม และประเทศจีนได้ง่าย
ขึ้น 
-  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรเพื่อ
การส่งออกท าให้ได้ราคาสูงขึ้น 

-  ปี 2558 จะเข้าสู่ประชาคาอาเซียน
ท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
มากขึ้น 

 

จุดออ่น 
-  ขาดการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือร่วมกันเป็น

กลุ่มผู้ผลิต 
-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
-  แหล่งท่องเที่ยวมีน้อย  
 
 
 
อุปสรรค 
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ 

ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 
 

ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจาก

ยังไม่มีอุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่
หนาแน่น 

- ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกต้นไม้ยืนต้น 
เช่น ยางพารา มะม่วง ลิ้นจี่ ล าไย ไม้
ไผ่ ท าให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 

 
โอกำส 
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญ

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย  
-  การบุกรุกป่าสงวนเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 
นอกพื้นที่เพราะพ้ืนที่ในต าบลป่ากลางมีน้อย 
 
 
อุปสรรค 
- ประชาชนมีพ้ืนที่ป่าชุมชนน้อย 
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แนวทำงกำรพัฒนำ จุดแข็ง / โอกำส จุดอ่อน / อุปสรรค 
ด้ำนพัฒนำ
กำรเมืองและกำร
บริหำร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วม

ในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการ
รวมกลุ่มในชุมชน 

-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและ
เป็นธรรม 

-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะ
ความเป็นผู้น า มีศักยภาพในการ
บริหารงาน 

-   ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน  
มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 

โอกำส 
- รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่

ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอ านาจ
สู่ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 
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2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
 สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี และผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 

ยุทธศำสตร ์
แผนพัฒนำปี 2557 

กำรต้ังงบประมำณ 
ปี 2557  

กำรด ำเนินกำร 2557  

รำยกำร  จ ำนวนเงิน  รำยกำร  จ ำนวนเงิน  รำยกำร  จ ำนวนเงิน  

1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 88     33,798,400  10        2,560,000  5       1,738,626  
2. กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพและพัฒนำ
เศรษฐกิจ 

41       1,860,000  13           510,000  9         368,662  

3. กำรพัฒนำด้ำนสังคมและควำมมั่นคงมนุษย์ 100     11,465,640  52        7,864,240  40       6,118,717  

4. กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณี ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น และส่งเสรมิกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

28       1,312,100  25           486,500  22         455,381  

5. กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

23       1,707,800  4           500,000  2         347,280  

6. กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร 61     14,678,000  62       12,985,240  55     11,986,223  

รวมท้ังสิ้น 341     64,821,940  166       24,500,000  149     21,014,890  

 
1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม  งบประมำณ   งบประมำณที่ใช้ไป  

1  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  80,000  29,785  

2  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปัว ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 

200,000  839,370  

3  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000  204,700  

4  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง 50,000  90,000  

5  ค่าปรับปรุงสายไฟฟ้าในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง 30,000  18,960  

6   โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน อบต  6,300,000  5,550,000  

7  โครงการขยายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สนง.ใหม่ 600,000  55,5811.47  

8  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านห้วยสะนาว  ม.2  281,000  281,000  

9  โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3  321,000  320,000  

10  งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจูน ม.4  298,000  298,000  



 
 

14 
 

ล ำดับ
ที 

โครงกำรกิจกรรม  งบประมำณ   งบประมำณที่ใช้
ไป  

11  โครงการติดตั้งระบบหอกระจายเสียง บ้านตาหลวง ม.5  167,000  166,500  

12  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนทราย  หมู่ที่ 6  192,000  191,500  

13  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสันอ่าง กสช. บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3  55,000  55,000  

14  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงผิวจราจรหินกรวดทราย บ้านค้าง
ฮ่อ หมู่ที่ 3  

45,000  45,000  

 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมอำชีพและเศรษฐกิจ 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม  งบประมำณ   งบประมำณที่ใช้ไป  

1  โครงการศึกษาดูงานพัฒนากลุ่มอาชีพและการปฏิบัติงาน        
150,000  

           
109,862  

2  ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตเสื้อผ้าชาวเขา          
30,000  

             
30,000  

3  ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการดูแลรักษาบ ารุงแปลงเพาะพันธุ์ยางพาราของ
ต าบล  

         
20,000  

             
20,000  

4  ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการฝึกอบรมท าปุ๋ย PR           
40,000  

             
29,800  

5  ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ และปลาดุก  
หมู่ที่ 4  

         
30,000  

             
30,000  

6  ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่
ที่ 2  

         
30,000  

             
30,000  

7  ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบ ปลาดุก หมู่ที่ 1           
30,000  

             
30,000  

8  ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบ ปลาดุก หมู่ที่ 5           
30,000  

             
30,000  

9  ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการกรีดยางพาราระดับ
ต าบล  

         
60,000  

59,000  
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและควำมม่ันคงมนุษย์ 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม  งบประมำณ   งบประมำณที่ใช้ไป  

1  ค่าจัดซื้อผ้าห่มเครื่องกันหนาว         100,000               99,840  

2  ซ่อมแซมบ้านคนจน         120,000             120,000  

3  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์            6,000                 6,000  

4  ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น การต่อต้านยาเสพติด, 
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก 

         10,000               10,000  

5  ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย          20,000               13,700  

6  ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดโครงการอบรมวินัยจราจร           15,000               13,300  

7  จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในร่างกาย           20,000               13,500  

8  อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ต าบลป่ากลาง          50,000               50,000  

9  ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ์          51,240               51,100  

10  โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น          50,000               50,000  

11  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      1,456,000           1,010,880  

12  โครงการบัณฑิตน้อย          15,000               15,000  

13  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ          40,000               39,985  

14  ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้ออาหารเสริมส าหรับเด็กท่ีมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์          30,000               30,000  

15  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของ
โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง 

         15,000               15,000  

16  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ของโรงเรียนสหราษฎร์
บ ารุง 

         15,000               15,000  

17  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพของโรงเรียนป่ากลาง
มิตรภาพที่ 166 

         30,000               30,000  

18  โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนป่ากลาง
มิตรภาพที่ 166 

         30,000               29,595  

19  ค่าอาหารเสริม (นม)   1,638,000           1,634,171  

20  อาหารกลางวัน      1,948,000           1,948,000  
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ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม  งบประมำณ   งบประมำณที่ใช้ไป  

21  โครงการส่งเสริมอาชีพสู่การมีงานท าให้กับเยาวชนต าบลป่ากลาง 
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  

         45,000               45,000  

22  โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมระเบียบวินัยเยาวชนลูกเสือด้วย
กระบวนการลูกเสือ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 

         15,000               14,900  

23  ทุนการศึกษาส าหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น และมีฐานะยากจน        406,000             106,000  

24  ค่าน้ ายาเคมีส าหรับเครื่องพ่นหมอกควัน        100,000               48,000  

26  ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า           20,000               10,000  

27  อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน           60,000               60,000  

28  ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น          95,000               90,396  

29  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมป่ากลาง           20,000               20,000  

30  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียนต าบลป่ากลาง          20,000               20,000  

31  ค่าจัดการแข่งขันกีฬาประจ าปีต าบลป่ากลาง           50,000               37,392  

32  ค่าใช้จ่ายส าหรับการส่งนักกีฬา กลุ่มสตรี หรือเยาวชน ไปประกวดหรือ
แข่งขันนอกสถานที่ 

       120,000               69,580  

33  โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เผ่าลัวะต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1           20,000               19,860  

34  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ ที่ 166           10,000                 8,872  

35  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลป่ากลาง           15,000               15,000  

36  วัสดุกีฬา          80,000               79,846  

37  ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรค 
พิษสุนัขบ้า 

                1,500  

38  ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาอ้ิวเมี่ยนสัมพันธ์               39,700  
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4. กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม  งบประมำณ   งบประมำณที่ใช้ไป  

1  ค่าจัดกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่ม้ง         100,000               99,485  

2  ค่าจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่เมี่ยน           20,000               20,000  

3  งานประเพณี กินสะโหลดตีพิ           10,000               10,000  

4  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุต าบลป่ากลาง          30,000               29,410  

5  ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าที่ต าบลป่ากลางและเจ้าที่ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

         15,000               23,941  

6  ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านจูน           20,000               19,800  

7  ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านตาหลวง          10,000                 9,700  

8  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานคารวะพญาผานอง/จัดงานเทศกาลโลกของกว่าง/
จัดงานชมพูภูคาบาน/จัดงานลอยกระทง/จัดงานกาชาด 

         30,000               14,000  

9  ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส           20,000               14,900  

10  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม          30,000               38,050  

11  อุดหนุนงานเทศกาลโลกขอกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา ที่ท าการปกครอง อ าเภอ
ปัว  

         20,000               20,000  

12  อุดหนุนงานบวงสรวงพญาผานอง (การะวะพญาผานอง) ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอปัว  

          5,000                 5,000  

13  อุดหนุนงานเทศกาลชมพูภูคาบานและงานบวงสรวงเจ้าพระญาภูคา ที่ท า
การปกครอง อ าเภอปัว  

         20,000                 6,000  

14  อุดหนุนงานออกร้านประจ าปีของอ าเภอและอปท.ในงานกาชาดจังหวัด
น่าน ที่ท าการปกครอง อ าเภอปัว  

         15,000               15,000  

15  อุดหนุนงานวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 
ที่ท าการปกครอง อ าเภอปัว  

          3,500                 3,500  

16  งานวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่
ท าการปกครองอ าเภอปัว  

          3,500                 3,500  

17  โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติและเผยแพร่วัฒนาธรรม
ท้องถิ่น โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 

         20,000               19,995  
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ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม  งบประมำณ   งบประมำณที่ใช้ไป  

18  โครงการลานวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนมัธยมป่ากลาง          30,000               30,000  

19  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมสามเผ่าต าบลป่ากลาง           60,000               32,600  

20  ค่าใช้จ่ายวันสตรีสากล         10,000               10,000  

21  ค่าใช้จ่ายเวทีสัมมนาแก้ไขปัญหายาเสพติดและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชน
เผ่า 

          8,500                 8,500  

22  ค่าใช้จ่ายโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย          25,000               22,000  

 
5.  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม  งบประมำณ   งบประมำณที่ใช้ไป  

1  จัดเก็บขยะ ก าจัดขยะ และอ่ืนๆ        390,000             346,850  

2  ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการประกวดหน้าบ้านสะอาดหน้าบ้านหน้ามอง          30,000                   430  

 
6.   ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำน กำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร  

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม  งบประมำณ   งบประมำณที่ใช้ไป  

1  การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ต าบล          15,000                 7,940  

2  โครงการ 7 วันอันตราย          25,000                 5,840  

3  ฝึกอบรมทบทวน อปพร.        100,000               99,295  

4  การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ต าบล          15,000                 7,940  

5  ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์            30,000               17,660  

6  โครงการ 7 วันอันตราย          25,000                 5,840  

7  ฝึกอบรมทบทวน อปพร.        100,000               99,295  

8  เงินเดือน,ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง, เงินค่าตอบแทนพิเศษ ผู้บริหาร, 
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ของ อบต.  

