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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 องค๑การบริหารสํวนต าบล ปุากลาง ตั้งอยูํเลขท่ี 140 หมูํที่ 1  บ๎านน้ าเปิน  ต าบลปุากลาง  อ าเภอปัว  
จังหวัด นําน  ได๎รับการยกฐานะเป็นองค๑การบริหารสํวนต าบล  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ๑  2540  เป็นองค๑การ
บริหารสํวนต าบล ชั้นที่ 3 (ขนาดกลาง) ระยะทางหํางจากอ าเภอ ปัว  ประมาณ 5  กิโลเมตร ต าบลปุากลางมีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ  21.87 ตารางกิโลเมตร  ( 13,670.99   ไรํ  ) 
 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   เป็นที่ราบสูงเชิงเขาขาดแคลนน้ า  ตามธรรมชาติ  ร๎อยละ  10  ของพ้ืนที่เป็นที่
อยูํอาศัย  ร๎อยละ 90  เป็นที่ดินเพื่อการเกษตร  
  อาณาเขตของต าบล ปุากลาง  

o ทิศเหนือ  ติดตํอกับต าบล ศิลาแลง และต าบล วรนคร 
o ทิศใต๎   ติดตํอกับต าบล ศิลาเพชร 
o ทิศตะวันออก  ติดตํอกับต าบล ศิลาแลง 
o ทิศตะวันตก  ติดตํอกับต าบล ปัว ,และต าบล ยม  อ าเภอ ทําวังผา 
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 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ        
-  ฤดูร๎อน   ตั้งแตํเดือน   มีนาคม  -   พฤษภาคม  อากาศร๎อนจัด  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย   39  องศา 

  -  ฤดูฝน     ตั้งแตํเดือน   มิถุนายน -  ตุลาคม  ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย  10.390  มม. / ปี  
-  ฤดูหนาว  ตั้งแตํเดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ๑  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  15  องศา 

 1.4  ลักษณะของดิน 
   พ้ืนที่ต าบลปุากลางเป็นดินด า และดินรํวนปนทราย เหมาะกับการเพาะปลูก พืชที่ปลูกได๎แกํ มะมํวง 
ลิ้นจี่ ล าไย ไมํไผํ ยางพารา ข๎าวไรํ ข๎าวโพด  
 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  
  ต าบลปุากลางไมํมีแมํน้ าไหลผํานและไมํมีปุาต๎นน้ าตามธรรมชาติ จะมีก็เพียงล าห๎วยเล็กท่ีมีน้ าไหล
มารวมกัน และอํางเก็บน้ าที่สร๎างข้ึนอยูํคํูกับต าบลปุากลางมาตั้งแตํผู๎คนเริ่มย๎ายถิ่นฐานมาอยูํคือ อํางเก็บน้ านิวซีแลนด๑ 
สร๎างโดยรัฐบาลนิวซีแลนด๑ และอํางเก็บน้ าอํางหก ซึ่งเป็นอํางที่ใหญํที่สุดในต าบลปุากลาง 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

-   ล าห๎วยที่มีน้ าเกือบตลอดปี  1  สาย   คือ  ห๎วยน้ าหมู 
  -   ล าห๎วยที่มีน้ าแตํชํวงฤดูฝน จ านวน  2  สาย  คือ  ห๎วยน้ าปูาว  และ ห๎วยน้ าฮาว  

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  -   บํอน้ าตื้น  จ านวน  170  บํอ  
  -   บํอโยก  จ านวน  4   บํอ (ใช๎การไมํได)๎  
  -   อํางเก็บน้ า/ สระเก็บน้ า  จ านวน  10  แหํง ( อํางนิวซีแลนด๑ , อํางรถไถ, อํางห๎วยน้ าหมู,   
อํางต๎นมื่น, อํางห๎วยน้ าหมู 2, อํางห๎วยปลากั้ง (อํางหก), อํางห๎วยทรายขาว, สระห๎วยน้ าปูาว, สระกสช.หมูํ 4, หมูํ 6  

-  แหลํงน้ าในต าบลปุากลาง มีอยูํจ ากัด เพราะเป็นพื้นที่สูงขาดแคลนน้ าและแหลํงน้ าธรรมชาติเป็น  
ล าห๎วยขนาดเล็กเป็นสํวนใหญํ  จะมีน้ าเฉพาะในชํวงฤดูฝนเทํานั้น  อํางเก็บน้ าที่สร๎างข้ึนจะมีลักษณะตื้นเขิน ในฤดู
แล๎งสภาพทั่วไปมักขาดแคลนน้ าประชาชนมักจะไปขนน้ าจากแหลํงน้ าธรรมชาติในต าบลข๎างเคียงส าหรับการใช๎
อุปโภคบริโภคทุกๆปี 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
  -  ปุาชุมชน  จ านวน  2  แหํง  (บ๎านปุากลาง  45  ไรํ, บ๎านจูน – บ๎านตาหลวง 25 ไรํ) เชํน ไม๎สัก 
ไม๎ไผํ ไม๎ประดูํ ไม๎มะคํา เป็นต๎น 
  -  ทรัพยากรปุาไม๎ มีอยูํน๎อย เนื่องจากต าบล ปุากลาง มีพ้ืนที่อยูํน๎อยแตํมีจ านวนประชากรมาก และ
พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพื้นที่เกษตรกรรม การท าสวนผลไม๎เป็นสํวนใหญํ 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
จ านวนหมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน  