    1,879,920          1,724,443  

9 เงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานส่วนต าบล, พนักงานจ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3,461,780 2,699,877 

10 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 372,900 92,946 
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ล าดับที โครงการกิจกรรม  งบประมาณ   งบประมาณท่ีใช้ไป  

11 เงินประจ าต าแหน่ง 344,400 314,220 

12 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 614,180 520,250 

13 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 287,710 260,250 

14 ค่าตอบแทน ค่าขอขวัญ เงินรางวัล 40,000 19,000 

15 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 65,000 33,600 

16 ค่าเช่าบ้าน 231,600 233,350 

17 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 101,000 52,751 

18 ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร 20,000 800 

19 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 320,000 242,300 

20 ค่าจ้างเหมาและบริการ 220,000 198,570 

21 ค่าจ้างเหมาบริการสอบเขตรังวัดที่ดิน           20,000                 5,710  

22 ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ           10,000  3561.36  

23 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล           15,000  4800  

24 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น           15,000               19,250  

25 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        300,000      209,442  

26 โครงการแผนที่ภาษี         175,000             172,000  

27 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง         300,000               27,367  

28 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน         240,000      137,527  

29 ค่าไฟฟ้า         150,000             151,582  

30 ค่าบริการโทรศัพท์           10,000               10,422  

31 ค่าไปรษณีย์  30,000               10,890  

32 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         112,000               99,087  

33 ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของประชาชน           18,000             18,000  

34 ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิก อปพร.          50,000               46,800  

35 อุดหนุน อบต.อวน  10,000  10,000  
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ล าดับที โครงการกิจกรรม  งบประมาณ   งบประมาณท่ีใช้ไป  

36 ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก           52,000             52,000  

37 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม           94,000               50,295  

38 ส ารองจ่าย         317,450             156,810  

39 ประเภทเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน         145,000               27,324  

40 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)         130,000           130,000  

41 วัสดุส านักงาน  
 

       320,000      239,664  

42 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         240,000      167,221  

43 วัสดุงานบ้านงานครัว         151,500      117,286  

44 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          50,000                 8,900  

45 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         250,000      202,753  

46 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         100,000           100,000  

47 วัสดุคอมพิวเตอร์         140,000      116,375  

48 วัสดุการเกษตร           10,000                 6,645  

49 ครุภัณฑ์ส านักงาน         141,000       87,650  

50 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่         115,000       63,000  

51 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           50,300       23,500  

52 ครุภัณฑ์อ่ืน         221,600      220,440  

53 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์            6,500               6,500  

54 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง           89,500       55,480  

 
 
 
 
 
 



 
 

21 
 

 1 .  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ป่ากลาง  ประกอบด้วย 6  ยุทธศาสตร์ 22  แนวทาง 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
 2.  องค์การบริหารส่วนต าบล ป่ากลาง ได้จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 2557 จ านวน  1  
ฉบับ รวมทั้งสิ้น  341 รายการวงเงินที่ก าหนดไว้ในแผน จ านวน 64,822,281 บาท  
 3. องค์การบริหารส่วนต าบล ป่ากลาง ได้ก าหนดโครงการ และก าหนดวงเงิน   ในแต่ละยุทธศาสตร์ เรียงตามล าดับ
มากไปน้อย ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33,798,400 52.14 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 1,860,000 2.87 
การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงมนุษย์ 11,465,640 17.69 
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1,312,100 2.02 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,707,800 2.63 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 14,678,000 22.64 

รวมทั้งสิ้น 64,821,940 100.00 
  

4. องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนาปี 2557 ไว้ครบถ้วนทุก
ยุทธศาสตร์ ในปี 2557 ได้มีการตั้งงบประมาณ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์แต่ละด้าน จ านวน 6  ยุทธศาสตร์ ไว้เพียง 166 
รายการ (คิดเป็นร้อยละ 48.68) เงิน 24,500,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 37.79) ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาปี 2557 การตั้งงบประมาณ  

ปี 2557 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 88 33,798,400 10 2,560,000 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 41 1,860,000 13 510,000 
3. การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงมนุษย์ 100 11,465,640 52 7,864,240 
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

28 1,312,100 25 486,500 

5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

23 1,707,800 4 500,000 

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 61 14,678,000 62 12,985,240 
รวมทั้งสิ้น 341 64,821,940 166 24,500,000 
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5. ในการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาปี 2557 นั้นองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ได้
ด าเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้  จ านวน 149 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 89.75)  และเงินจ านวน 21,014,889.69 
บาท (คิดเป็นร้อยละ  85.77)      
 

ยุทธศาสตร์ 
การตั้งงบประมาณ ปี 57 การด าเนินการ 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 2,560,000 5 1,738,626.47 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 13 510,000 9 368,662 
3. การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงมนุษย์ 52 7,864,240 40 6,118,717.40 
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

25 486,500 22 455,381 

5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 500,000 2 347,280 

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 62 12,985,240 55 11,986,222.82 
รวม 166 24,500,000 149 21,014,889.69 

 

 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

การตั้งงบประมาณ ปี 57 รายการ 

การด าเนินการ รายการ 



 
 

24 
 

 
 

6.  ในภาพรวม การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ป่ากลาง ในปี 2557   
สรุปภาพรวม ได้ดังนี้ 
  

รำยกำร จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนเงิน 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง  341 64,821,940 
การตั้งงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนา 166 24,500,000 
                                คดิเป็นร้อยละของแผนพัฒนา 48.68 37.79 
ผลการด าเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 149 21,014,889.69 
                                คดิเป็นร้อยละของงบประมาณ 89.75 85.77 
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สรุปกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประจ ำปี 2557 

ยุทธศำสตร์/ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 แผนพัฒนำปี 2557   กำรตั้งงบประมำณ 2557   ผลกำรด ำเนินกำร ปี 2557  

 จ ำนวน
โครงกำร  

 งบประมำณ  
 จ ำนวน
โครงกำร  

 งบประมำณ  
 จ ำนวน
โครงกำร  

 งบประมำณ  

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงสร้ำงพ้ืนฐำน             
       1.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 7 4,458,000 5 1,346,400 5 1,337,500 
       1.2  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภค  และ
การเกษตร 

7 18,355,400 
    

       1.3  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง 3 600,000 3 270,000 1 39,340 
      1.4.  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 6,700,000 6 495,000 4 216,450 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจ 

      
       2.1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน 25 2,120,000 11 490,000 8 368,966 
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและควำมม่ันคงมนุษย์ 

      
      3.1  ส่งเสริมพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน 4 336,000 4 236,000 3 225,840 
      3.2  ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม 19 1,585,000 7 255,000 8 165,131 
      3.3  ส่งเสริมการศึกษา 42 6,432,040 19 4,933,560 19 4,152,532 
      3.4  ส่งเสริมพัฒนากิจการด้านสาธารณะสุข 15 630,000 6 255,000 5 238,892 
      3.5  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 5 174,000 3 70,000 3 65,065 
      3.6  ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา,การออกก าลังกายและการ
นันทนาการ 
 
 
 

10 760,000 8 295,000 7 201,703 
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ยุทธศำสตร์/ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 แผนพัฒนำปี 2557   กำรตั้งงบประมำณ 2557   ผลกำรด ำเนินกำร ปี 2557  

 จ ำนวน
โครงกำร  

 งบประมำณ  
 จ ำนวน
โครงกำร  

 งบประมำณ  
 จ ำนวน
โครงกำร  

 งบประมำณ  

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น       
     4.1   ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณี 12 560,000 13 428,120 12 325,772 
     4.2   ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/ศูนย์วัฒนธรรม
ต าบลและชนเผ่า 

- - - - - - 

     4.3   ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม 15 531,760 2 90,000 2 87,970 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม       
     5.1  บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล  14 807,800 4 324,000 4 349,577 
     5.2      ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 80,000 

    
    5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ าเสีย 4 1,000,000 4 470,000 2 266,000 
    5.4  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาธรรมชาติ 4 120,000 

    
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร 

      
    6.1  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับชุมชน 

9 200,000 3 65,000 1 5,084 

    6.2  สนับสนุนส่งเสริม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

5 745,000 2 20,000 1 1,800 

    6.3  พัฒนาส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 30 11,654,000 42 9,804,020 39 7,427,422 
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ยุทธศำสตร์/ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 แผนพัฒนำปี 2556   กำรตั้งงบประมำณ 2556   ผลกำรด ำเนินกำร ปี 2556  

 จ ำนวน
โครงกำร  

 งบประมำณ  
 จ ำนวน
โครงกำร  

 งบประมำณ  
 จ ำนวน
โครงกำร  

 งบประมำณ  

6.4  จัดหา/จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงาน และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริการ
สาธารณะ 

15 1,525,000 30 1,452,900 25 1,130,879 

รวม 252 59,374,000 172 21,300,000 149 16,605,923 
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2.3 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 
 
ส่วนที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำน 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  45% 35% 20% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  80% 15% 5% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  62% 18% 20% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ  80% 10% 10% 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  35% 30% 35% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด  40% 45% 15% 
7) ผลการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา  30% 32% 38% 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  61% 28% 11% 

ภำพรวม 54.125% 26.625% 19.25% 
 
สรุปส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำน  
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการตอบแบบประเมินของประชาชนในต าบลป่ากลาง อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 200 ราย ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
 ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ในภาพรวมทั้ง 8 
ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้
ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีการรายงานผลการดาเนินงาน มีความโปร่งใส มีการดาเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลา ผลการดาเนินงานนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
โครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจระดับ  
 
พอใจมำก ร้อยละ 54.125    
พอใจ ร้อยละ 26.625      
ไม่พอใจ ร้อยละ 19.25 
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ส่วนที่ 3 กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
3.1 แนวทำงกำรพัฒนำหรือกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 1.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
 1.2  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
 1.3  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึง 
 1.4.  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ
เศรษฐกิจ 

2.1  ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน 

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและควำมมั่นคงมนุษย ์ 3.1  ส่งเสรมิพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน 
 3.2  ส่งเสรมิการแก้ปญัหาสังคม 
 3.3  ส่งเสรมิการศึกษา 
 3.4  ส่งเสรมิพัฒนากิจการด้านสาธารณะสุข 
 3.5  ส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมเยาวชนและประชาชน 
 3.6  ส่งเสรมิสนับสนุนการเล่นกฬีา,การออกก าลังกายและการ

นันทนาการ 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน ศิลปวัฒนธรรม  จำรีต
ประเพณีและภมูิปัญญำท้องถิ่น และส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

4.1   ส่งเสรมิการจดังานตามประเพณีและส่งเสรมิการท่องเที่ยว
ประเพณีวัฒนธรรม 

 4.2   ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/ศูนย์วัฒนธรรม
ต าบลและชนเผ่า 

 4.3   ฝึกสอนอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 

5.1  บริหารจดัการขยะและสิ่งปฏิกูล  

 5.2   เสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5.3  ส่งเสรมิการป้องกันและแก้ไขปัญหาธรรมชาต ิ
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
บริกำร 

6.1  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับชุมชน 

 6.2  สนับสนุนส่งเสริม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัให้มี
ประสิทธิภาพ 

 6.3  พัฒนาส่งเสรมิการเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร   กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 6.4  จัดหา/จดัซื้อ/ซ่อมแซมวสัดคุรุภณัฑ์และเครื่องจักรกลที่จ าเปน็
ส าหรับการปฏิบตัิงาน และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
บริการสาธารณะ 
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

โครงสรำ้งควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำ่กลำง  พ.ศ. 2559 - 2563 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

แบบ ยท .01 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดน่าน 

1. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
เศรษฐกิจการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจน
วางระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
2. บริการจัดการมลพิษของ
เสียท่ีเป็นอันตรายไม่ให้ก่อ
ปัญหากับชีวิตและทรัพย์สิน 
3.พัฒนาระบบเตือนภัย 
ป้องกันภัย ฟื้นฟูบ าบัดภัย
จากธรรมชาติท่ีมี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
ปรับปรุงการปลูกพืช
เชิงเด่ียวให้เป็นระบบ
ผสมผสานหลากหลายโดย
พัฒนาระบบ วนเกษตรพืช 
เศรษฐกิจ ไม้ผล 
 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียว
ของจังหวัด และรองรับ AEC  
2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนอาชีพด้าน
การเกษตรและอื่นๆ อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ เพื่อ
ความมั่นคงด้านอาหาร 
2.3 พัฒนาของศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและการแปร
รูปอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในพื้นท่ี 
2.4 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการค้า ชายแดน การลงทุน การ
ผลิตด้านการเกษตรและการท่องเท่ียวสู่ประชาคมอาเซียน 
2.5 ส่งเสริมให้องค์กรเกษตรพัฒนาการผลิตและพัฒนาการ
ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เพื่อรองรับ
ตลาดต่างจังหวัดและต่างประเทศ 
2.6 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และตลาดให้มีการแข่งขัน
ได้ท้ังในภูมิภาค ประเทศ และสู่สากลเพิ่มช่องทางการตลาด 3 
ระดับ (จังหวัด / ภูมิภาค / ต่างประเทศ) 
2.7 พัฒนาประชาชนในพื้นท่ีให้สามารถสร้างรายได้ 

3.1 สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมีจิตส านึกรัก
บ้านเกิด สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม 
3.2 สร้างชุมชนต้นแบบ 
3.3 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน / อปท. 
ให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถพึ่งตนเองได้ตาม
ศักยภาพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

4.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพื่อให้ประชาชนจังหวัดน่านมีความสงบสุข 
โดย สกัดกั้นเส้นทางล าเลี่ยงยาเสพติด ลด
พื้นท่ี และกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
4.2 การบริหารจัดการบุคลากร และวิธีการ
ท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน โดยพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคลากร หน่วยงานภาครัฐ
และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
4.3 การรักษาความสงบภายในจังหวัดน่าน
โดยการสร้างความปรองดองและความ
สมานฉันท์ของคนน่านเพื่อด ารงไว้ซึ่งสถาน
บันของชาติและความผาสุกของประชาชน 
หาแนวทางป้องกันและลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 
4.4 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลป่ากลาง 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริ
อาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคมและความ
มั่นคงของ
มนุษย์ 

 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และ
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการ 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดน่าน 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของ
มนุษย์ 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและสืบ
สารภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การบริการ 

7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
จัดการวิถีชีวิต
ชุมชนพื้นที่ต้นน้ า 
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โครงสรำ้งควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำ่กลำง  พ.ศ. 2559 – 2563 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท .01 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แนวทางการ
พัฒนา 

1.เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 
2.เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะสว่าง
เพียงพอและมีการขยายเขตไฟฟ้า
ทั่วถึง 
3.เพื่อให้มีแหล่งน้ าในการอุปโภค  
บริโภค  และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้พอเพียง  มีความมั่นคงใน

การด ารงชีวิต 

1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน  
ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ และแผนพัฒนา 
คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน 
3. เพื่อป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ/
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
4.เพื่อจัดให้มีและบ ารุงรักษา  การกีฬา  
การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ การ
จัดงานตามประเพณีและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ประเพณีวัฒนธรรม 
2. มีศูนย์วัฒนธรรมชน
เผ่า ของต าบลให้เป็น
สถานท่ีเรียนรู้วัฒนธรรม
และเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
3. ฝึกสอนอบรมให้
ความรู้เยาวชนให้รู้จักรัก
เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมของตนเอง  
 

เพื่อคุ้มครอง
ดูแล และ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลป่ากลาง 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคมและความ
มั่นคงของ
มนุษย์ 

 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และ
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการ 

 

1.พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2.จัดหาและพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
3.ติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะและ
ขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึง 
4.ก่อสร้าง / ต่อ
เติมโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.ส่งเสริมการจัดงาน
ตามประเพณีและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประเพณีวัฒนธรรม 
2.ก่อสร้างและ
ปรับปรุงสถานที่
ประกอบพิธีกรรม/
ศูนย์วัฒนธรรมต าบล 
และชนเผ่า 
3.ฝึกสอนอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรม 

1.บริหารจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3.ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดระบบ
น้ าเสีย 

ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพให้
ประชาชน 

1.ส่งเสริมพัฒนาด้าน
การสงเคราะห์
ประชาชน 
2.ส่งเสริมการ
แก้ปัญหาสังคม 
3.ส่งเสริมการศึกษา 
4.ส่งเสริมพัฒนา
กิจการด้านสาธารณะ
สุข 
5.ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนและ
ประชาชน 
6.ส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นกีฬา,การออก
ก าลังกายและการ
นันทนาการ 

1.สนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาร่วมบูรณาการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกับ
ชุมชน 
2.สนับสนุนส่งเสริม งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้มีประสิทธิภาพ 
3.พัฒนาส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
4.จัดหา/จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่
จ าเป็นส าหรับการ ปฏิบัติงาน 
และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการบริการ
สาธารณะ 
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แบบ ยท .01 
 

ผลผลิต/โครงการ 

1.พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2.จัดหาและพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
3.ติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะและ
ขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึง 
4.ก่อสร้าง / ต่อ
เติมโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.ส่งเสริมการจัดงาน
ตามประเพณีและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประเพณีวัฒนธรรม 
2.ก่อสร้างและ
ปรับปรุงสถานที่
ประกอบพิธีกรรม/
ศูนย์วัฒนธรรมต าบล 
และชนเผ่า 
3.ฝึกสอนอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรม 

1.บริหารจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3.ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดระบบ
น้ าเสีย 

ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพให้
ประชาชน 

1.ส่งเสริมพัฒนาด้าน
การสงเคราะห์
ประชาชน 
2.ส่งเสริมการ
แก้ปัญหาสังคม 
3.ส่งเสริมการศึกษา 
4.ส่งเสริมพัฒนา
กิจการด้านสาธารณสุข 
5.ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนและ
ประชาชน 
6.ส่งเสริมสนับสนุนการ
เล่นกีฬา,การออกก าลัง
กายและการนันทนาการ 

1.สนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาร่วมบูรณาการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกับ
ชุมชน 
2.สนับสนุนส่งเสริม งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้มีประสิทธิภาพ 
3.พัฒนาส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
4.จัดหา/จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่
จ าเป็นส าหรับการ ปฏิบัติงาน 
และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการบริการ
สาธารณะ 

แนวทางการ
พัฒนา 

1.  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนน คสล.  
2.  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนน ลาดยาง 
3.  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนน หินกรวด
ทราย  
4.  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนนลูกรัง 
5.  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนนเช่ือมต่อ
ระหว่างต าบล 
6.  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม รางระบายน้ า 

1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม อ่างเก็บน้ า
สาธารณะ 
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ระบบประปา
ของหมู่บ้าน 
3. ขุดลอก อ่างเก็บน้ า 
ห้วย หนอง สาธารณะ
ต าบล 
4.ขุดเจาะบ่อน้ าต้ืน/ บ่อ
บาดาล 
5. จัดซื้อถังน้ า 2,000 
ลิตร 

1. ติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ 1-6 
2. ขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ 1-6 
 

1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์วัฒนธรรม
หมู่บ้าน 
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ขยายหอกระจาย
ข่าว    
3. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม หอประชุมหมู่บ้าน 
4.  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
5. ก่อสร้างตลาดสดต าบล 
6. ติดต้ังกระจกนูน/สัญญา
ไฟเตือนจุดอันตราย 
 