  รายชื่อคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาต าบล ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน  
ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหนํง เบอร๑โทร 

1. นายประกอบ  แสนทรงสิริ นายก อบต. 081-9923649 
2. นายชัยเดช  อภิวัฒน๑สกุล รองนายก อบต. 081-7863649 
3. นายสุรพงษ๑ ศิลป์ท๎าว รองนายก อบต. 090-4655991 
4. นายจิรวรรธ  ทรงเจริญกุล เลขานุการนายกฯ 093-3068207 
5. นายสุพศินธ๑  ตันติมหาสกุล ประธานสภาฯ 089-5590432 
6. นายสมบูรณ๑  แซํเต็น รองประธานสภาฯ 088-4131751 
7. นายอนันต๑  แสนทรงสิริ ส.อบต. หมูํ 1 086-1948330 
8. นายเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ ส.อบต. หมูํ 1 080-0314173 
9. นายทองค า  พันธวาณิชย๑ ส.อบต. หมูํ 2 085-7233087 
10. นายทินาสิษฐ๑  บรินต ส.อบต. หมูํ 3 080-8092174 
11. นางวิจิตรา  แซํเต็น ส.อบต. หมู 4 087-1934210 
12. นายสมเกียรติ  สมค า ส.อบต. หมูํ 4 087-1843026 
13. นายนฤพล  นายโก๐ ส.อบต. หมูํ 5 081-0205813 
14. นางจันทอง  ไชยกันทะ ส.อบต. หมูํ 5 093-2410377 
15. นายบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ ส.อบต. หมูํ 6 084-4876989 
16. นายสุรพล  คีรีธีรกุล ส.อบต. หมูํ 7 062-4635825 
17. นายศิลปไชย  แซํโซ๎ง ก านันต าบลปุากลาง 093-1789515 
18. นายสิทธิพร  ลี้ศรีสวัสดิ์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 2 062-5798740 
19. นายอนุวัฒน๑  แสนค าแพ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 3 087-0764742 
20. นายประวันวิทย๑  คณิตสากล ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 4 082-1890173 
21. นายสมศักดิ์  รินเสน ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 5 081-0344758 
22. นายสมพงษ๑  ทิวานันท๑ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 6 084-4891483 
23. นายสมชาย  งามทวีกุล ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 7 090-7572734 
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2.2 การเลือกตั้ง 
แยกตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

หมู่
ที ่

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกต้ัง 
อายุ 15 ปี 

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกต้ัง 
อายุ 18 ปี 

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกต้ัง 
อายุ 20 ปี 

บุคคลที่
ต้องขึ้น
ทะเบียน
ทหาร 

บุคคลที่
ต้องเข้า

รับ
เกณฑ์
ทหาร 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 542 527 1,069 508 485 993 468 454 922 18 17 
2 390 377 767 364 362 726 347 351 698 4 4 
3 745 757 1,502 681 700 1,381 627 642 1,269 18 22 
4 269 280 549 254 267 521 247 259 506 5 0 
5 197 199 396 181 188 369 177 179 356 7 6 
6 789 830 1,619 709 736 1,445 659 667 1,326 30 25 

รวม 2,932 2,970 5,902 2,697 2,738 5,435 2,525 2,552 5,077 82 74 
 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
รายการ ปีปัจจุบัน 

(2559) 
ปีท่ีแล้ว 
(2558) 

2 ปีท่ีแล้ว  
(2557) 

3 ปีท่ีแล้ว  
(2556) 

4 ปีท่ีแล้ว  
(2555) 

5 ปีท่ีแล้ว 
(2554) 

ประชากรชาย (คน) 4,200 4,091 3,985 3,900 3,839 3,810 
ประชากรหญิง (คน) 4,154 4,025 3,963 3,864 3,781 3,766 
รวมประชากร (คน) 8,354 8,116 7,948 7,764 7,620 7,576 
บ๎าน (หลังคาเรือน) 1,669 1,460 1,573 1,450 1,394 1,380 

 
ประชากรมีจ านวนทั้งสิ้น  8,354  คน  แยกเป็นชาย  4,200 คน คิดเป็นร้อยละ  50.27,  หญิง  4,154  คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.73  (**ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ วันที่ 30  กันยายน  
2559   อนุเคราะห์ข้อมูลจาก ส านักทะเบียน อ าเภอ ปัว**) 
   ตารางแจกแจงประชากร/แจกแจงรายหมู่บ้าน  

ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชาย หญิง รวม จ านวน
ครัวเรือน 

1 น้ าเปิน 1 779 737 1,516 319 
2 ห๎วยสะนาว 2 464 462 926 205 
3 ค๎างฮํอ 3 462 442 904 180 
4 จูน 4 335 339 674 154 
5 ตาหลวง 5 252 251 503 193 
6 สวนทราย 6 1,285 1,303 2,588 410 
7 ปุากลาง 7 623 620 1,243 208 

รวม 4,200 4,154 8,354 1,669 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร  

ช่วงช้ันอายุ 
เพศชาย  เพศหญิง 

รวม ปี 57 รวม ปี 58 
ปี 57 ปี 58 ปี 57 ปี 58 

0 – 5  ปี 498      506  438      465  930      971  
6 – 12 ปี 474      525  457      436  923      961  
13 – 15 ปี 248      203  228      223  474      426  
16 – 18  ปี 237      257  290      250  527      507  
19 – 59 ปี 2,182   2,308  2,153   2,305  4,335   4,613  
60 – 69  ปี 146      164  176      190  322      354  
70 ปีขึ้นไป 115      129  122      155  237      284  

รวม 3,900   4,091  3,864   4,024  7,764   8,116  
 

ที่มา : ข๎อมูลจากส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ส านักทะเบียน  อ าเภอปัว  
ณ วันที่  9  เมษายน พ.ศ.  2558   

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อหน่วยงาน 
สถาน
ที่ตั้ง 

สังกัดหน่วยงาน 

จ านวน
ครู/ผู้ดูแล

เด็ก   
(คน) 

จ านวน
นักเรียน  
(คน) 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ๎านปุากลาง ม. ๓ อบต.ปุากลาง 8 156 
ศพด.บ๎านตาหลวง ม. 1 อบต.ปุากลาง 7 136 

อนุบาล - 
ประถมศึกษา 

โรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ 166 ม. ๓ สพฐ. นําน เขต  33 411 
โรงเรียนสหราษฎร๑บ ารุง ม. ๕ สพฐ. นําน เขต  9 165 

ระดับมัธยมศึกษา ร.ร.มัธยมปุากลาง ม. ๑ สพฐ. นําน เขต  40 515 
ข๎อมูลจากสถานศึกษา ณ  เดือนตุลาคม  ๒๕๕9 

 
4.2 สาธารณสุข 
 -  รพ.สต.ปุากลาง  1  แหํง  
 -  ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน  2  แหํง  
 -  โรงพยาบาลของรัฐ  -  แหํง  
 -  อัตราการมีการใช๎ส๎วมราดน้ า  ร๎อยละ  100  
 -  อัตราการมีน้ าสะอาดดื่มและบริโภค  ร๎อยละ  100  
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4.3 อาชญากรรม 
- ต าบลปุากลางไมํคํอยมีปัญหาอาชญากรรมเพราะเป็นสังคมชนบทมีการพึ่งพาอาศัยกัน มีความ  
รักและสามัคคีตํอกัน 

4.4 ยาเสพติด 
- การระบาดของยาเสพติดในต าบลปุากลางยังคงมีอยูํบางแตํยังไมํสามารถเป็นพ้ืนที่ปลอดยาเสพติดได๎ 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 - การชํวยเหลือผู๎ยากไร๎ และผู๎พิการ อบต.ปุากลางได๎สนับสนุนวัสดุซํอมแซมบ๎านผู๎ยากไร๎ และผู๎พิการให๎
เป็นประจ าทุกปี และสนับสนุนผ๎าหํมกันหนาวแกํผู๎ยากไร๎ และผู๎พิการ 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

หมู่บ้าน ถนนลาดยาง 
(เมตร)  

ถนน คสล. 
(เมตร) 

ถนนหินกรวดทราย 
(เมตร) 

ถนนลูกรังบดอัด 
(เมตร) 

บ๎านน้ าเปิน หมูํที่ 1 1,400 2,000 - - 
บ๎านห๎วยสะนาว หมูํที่ 2 200 3,620 - - 
บ๎านค๎างฮํอ หมูํที่ 3 1,450 2,950 970 - 
บ๎านจูน  หมูํที่ 4 650 3,480 - 1,200 
บ๎านตาหลวง หมูํที่ 5 1,250 1,287 - 300 
บ๎านสวนทราย หมูํที่ 6 - 3,450 2,390 - 
บ๎านปุากลาง หมูํที่ 7     

รวม 4,950 16,787 3,360 1,500 
        ที่มา : สํวนโยธา อบต.ปุากลาง ส ารวจเมื่อ กันยายน 2559 

 
5.2 การไฟฟ้า ต าบลปุากลางมีไฟฟูาใช๎   ๑๐๐% ของครัวเรือนทั้งหมด 

ที ่ สถานที ่ จ านวน (จุด) หมายเหตุ 
1 บ๎านน้