1. ส่งเสริมฝึกอบรมเกษตรกร
กลุ่ม มะม่วง ลิ้นจี่ ล าไย 
ยางพารา ฯลฯ 
2. ส่งเสริมอาชีพการเพาะ
เห็ด เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก และ
สุกร 
3. ศึกษาดูงานพัฒนากลุ่ม
สตรีแม่บ้าน 
4. ศึกษาดูงานพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
5. ส่งเสริมการผลิตและการ
ใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
6. ฝึกอบรมการกรีดยางมือ
ชีพ 
7. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
8. อบรมส่งเสริมการใช้ชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
9. ส่งเสริมการผลิตและใช้
สมุนไพรพื้นบ้าน 
10. ฝึกอบรมอาชีพอิสระแก่
ผู้สูงอาย ุเช่น จักสาน ไผหญ้า
คา ไม้กวาด 
11. ก่อสร้างตลาดสดต าบล 
12. ฝึกอาชีพ การท าเสื้อผ้า 
ผ้าปักชาวเขา ผ้าลายเขียน
เทียน เครื่องเงิน เครื่อง
ทองขาว 

1.  ส่งเสริมการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์ 
2.  สร้างและซ่อมแซมบ้านคนจน 
3. สงเคราะห์ผ้าห่มเครื่องกันหนาว
แก่ประชาชน 
4. ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอาย ุ
5. สร้างสถานท่ีจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ 
 

1. จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
ต าบล 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่ง
กีฬานอกสถานที่ 
3. ส่งเสริมการเต้นแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาชาวดอย 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาอ้ิวเมี่ยนสัมพันธ์ 
6. ส่งเสริมอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ 
7. สร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน 
 

1.ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปี
ใหม่ม้ง 
2. ส่งเสริมการจัดงานประเพณีปี
ใหม่เมี่ยน 
3. ส่งเสริมการจัดงานประเพณีกิน
สะโหลด-ตีพิ 
4. ส่งเสริมการจัดงานรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน/ต าบล 
5.   ส่งเสริมงานประเพณี 
อ าเภอปัวและจังหวัดน่าน 
6. จัดการบวงสรวงเจ้าท่ีประจ า
ต าบลป่ากลาง 
7. จัดงานวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
8. ส่งเสริมกิจกรรมวันคริสต์มาส 
9. ส่งเสริมกิจกรรมวันสงกรานต์ 
10.ส่งเสริมการจัดงานกาชาด
ประจ าปีและการประกวดธิดาดอย 
11. ส่งเสริมการท่องเท่ียวประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
12 ส่งเสริมการสอนเป่าแคนสอน
พิธีกรรม 
13. ฝึกอบรมประเพณีวัฒนธรรม
ชนเผ่าเพื่อการอนุรักษ์ 
 

สร้างศูนย์วัฒนธรรมสามชนเผ่า ม้ง 
เมี่ยน ลัวะ 

1. อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. ส่งเสริมการอบรมโทษและพิษภัยของยาเสพ
ติดในโรงเรียน 
3. อุดหนุนส่งเสริมชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านในการ
ออกตรวจ          และเข้าเวรยามแก้ปัญหา
สังคม 
4. อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลป่ากลาง 
5. อบรมร่วมบูรณาการระหว่างฝ่ายปกครอง
ท้องที่และฝ่ายท้องถิ่น 
6. จัดตั้งและอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มเยาวชน 
7. อบรมและศึกษาดูงานเรื่องสารเสพติดอย่าง
ครบวงจร 
8. อบรมให้ความรู้ในการขับขี่ยวดยานพาหนะ 
9. อบรมจริยธรรมในวัยรุ่น 
10. อบรมสุขภาพจิตในเด็กวัยรุ่น 
11. อบรมความรู้ในการวางแผนครอบครัวแก่
เด็กวัยรุ่น 
13. อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง 
14. อบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน 
 

1.  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนนักเรียน 
2. อบรมคุณธรรมจริยธรรม
บวชเณรภาคฤดูร้อน 
3.  ส่งเสริมกิจกรรมค่าย
คุณธรรมสร้างคนให้เป็นมนุษย์ 
4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กลุ่มคริสตจักร 
5.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประชาชน 

1. จ้างวิทยากรสอนวัฒนธรรมชน
เผ่า เช่น ผู้น าพิธีการ  แต่งงาน,การ
เลี้ยงส่งผี, การเรียกขวัญ, การกล่าว
สอนประเพณีวัฒนธรรมต่างๆฯลฯ 
2. ฝึกอบรมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อ
การอนุรักษ์ 
3. อุดหนุนส่งเสริมกลุ่มองค์กรชุมชน
ในการอบรมให้ ความรู้ด้านประเพณี
วัฒนธรรม 
4. สอนเป่าแคนส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม 

1. สมทบการจัดเก็บขยะ
ชุมชน 
2. ขุดหลุมฝังกลบขยะและ
สิ่งปฏิกูล 
3. รณรงค์ฉีดพ่น
สารอินทรีย์(EM)เพื่อ
แก้ปัญหากลิ่นเหม็น 
ของขยะ 
4. งบประมาณเช่าท่ีท้ิงขยะ
ของต าบล 
5. คัดแยกขยะอินทรีย์และ 
อินทรีย์ เพื่อลดปริมาณขยะ 
ในชุมชน 
6. ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก
จากขยะอินทรีย์   
7. ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์
กับการฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
8. ประกวดหมู่บ้านสะอาด
ดอกไม้งาม 
 
 

1.  การจัดประชาคม
หมู่บ้านและต าบลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2. ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล
ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
3. อบต.สัญจรเพื่อรับฟัง
ปัญหาชุมชน 
4. จัดท าป้ายบอกทาง,บอก
เขตหมู่บ้านและสถานท่ี
ส าคัญให้ชัดเจน 

1. ส่งเสริมการปลูกหญ้า
แฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและ
แก้ปัญหาการซะล้างหน้าดิน 
2.ส่งเสริมการท าฝายกั้นน้ า
เพื่อการอนุรักษ์น้ า 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูก
ดอกไม้ข้างทางถนนสาย
หลักเพื่อความสวยงาม 
4.  ส่งเสริมการปลูกป่า 

1. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
2. จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 
3. จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว 
4. จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
5. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
ส าหรับงานก่อสร้าง 
6. ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
ส านักงานและอื่นๆ 
7. ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
ในการดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1. ฝึกทบทวนความรู้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 
2. จัดต้ังหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
ส่งเสริมกิจกรรมกู้ภัย 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1. เงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้
บริหาร,สมาชิกสภาท้องถ่ิน,
พนักงานส่วนต าบล,พนักงาน
จ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
2.  เงินค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานส่วนต าบล, พนักงาน
จ้าง 
3. เงินค่าครองชีพช่ัวคราว
พนักงานส่วนต าบล, พนักงาน
จ้าง 
4. เงินค่าเบี้ยประชุมสมาชิก
สภาท้องถ่ิน 
5. งบประมาณเลี้ยงรับรอง
การประชุมสภาท้องถ่ินและ
เลี้ยงรับรองการตรวจเยี่ยมของ
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้
มาศึกษาดูงาน 
6. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
อันเป็นประโยชน์แก่ อบต. 
7.   ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติ
หน้าท่ีอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
8. ส่งเสริมโครงการ
อินเตอร์เน็ตต าบลเพื่อบริการ
ประชาชน 
9.  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

1.ส่งเสริม(อาหารเสริม
นม) 
2.ส่งเสริม (อาหาร
กลางวัน) 
3. ส่งเสริมด้านวิชาการ 
4. ส่งเสริมอาชีพ 

1. สนับสนุนการท าลายลูกน้ ายุงลาย 
2. ตรวจคัดกรอกและป้องกันโรค
เกี่ยวกับผู้สูงอายุและผูพ้ิการ 
(โรคเบาหวาน โรคความดัน) 
3.โครงการรณรงค์บริโภคอาหาร
สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษต าบลป่า
กลาง 
4.โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 

โครงสรำ้งควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำ่กลำง  
พ.ศ. 2559 – 2563 (ต่อ) 
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3.4 แผนที่ยุทธศำสตร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท .02 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Strategy Map 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   มีชุมชนเข้มแข็ง  ปลอดสิ่งเสพติด  เศรษฐกิจดี  
มีอาชีพ ก้าวน าประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาให้เป็นต าบลน่าอยู่  สู่ประชาคมอาเซียน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้ำประสงค์ 

ยุทธศำสตร ์

แนว
ทำงกำร
พัฒนำ 

1.จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก  พัฒนาแหล่งน้ า  จดัหาแหล่งน้ า  ให้
มีน้ ากินน้ าใช้และน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
2. จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  และมีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายสินค้าของชุมชน 
3. พัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต  ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การกีฬา นันทนาการ และการ
ท่องเท่ียว 
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. การสังคมสงเคราะห์ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

1.เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 
2.เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะสว่าง
เพียงพอและมีการขยายเขตไฟฟ้า
ทั่วถึง 
3.เพื่อให้มีแหล่งน้ าในการอุปโภค  
บริโภค  และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้พอเพียง  มีความมั่นคง 
และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 

1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน  ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ 
และแผนพัฒนา คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและ ทรัพย์สิน 
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้เด็กสามารถจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และเป็นคนดีของสังคมและพ่อแม่ สามารถด าเนินชีวิตในสังคม
โดยพึ่งตนเองได้ 
4. เพื่อป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ/ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน 
6. เพื่อจัดให้มีและบ ารุงรักษา  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ 
และสวนสาธารณะ 
 

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ การ
จัดงานตามประเพณีและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ประเพณีวัฒนธรรม 
2. มีศูนย์วัฒนธรรมชน
เผ่า ของต าบลให้เป็น
สถานท่ีเรียนรู้วัฒนธรรม
และเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
3. ฝึกสอนอบรมให้
ความรูเ้ยาวชนให้รู้จักรัก
เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมของตนเอง  
 

เพื่อคุ้มครอง
ดูแล และ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคมและความ
มั่นคงของ
มนุษย์ 

 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และ
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการ 

 

1.พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2.จัดหาและพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
3.ติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะและ
ขยายเขตไฟฟ้าให้
ทั่วถึง 
4.ก่อสร้าง / ต่อ
เติมโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.ส่งเสริมการจัดงาน
ตามประเพณีและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประเพณีวัฒนธรรม 
2.ก่อสร้างและ
ปรับปรุงสถานที่
ประกอบพิธีกรรม/
ศูนย์วัฒนธรรมต าบล 
และชนเผ่า 
3.ฝึกสอนอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรม 

1.บริหารจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3.ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดระบบ
น้ าเสีย 

ส่งเสริมและ
พัฒนา
อาชีพให้
ประชาชน 

1.ส่งเสริมพัฒนาด้าน
การสงเคราะห์
ประชาชน 
2.ส่งเสริมการ
แก้ปัญหาสังคม 
3.ส่งเสริมการศึกษา 
4.ส่งเสริมพัฒนากิจการ
ด้านสาธารณะสุข 
5.ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนและ
ประชาชน 
6.ส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นกีฬา,การออก
ก าลังกายและการ
นันทนาการ 

1.สนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาร่วมบูรณาการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกับ
ชุมชน 
2.สนับสนุนส่งเสริม งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้มีประสิทธิภาพ 
3.พัฒนาส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
4.จัดหา/จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่
จ าเป็นส าหรับการ ปฏิบัติงาน 
และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการบริการ
สาธารณะ 

6. การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
7. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ/ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
8. จัดให้มีและบ ารุงรักษา  การกีฬา  การพักผ่อนหยอ่นใจ และ
สวนสาธารณะ 
9. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
10. จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟา้หรือแสงสว่างเพียงพอ 
11. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12. เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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3.2 บัญชีโครงกำรพัฒนำ  และบัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ 
 ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา 
 ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ 
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ผ 02 บัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ 
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บัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

ตำมกรอบกำรประสำน/ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  ปี  

2559  
ปี 

2560 
ปี 

2561 
รวม 

1 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด 
สายบ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3 ต าบลป่า
กลาง เชื่อมระหว่างบ้านน้ าฮาว หมู่
ที่ 7 ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวังผา 

   3,000,000   -  -   
3,000,000  

อบจ.น่าน 

2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด 
สายบ้านจูน หมู่ที่ 4 ต าบลป่ากลาง 
เชื่องระหว่างบ้านปรางค์พัฒนา หมู่
ที่ 8 ต าบลปัว 

   5,000,000   -  -   
5,000,000  

อบจ.น่าน 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.
เดิม ทางเข้าสู่ต าบลป่ากลางจาก
บ้านน้ าเปิน หมู่ที่ 1 ต าบลป่า
กลาง-ถนนลาดยาง สายปัว - น้ า
ยาว บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 ต าบล
ศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

   1,950,000   -  -   
1,950,000  

อบจ.น่าน 

รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 3 โครงกำร 9,950,000 - - 9,950,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ผ 03 บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
  

ยุทธศำสตร์/ แนวทำงกำรพัฒนำ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม  3  ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ จ ำนวน
โครงกำร 

งบ จ ำนวน
โครงกำร 

งบ จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ ประมำณ ประมำณ ประมำณ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงสร้ำงพ้ืนฐำน                 

       1.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 79 155,849,300 7 1,700,000 7 1,700,000 93 159,249,300 

       1.2  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 24 49,885,400 8 34,600,000 8 34,600,000 40 119,085,400 

       1.3  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึง 5 1,300,000 4 700,000 3 500,000 12 2,500,000 

      1.4.  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพื้นฐาน 18 8,625,000 2 500,000 2 500,000 22 9,625,000 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกจิ                 

       2.1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน 30 4,170,000 24 1,010,000 24 1,010,000 78 6,190,000 

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและควำมมั่นคงมนุษย ์                 

      3.1  ส่งเสริมพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน 7 516,000 4 256,000 4 256,000 15 1,028,000 

      3.2  ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม 27 2,848,000 25 948,000 25 948,000 77 4,744,000 

      3.3  ส่งเสริมการศึกษา 43 10,809,500 23 7,354,500 23 7,354,500 89 25,518,500 

      3.4  ส่งเสริมพัฒนากิจการด้านสาธารณะสุข 23 888,110 23 888,110 23 888,110 69 2,664,330 

      3.5  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 8 260,000 8 260,000 8 260,000 24 780,000 

      3.6  ส่งเสริมสนับสนุนการเลน่กีฬา,การออกก าลังกายและการนันทนาการ 13 2,605,000 9 355,000 9 355,000 31 3,315,000 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
และส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

                

     4.1   ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม 15 1,610,000 14 1,545,000 14 1,545,000 43 4,700,000 

     4.2   ก่อสร้างและปรับปรุงสถานท่ีประกอบพิธีกรรม/ศูนย์วัฒนธรรมต าบลและชนเผ่า 1 300,000 1 300000 1 300000 3 900,000 

     4.3   ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม 13 408,100 13 408,100 13 408,100 39 1,224,300 

แบบ ผ. 03 
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ยุทธศำสตร์/ แนวทำงกำรพัฒนำ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม  3  ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ จ ำนวน
โครงกำร 

งบ จ ำนวน
โครงกำร 

งบ จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ ประมำณ ประมำณ ประมำณ 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม                 

    5.1  บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล  13 777,800 11 680,000 11 680,000 35 2,137,800 

    5.2   เสริมและสนับสนุนการสรา้งจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 80,000 2 80,000 2 80,000 6 240,000 

    5.3  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาธรรมชาต ิ 4 120,000 4 120,000 4 120,000 12 360,000 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร                 

    6.1  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน 8 165,000 7 115,000 7 115,000 22 395,000 

    6.2  สนับสนุนส่งเสริม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหม้ีประสิทธิภาพ 7 315,000 14 315,000 7 315,000 28 945,000 

    6.3  พัฒนาส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการตามหลักการบริหาร   
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

45 10,980,000 45 11,230,000 45 11,480,000 135 33,690,000 

    6.4  จัดหา/จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุครุภณัฑ์และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาขีดความสามารถในการจดัการบริการสาธารณะ 

21 3,280,000 20 3,250,000 20 3,250,000 61 9,780,000 

รวม 406 255,792,210 268 66,614,710 260 66,664,710 934 389,071,630 

   

แบบ ผ. 03 
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ส่วนที่ 4  แนวทำงกำรติดตำมประเมินผล 
4.1  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

1.ในการติดตามและประเมินผล    การน าผลแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28  
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน 

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   ซึ่งคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 1.  การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ป่ากลาง 
 2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.  รายผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง  ประกอบด้วย 
  (๑)   นายสมบูรณ์  แซ่เต็น สอบต.หมู่ 2     กรรมการ 
  (๒)   นายทินาสิษฐ์  บรินต  สอบต.หมู่ 3     กรรมการ 

(๓)   นายสมเกียรติ  สมค า  สอบต.หมู่ 4     กรรมการ 
(๔)   นายทา  ณ ชน (ตัวแทนประชาคม)     กรรมการ 
(๕)   นายทอมมัส  ย่านสากล (ตัวแทนประชาคม)    กรรมการ 
(๖)   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่ากลาง   กรรมการ 
(๗)   ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง     กรรมการ 
(๘)   หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง    กรรมการ 
(๙)   หัวหน้าส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง  กรรมการ 
(๑๐) นักวิชาการส่งเสริมเกษตร (รับผิดชอบต าบลป่ากลาง)   กรรมการ 
(๑๑) นายมนัส  แซ่ท้าว (ศูนย์พัฒนาสังคมพ้ืนที่สูงต าบลป่ากลาง)  กรรมการ 
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2.  กำรก ำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง  จัดท าแผนตรวจ

ติดตามและประเมินผล โครงการ ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง และท าแบบสอบถามเพ่ือ
จัดเก็บข้อมูล  ภาคสนาม  ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อการด าเนินงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่ากลาง โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง   พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  รวบรวมปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการประเมินผล 
โครงการ ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
4.2 ระเบียบ วิธีกำร และเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นป่ากลางเป็นการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลางในภาพรวมในประเดน็แต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนการด าเนินงาน 
โดยใช้แบบประเมิน   ดังนี ้
แบบที่ ๑ : เปน็แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมิน 

  และรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แลว้ 
แบบที่ 2 : เปน็แบบประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

  ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปลีะ  ๑  ครั้ง หลังจากสิน้สุดปีงบประมาณ 
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กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

แบบท่ี 1 กำรก ำกับกำรจัดแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมิน
และรายงานทุก ๆ ครั้ง   หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน ยุทธศาสตร์แล้ว 
 
 ชื่อองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินกำร 
ส่วนที่  1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   

1. มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน   
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี 2 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค ำชี้แจง : แบบท่ี 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ให้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมกี าหนดระยะเวลาในการรายงานปลีะ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
2. วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน    
 
ส่วนที่ 2  ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี...................................... 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการทีไ่ด้
ปฏิบัต ิ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ   
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย ์   
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น   
5. การพัฒนาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
6. การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการและการบริการ   

รวมทั้งสิ้น   
 
ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำน 
 

หัวข้อกำรประเมิน 
พอใจมำก 

(3) 
พอใจ 
(2) 

ไม่พอใจ 
(1) 

1. มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ    

3. มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ    

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ    

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    

6. การด าเนนิงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น    

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    

รวม    
 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม / สิ่งที่ควรปรับปรุง 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
วันที่ท าการส ารวจ............................. งานนโยบายและแผน ส านกังานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
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ผนวก ก 
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รูปแผนที่ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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บ้ำนน้ ำเปิน หมู่ 1 ต ำบลป่ำกลำง  ประชุมวันที่  6  มีนำคม 2558   เวลำ  09.00 น. 
 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อโครงกำร คะแนนจำก

ประชำมติ 
หมำย
เหตุ 

1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1 ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายไหล่ทางถนนสายหลักต าบลป่ากลางเชื่อมต าบล

ศิลาแลง ***(ระดับต าบล)*** 
64  

2 ขุดลอกอ่างนิวซีแลนด์พร้อมถนนและรางระบายน้ ารอบอ่าง  
***(ระดับต าบล)*** 

55  

3 ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมต าบลป่ากลาง  47  
4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝาปิด คสล. ปิดรางระบายน้ า 

หน้าโรงเรียนมัธยมป่ากลาง 
33 1 

5 ขยายเขตประปาและซ่อมแซมปรับปรุงประปา 20 2 
6 โครงการก่อสร้าง เมรุ เผาศพ 19 3 
7 ก่อสร้าง ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รั้ว โรงอาหาร สนามกีฬา 16  
8 กอสร้าง ถนน คสล. ถนนหลังตลาดนัดวันศุกร์ออกหลังโรงเรียนมัธยม 12  
9 ก่อสร้าง รางระบายน้ า หน้าโบสถ์ไปทางอ่าง 10  

10 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าฟาร์มบางระจัน  8  
11 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด หน้าบ้านนายเลาเปา ไปบ้านนายสมพร 6  
12 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟกิ่งพร้อมสายดับ 4  
13 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ท ากิน 3  
14 ก่อสร้าง ถนน คสล. เข้าซอยบ้าน ปลัดสมัย 1  
15 ขุดสระเก็บน้ าพ้ืนที่การเกษตร (หน่วยงาน สปก. กรมพัฒนาที่ดิน)   
16 จัดหาแท้งเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภคแก้ปัญหาภัยแล้ง   

2. ด้ำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำเศรษฐกิจ 
1. ส่งเสริมอาชีพ การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ฯลฯ   
2. ส่งเสริมการเกษตร เช่น มะม่วง ลิ้นจี้ ล าไย ยางพารา ฯลฯ   
3. ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ด้านการเกษตร   
4. ทุนประกอบอาชีพ   
5. ส่งเสริมการฝึกอาชีพต่างๆ   
6. ส่งเสริมอาชีพผ้าปัก   
7. ส่งเสริมพันธ์ปลาปล่อยตามแหล่งน้ าสาธารณะ   

3. ด้ำนสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
1 ซ่อมแซมบ้านคนจน   
2 ส่งเสริมสาธารณสุข  

- โรคเก่ียวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ (โรคเบาหวาน ความดัน) 
- โรคไข้เลือดออก 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำร คะแนนจำก
ประชำมติ 

หมำย
เหตุ 

3 แก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาสังคม ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV   
4 การส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา ฯลฯ   
4. ด้ำน ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 ประเพณีปีใหม่ม้ง   
2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี งานศพ งานแต่งงาน ฯลฯ เผ่าม้ง   
3 สอนเป่าแคน   
5. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

1 ปลูกป่าชุมชน   
2 โครงการคัดแยกขยะ    
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและบริกำร 

1 ฝึกอบรมป้องกันไฟป่า   
2 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง   
3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ   
4  กู้ชีพกู้ภัย   
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หมู่  2 บ้ำนห้วยสะนำว วันที่ 4 มีนำคม 2558 เวลำ 08.30 น. ณ หอประชุมหมู่บ้ำน 
 
ล ำดับ โครงกำร คะแนนจำก

ประชำมติ 
หมำย
เหตุ 

1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ท าการเกษตร หมอน 4 50 1 
2 ก่อสร้างรางระบายน้ า เขต 1- เขต 5 8 2 
3 ขุดลอกห้วยหินดินแดง 8 3 
4 ก่อสร้างถนน คสล. เขต 5 5  
5 ขุดสระน้ า หมอน 4 1  
6 ขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้งไฟกิ่ง   
7 ก่อสร้างดาดล าเหมืองสวน อ.ถวิล   
8 ขุดลอกอ่างเก็บน้ านิวซีแลนด์พร้อมท าถนนรอบอ่าง ****(ระดับต าบล)**** 18  

2. ด้ำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำเศรษฐกิจ 
1 จัดการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน กลุ่มแม่บ้าน   
2 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   
3 ส่งเสริมอาชีพเครื่องเงิน   
4 อบรมกรีดยางพารา การติดตายางพารา   

3. ด้ำนสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
1 ส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี   
2 แก้ไขปัญหาสังคม เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด กล้องวงจรปิด CCTV ฯลฯ   
3 สงเคราะห์ผ้าห่มเครื่องกันหนาว   
4 การส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา ฯลฯ   
5 การส่งเสริมด้านสาธารณสุข  

- โรคเก่ียวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ (โรคเบาหวาน ความดัน) 
- สิ่งแวดล้อม (ขยะ) 

  

6 ซ่อมแซมบ้านคนจน   
4. ด้ำน ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่เมี่ยน   
2 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ชนเผ่าเมี่ยน เช่น ภาษาเม่ียน งานแต่งาน งานศพ    
3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

5. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1 ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน   
2 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า   
3 โครงการคัดแยกขยะ และการก าจัดขยะมูลฝอย   
4 การปลูกหญ้าแฝก 
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ล ำดับ โครงกำร คะแนนจำก
ประชำมติ 

หมำย
เหตุ 

6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและบริกำร 
1 ฝึกอบรมป้องกันไฟป่า   
2 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดหาแท้งค์น้ า   
3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ   
4  กู้ชีพกู้ภัย   
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หมู่ 3 บ้ำนค้ำงฮ่อ วันที่ 5 มีนำคม 2558 เวลำ 08.30 น. ณ หอประชุมหมู่บ้ำน 
 

ล ำดับ โครงกำร คะแนนจำก
ประชำมติ 

หมำยเหตุ 

1. โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1 ขยายเขตไฟฟ้าไปที่น้ าประปาหมู่บ้าน  1 
2 ก่อสร้างถนนใหม่หินกรวดทรายจากหน้าบ้านนายวินัยถึงบ้านนายสุชาติ  2 
3 ก่อสร้างถนน คสล. เข้าหน้าบ้านนายชัยยุทธ  3 
4 ก่อสร้างถนนหินกรวดทรายหน้าบ้านนายวิฑูรย์ถึงบ้านนายสว่าง   
5 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประสงค์ถึงบ้านนายโชคชัย   
6 ก่อสร้างรางระบายน้ า หน้าบ้านนายสุวสันต์ แซ่รี   
7 ก่อสร้างรางระบายน้ าหน้าบ้าน อ.สมัย ผ่านหน้าบ้านนายวิเชียร   
8 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยหมู   
9 ก่อสร้างถนน คสล. เข้าป่าสุสาน   
10 ขุดลอกห้วยน้ าหมู โครงการพระราชด าริ   
11 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขยายถนน สายบ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 

3 ต.ป่ากลาง เชื่อมระหว่าง บ้านนานิคม ต าบลยม (เชื่อมระหว่างต าบล) 
  

12 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง และถนนลาดยาง ถนนเส้นบ้านค้าง
ฮ่อ หมูที่ 3 ต าบลป่ากลาง เชื่อมระหว่าง บ้านน้ าฮาว หมู่ที่ 7 ต าบลจอมพระ  
(เชื่อมระหว่างต าบล) 

  

12 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง ถนนลูกรังพร้อมลาดยางถนนสายบ้านค้างฮ่อ 
หมู่ที่ 3 ไปบ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ต าบลป่ากลาง เชื่อมระหว่างบ้านน้ าฮาว หมู่ที่ 7 
ต าบลจอมพระ (เชื่อมระหว่างต าบล) 

  

13 โครงการขุดลอกอ่างนิวซีแลนดพ์ร้อมท าถนนรอบอ่างและรางระบายน้ า   
2. ด้ำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำเศรษฐกิจ 

1 ทุนประกอบอาชีพ กองทุนเศรษฐกิจชุมชน    
2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์  เช่น หมู ไก่ ฯลฯ   
3 ผลิตเสื้อผ้าชาวเขา   
4 ส่งเสริมการฝึกอาชีพ เครื่องประดับทองเหลือง ม้านั่งหวาย   
5 การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ด้านการเกษตร   

3. ด้ำนสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
1 ซ่อมแซมบ้านคนจน   
2 แก้ไขปัญหาสังคม เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด    
3 การส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา  ฯลฯ   
4 การส่งเสริมด้านสาธารณสุข  

- โครงการน้ ามีสารเคมีปนเปื้อน 
- การให้ความรู้การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและลดการใช้สารเคมี 
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ล ำดับ โครงกำร คะแนนจำก
ประชำมติ 

หมำยเหตุ 

4. ด้ำน ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ชนเผ่าม้ง เช่น ภาษาม้ง สอนเป่าแคน งานแต่งาน 

งานศพ พิธีดงเซ้ง 
  

2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
3 ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง   

5. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า   
2 ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก   
3 ส่งเสริมการปลูกป่า   
4 โครงการคัดแยกขยะ และการก าจัดขยะมูลฝอย   

6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและบริกำร 
1 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง   
2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ   
3 ฝึกอบรมป้องกันไฟป่า   
4  กู้ชีพกู้ภัย   
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หมู่ 4 บ้ำนจูน วันที่ 10 มีนำคม 2558 เวลำ 8.30 น. ณ หอประชุมหมู่บ้ำน 
 

ล ำดับ โครงกำร คะแนนจำก
ประชำมติ 

หมำยเหตุ 

1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่สนามบินเก่า 79 1 
2 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 66 2 
3 เพ่ิมแรงส่งไฟฟ้าแรงต่ า 63 3 
4 ก่อสร้างรางระบายน้ า สายหน้าบ้านลุงก่ า 54  
5 ก่อสร้างถนน คสล.สายมุมอ่างรถไถ ระยะทาง 100 เมตร 53  
6 ก่อสร้างหอกระจายข่าว 50  
7 ก่อสร้างถนน คสล. อ่างห้วยทรายขาวน้อย 43  
8 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่ที่ท ากิน 35  
9 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด หน้าบ้านลุงผัด 34  
10 ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้านผู้ใหญ่กันศักดิ์ 31  
11 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน คสล. เส้นป่าสุสาน 30  
12 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด หน้าบ้านผู้ช่วยถา (ต่อเติม) 25  
13 ก่อสร้างเมรุ (เผาศพ) 17  
14 ก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างเงินผัน ระยะทาง 50 เมตร 2  
15 ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินกรวดทราย บ้านจูน-บ้านห้วยเสือ(บ้านปรางค์)  

ปั้มเชล์ เทศบาลต าบลปัว (ทางเชื่อมระหว่างต าบล) 
  

16 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังพร้อมราดยางถนนสาย 
บ้านจูน หมู่ที่ 4 ต าบลป่ากลาง เชื่อมระหว่างต าบล บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6  
ต.วรนคร 

  

17 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง ถนนลูกรังพร้อมราดยางถนนสาย 
บ้านจูน หมู่ที่ 4 ต าบลป่ากลาง เชื่อมระหว่างต าบล บ้านปรางค์พัฒนา  
หมู่ที่ 8 ต าบลปัว (เชื่อมระหว่างต าบล) 

  

2. ด้ำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำเศรษฐกิจ 
1 โครงการส่งเสริมกลุ่มไพหญ้าคา 18 1 
2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์  เช่น กบ ปลาดุก  16 2 
3 ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด 15 3 
4 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่สามสายเลือด  5  
5 การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ด้านการเกษตร 4  
6 ส่งเสริมการฝึกอาชีพเย็บผ้า กลุ่มแม่บ้าน 2  

3. ด้ำนสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
1 แก้ไขปัญหาสังคม เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด    
2 การส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา ฯลฯ 
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ล ำดับ โครงกำร คะแนนจำก
ประชำมติ 

หมำยเหตุ 

3 การส่งเสริมด้านสาธารณสุข  
- ลดการใช้สารเคมีในวัยท างาน 
- สิ่งแวดล้อม (ขยะ) 

  

4 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาชนต าบล /ชนเผ่าลัวะ ต้านยาเสพติด และอุปกรณ์
กีฬา สวนสุขภาพ 

  

5 ซ่อมแซมบ้านคนจน   
4. ด้ำนศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ชนเผ่าลัวะ   
2 ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์   
3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

5. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1 โครงการคัดแยกขยะ และการก าจัดขยะมูลฝอย   
2 ส่งเสริมการปลูกป่า   
3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า   
4 การปลูกหญ้าแฝก   

6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและบริกำร 
1 ฝึกอบรมป้องกันไฟป่า   
2 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง   
3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ   
4  กู้ชีพกู้ภัย   
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หมู่ 5 บ้ำนตำหลวง วันที่ 10 มีนำคม 2558 เวลำ 20.00 น. หอประชุมหมู่บ้ำน 
 

ล ำดับ โครงกำร คะแนนจำก
ประชำมติ 

หมำยเหตุ 

1. โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1 ก่อสร้างถนน คสล. รอบอ่างหก 75 1 
2 ก่อสร้างถนน คสล. ลงอ่างหก 63 2 
3 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม และศาลาวัฒนธรรมหมู่บ้าน 60 3 
4 ตัดถนนใหม่พร้อมลงหินกรวดทรายเข้าพ้ืนที่การเกษตร 43  
5 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด คสล. บ้านนายแก่น เพ่ิมเติม 42  
6 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นถนนอกแตก 41  
7 ก่อสร้างถนน คสล. ต้นโพธิ์เข้าพ้ืนที่ทางการเกษตร 41  
8 ก่อสร้างดาดล าเมือง คสล. เข้าสู่นา อ่างห้วยปลากั้ง 33  
9 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ซอย 1, 2, 3 22  
10 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ิมแรงส่งไฟฟ้าแรงต่ าและติดตั้งไฟกิ่ง 19  
11 ก่อสร้างถนนหินกรวดทรายห้วยแสง 19  
12 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน   
13 ขยายไหล่ทางถนนคสล. และถนนลาดยาง เส้นต าบลป่ากลาง เชื่อมต าบลศิลาแลง   
14 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลาดยาง บ้านตาหลวง หมู่ 5 เชื่อมระหว่างต าบล 

บ้านไร่รวงทอง  ต.ปัว  
  

2. ด้ำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำเศรษฐกิจ 
1 ส่งเสริมอาชีพ การเกษตร ไม้ผล ฯลฯ    
2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์  เช่น ไก่พันธุ์ไข่ กบ ปลาดุก ฯลฯ   
3 ทุนประกอบอาชีพ กองทุนเศรษฐกิจชุมชน   
4 ส่งเสริมการฝึกอาชีพต่างๆ   
5 การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ด้านการเกษตร   

3. ด้ำนสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
1 การส่งเสริมด้านสาธารณสุข  

- การลดใช้สารเคมีในวัยท างาน 
- สิ่งแวดล้อม (ขยะ) 

  

2 แก้ไขปัญหาสังคม เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด กล้องวงจรปิด CCTV ฯลฯ   
3 การส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา ฯลฯ   
4 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา และอุปกรณ์กีฬา สวนสุขภาพ   
5 ซ่อมแซมบ้านคนจน 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำร คะแนนจำก
ประชำมติ 

หมำยเหตุ 

4. ด้ำน ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1 ส่งเสริมฝึกอบรมประเพณีสะโหลดตีพิ    
2 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ชนเผ่าลัวะ เช่น ภาษาลัวะ ชุดประจ าเผา ฯลฯ   
3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
4 ส่งเสริมฝึกอบรมประเพณีสงกรานต์   

5. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1 ส่งเสริมการปลูกป่า   
2 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า   
3 โครงการคัดแยกขยะ และการก าจัดขยะมูลฝอย   

6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและบริกำร 
1 ฝึกอบรมป้องกันไฟป่า   
2 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง   
3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ   
4  กู้ชีพกู้ภัย   
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หมู่  6 บ้ำนสวนทรำย วันที่ 6 มีนำคม 2558 เวลำ 08.30 น. ณ หอประชุมหมู่บ้ำน 
 

ล ำดับ โครงกำร คะแนนจำก
ประชำมติ 

หมำยเหตุ 

1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1 ก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านรองชัยเดช เชื่อมหมู่ 2 ต าบลป่ากลาง 93 1 
2 โครงการผันน้ าอ่างนิวซีแลนด์และอ่างหัวใจใช้ในระบบประปาหมู่ 6 85 2 
3 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟกิ่งพร้อมสายดับ 82 3 
4 ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมบ่อพักน้ าระบบประปาหมู่บ้าน 77  
5 ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายยิ่งขายผ้า (เลี้ยวขวา) 72  
6 ก่อสร้าง ถนน คสล. เขตเฟ่ืองฟ้า (กิจการนอกเขต) 63  
7 ขุดลอกสระ กสช. (เพ่ิมเติม) 56  
8 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าบ้านนายนรเศรษฐ 53  
9 ก่อสร้างรางระบายน้ าหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านไปทางทิศใต้ 50  
10 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังบ้านนายพิภพ (ทิศตะวันออก) 45  
11 ก่อสร้างถนน คสล. สี่แยกหน้าบ้านนายยิ่งถึงบ้านนางไหม (เลี้ยวซ้าย) 41  
12 ก่อสร้างรางระบายน้ าหน้าบ้านผู้ช่วยแก้วชัยและหน้าบ้านศิวนาท 37  
13 ก่อสร้างถนนหินกรวดทรายเส้นบ้านนายวีระกิตติเจริญเนตร 27  
14 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 25  
15 ก่อสร้างถนนหินกรวดทรายไปแท้งค์ประปาหมู่บ้าน 21  
16 ขุดลอกอ่างนิวซีแลนด์พร้อมถนนและรางระบายน้ ารอบอ่าง  

***(ระดับต าบล)*** 
88  

2. ด้ำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำเศรษฐกิจ 
1 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์  เช่น สกุร ไก่ กบ ปลาดุก ฯลฯ 36 1 
2 ทุนประกอบอาชีพ กองทุนเศรษฐกิจชุมชน 31  
3 ส่งเสริมการฝึกอาชีพต่างๆ เช่น ผ้าปัก ตีมีด ฯลฯ 29  
4 ส่งเสริมการเกษตร เช่น มะม่วง ลิ้นจี้ ล าไย ยางพารา ฯลฯ 21  
5 การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ด้านการเกษตร 17  

3. ด้ำนสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
1 แก้ไขปัญหาสังคม เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด กล้องวงจรปิด CCTV    
2 ส่งเคราะห์เด็กด้อยโอกาส   
3 ส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี   
4 การส่งเสริมด้านสาธารณสุข  

- โรคไข้เลือดออก 
- ลดการใช้สารเคมีในวัยท างาน 

  

5 ซ่อมแซมบ้านคนจน   
6 การส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา ฯลฯ 
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ล ำดับ โครงกำร คะแนนจำก
ประชำมติ 

หมำยเหตุ 

4. ด้ำน ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1 ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง   
2 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ชนเผ่าม้ง เช่น ภาษาม้ง สอนเป่าแคน 

งานแต่งาน งานศพ พิธีดงเซ้ง 
  

3 ประชุมเสวนาเครือข่ายสตรีชนเผาม้งด้านวัฒนธรรม   
4 ประชุมตระกูลแซ่   
5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

5. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1 ส่งเสริมการปลูกป่า   
2 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า   
3 โครงการคัดแยกขยะ และการก าจัดขยะมูลฝอย   

6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและบริกำร 
1 ฝึกอบรมป้องกันไฟป่า   
2 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดหาแท้งค์น้ า   
3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ   
4  กู้ชีพกู้ภัย   
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่เสนอ/ 
ผู้เสนอ 

1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1 ก่อสร้าง ถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิม ทางเข้าสู่ต าบลป่ากลาง จาก บ้านน้ าเปิน หมู่ 1 
ต าบลป่ากลาง ถึงถนน ลาดยางสายปัว-น้ ายาว บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 ต าบลศิลาแลง 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน (เชื่อมระหว่างต าบล)  

15 
(ประสานแผน อบจ.) 

2 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง ถนนลูกรังพร้อมลาดยางถนนสายบ้านจูน หมู่ที่ 4 
ต าบลป่ากลาง เชื่อมระหว่างต าบล บ้านปรางค์พัฒนา หมู่ที่ 8 ต าบลปัว  
(เชื่อมระหว่างต าบล) 

15 
(ประสานแผน อบจ.) 

3 โครงการก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยาง เส้นบ้านน้ าเปิน หมูที่ 1 ต าบลป่ากลาง 
เชื่อมระหว่าง บ้านไร่รวงทอง ต าบลปัว (เชื่อมระหว่างต าบล) 

15 
 

4 ก่อสร้างถนน  คสล. เชื่อมระหว่างต าบล จาก บ้านจูน  หมู่ที่  4 ต.ป่ากลาง  - บ้านเก็ต 
หมู่ที่ 2 ต.วรนคร (ทางเชื่อมระหว่างต าบล) 

13 

5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล. บ้านสวนทรายหมู่ 6 ต าบลป่ากลาง ถึง บ้านตีน
ตก ต าบลศิลาแลง  (ทางเชื่อมระหว่างต าบล) 

12 

6 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง ถนนลูกรังพร้อมลาดยางถนนสายบ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 
3 ไปบ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ต าบลป่ากลาง เชื่อมระหว่างบ้านน้ าฮาว หมู่ที่ 7 ต าบลจอม
พระ (เชื่อมระหว่างต าบล) 

11 
(ประสานแผน อบจ.) 

7 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนหินกรวดทราย  บ้านจูน หมู่ที่ 4 – บ้านห้วยเสือ  
(บ้านปรางค์) ปลั้มเชลล์ เทศบาลต าบลปัว (ทางเชื่อมระหว่างต าบล) 

10 

8 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง และถนนลาดยาง ถนนเส้นบ้านค้างฮ่อ  
หมูที่ 3 ต าบลป่ากลาง เชื่อมระหว่าง บ้านน้ าฮาว หมู่ที่ 7 ต าบลจอมพระ   
(เชื่อมระหว่างต าบล) 

9 

9 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังพร้อมลาดยางถนนสายบ้านจูน หมู่ที่ 4 
ต าบลป่ากลาง เชื่อมระหว่างต าบล บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 ต.วรนคร (เชื่อมระหว่างต าบล) 

7 

10 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขยายถนน สายบ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3  
ต.ป่ากลาง เชื่อมระหว่าง บ้านนานิคม ต าบลยม (เชื่อมระหว่างต าบล) 

6 

11 ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ขยายไหล่ทาง ถนน คสล. ถนนลาดยาง บ้านน้ าเปิน หมู่ 1 
ต าบลป่ากลาง เชื่อมต าบลศิลาแลง ถนนสาย ปัว – น้ ายาว (กิจการนอกเขต)  

 

12 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นศูนย์รับซื้อพืชผล
ทางการเกษตรต าบลป่ากลาง 

 

13 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล. ในพ้ืนที่ต าบลป่ากลาง  

14 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนหินกรวดทรายและถนนลูกรัง ในพื้นที่ต าบลป่ากลาง  

15 ก่อสร้างถนน  คสล. บ้านฟ้าใหม่ เขตต าบลศิลาเพชร (กิจการนอกเขต)  

16 ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต าบลภูคา (กิจการนอกเขต)  
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่เสนอ/ 
ผู้เสนอ 

17 โครงการก่อสร้าง ปรับภูมิทัศน์ สร้างสวนสาธารณะ พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นฟารม์บางระจัน บ้านน้ าเปิน หมู่ที่ 1 ต าบลป่ากลาง 

 

18 ขุดลอกอ่างนิวซีแลนด์ ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างนิวซีแลนด์พร้อมถนนรอบอ่าง  
และรางระบายน้ า  

 

19 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าและปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มบางระจัน  

20 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าอ่างห้วยข้าวหลาม  

21 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า อ่างหัวใจ  

22 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ าอ่างนิวซีแลนด์ เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค  

23 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าทุกแห่งในต าบลป่ากลาง  

24 ก่อสร้างเท้งค์เก็บน้ าประปาภูเขาเพ่ือท าการเกษตร (กิจการนอกพื้นที่)  

25 ก่อสร้าง/จัดหาแท้งค์น้ าเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1 - 6  

26 โครงการก่อสร้าง ระบบประปา ขยายท่อเมนหลักและถังเก็บน้ าในเขตต าบลป่ากลาง  การประปาส่วน
ภูมิภาค  

สาขาท่าวังผา 
27 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

28 ปรับปรุงที่สาธารณะลานค้าชุมชน บ้านห้วยสะนาว หมู่ที 2   

29 ตลาดสดต าบลป่ากลาง  

30 ปรับปรุงลานค้าชุมชน  

31 โครงการปรับภูมิทัศน์สนาบินเก่า  

32 โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวงหลังใหม่  

33 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร รั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวงหลังใหม่  

34 สร้างศูนย์ส่งเสริมอาชีพและที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ร้านค้าชุมชน บริเวณฟาร์มบางระจัน  

35 ก่อสร้างตาลาดกลาง อาคารคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร  

36 ก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ 1 ซอย 1 เชื่อม ซอย 3 หน้าโรงเรียนมัธยมป่ากลาง  

2. ด้ำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำเศรษฐกิจ 
37 โครงการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ  
38 โครงการอบรมจักสาร ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ และไม้กวาด  
39 โครงการบ ารุงดูแลรักษาแปลงเพาะพันธุ์ยางพารา   
40 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง   
41 พันธุ์ปลาปล่อยอ่างเก็บน้ าสาธารณะ หมู่ 1-6  
42 ส่งเสริมกลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองขาว และเครื่องเงิน  
43 โครงการส่งเสริมอาชีพสู่การมีงานท าให้กับเยาวชนต าบลป่ากลาง รร.มัธยมป่ากลาง 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่เสนอ/ 
ผู้เสนอ 

44 โครงการลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ด้วยการขจัดความยากจนในชนบท 
พัฒนาชุมชนอ าเภอ

ปัว 
45 การขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
46 เพ่ิมประสิทธิภาพอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และ ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น าอช.) 
47 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกษตรกร หลักสูตร สเต็มเซลล์ (STEM CELL)   
48 โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดของกลุ่มมะม่วง กลุ่มมะม่วง 
49 ส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้า, เสริมสวย, ท าอาหาร กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 1-6  
50 อบรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน  หมู่ที่ 1-6  
51 ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน หมู่ที่ 1-6  
52 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ผักสวนครัว แก่เกษตรกร หมู่ที่ 1-6   
53 ส่งเสริมอาชีพ การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ เช่น  การเลี้ยงกบและปลาดุก ไก่ หมู เพาะ

เห็ด  ปลูกมะม่วง ปลูกยางพารา กาแฟ ฯลฯ  หมู่ที่  1-6 
 

54 ส่งเสริมผลิตเสื้อผ้าชาวเขา   
55 ส่งเสริมอาชีพในด้านการร่วมกลุ่มประกอบอาชีพ ศูนย์พัฒนาสังคม

หน่วยที่ 25 จังหวัด
น่าน 

56 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต าบลป่ากลาง  
57 การเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุน  พัฒนาชุมชน อ.ปัว 

3. ด้ำนสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
58 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ อบต. 
59 ซ่อมแซมบ้านคนจน, มอบผ้าห่มกันหนาว อบต. 
60 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว รพ.สต.ป่ากลาง 
61 โครงการวางแผนครอบครัว รพ.สต.ป่ากลาง 
62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ป่ากลาง 
63 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตประถมศึกษา  รพ.สต.ป่ากลาง 
64 โครงการรักอย่างปลอดภัย (PURE LOVE) เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควรและส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย 
รพ.สต.ป่ากลาง 

65 โครงการรณรงค์บริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษ รพ.สต.ป่ากลาง 
66 สวัสดิการชุมชนในระดับต าบล ศูนย์พัฒนาสังคม

หน่วยที่ 25 จังหวัด
น่าน 

67 ศูนย์เรียนรู้ต าบลป่ากลาง 
68 ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วม 
69 สมทบกองทุนสวัสดิการสังคม ส.อบต.บุญเกรียติ 
70 โครงการแม่เล่านิทาน 

CCF น่าน 
71 โครงการแม่อาสา 
72 โครงการการดูแลเด็กปฐมวัย 
73 โครงการตรวจสุขภาพเด็ก 
74 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช่วงชั้น รร.ป่ากลางมิตรภาพ
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่เสนอ/ 
ผู้เสนอ 

75 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ที่ 166 
76 โครงการส่งเสริมอาชีพ เช่น ท าขนม 
77 โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ 
78 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าต าบลต้านยาเสพติดต าบลป่ากลาง  
79 โครงการศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนา ส่งเสริมพุทธศาสนา   
80 โครงการสอนภาษจีน 3 โรงเรียน มัธยมป่ากลาง ป่ากลางมิตรภาพ สหราษฎร์บ ารุง โรงเรียน  

มัธยมป่ากลาง  
ป่ากลางมิตรภาพ 
สหราษฎร์บ ารุง 

81 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และชุมชน รร.มัยธมป่ากลาง 
82 ห้องสมุดมีชีวิต 

รร.สหราษฎร์บ ารุง 
83 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
84 ค่ายคุณธรรม น าความรู้ (ค่ายต้นกล้าความดี วิถีคุณธรรม) 
85 แข่งขันกีฬาพัฒนาชีวิต 
86 อบรมคุณธรรมจริยธรรม คริสเตียน ต าบลป่ากลาง  
87 อบรมวันคริสตมาส ต าบลป่ากลาง  
88 กล้องวงจรปิด CCTV   
89 อบรมผู้น าชุมชนต าบลป่ากลาง  
90 ศึกษาดูงาน อสม. รพสต.ป่ากลาง 
91 การประกวด อสม. ดีเด่น รพสต.ป่ากลาง 
92 โครงการแก้ไขปัญหาจราจร  
93 ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลป่ากลาง  
94 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ  
95 ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตู้ยามต าบลป่ากลาง  

        4. ด้ำน ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
96 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
97 โครงการศูนย์วัฒนธรรมต าบลป่ากลาง  
98 โครงการลานวัฒนธรรมท้องถิ่น สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา (งานเปิดบ้านวิชาการ) รร.มัธยมป่ากลาง 
99 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งานปีใหม่ม้ง  

100 โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้งอาเซียน + ปีใหม่ชนเผา  
101 โครงการสอนภาษา ม้ง เมี่ยน ลัวะ  
102 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ชุดชนเผ่าลัวะ   
103 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง ศูนย์วัฒนธรรมชนเผา ม้ง เมี่ยน ลัวะ  

        5. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
104 โครงก าจัดขยะ   
105 โครงการคัดแยกขยะ  
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่เสนอ/ 
ผู้เสนอ 

106 โครงการหน้าบ้านน่ามอง  
107 โครงการท าประโยชน์จากขยะเหลือใช้  
108 โครงการท าน้ าหมักชีวภาพ  
109 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและของ

เสียอันตรายที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จัวหวัดน่านอย่างยั่งยืน 
 

110 โครงการปลูกป่าชุมชน  
111 โครงการป้องกันไฟป่า  

6. ด้ำนบริหำรจัดกำรและบริกำร 
112 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.  
113 โครงการ 7 วันอันตราย   
114 โครงการฝึกอบรม OTOS  
115 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
116 การอบรมการป้องกันอัคคีภัย  
117 การอบรมวินัยจราจร  
118 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  

 


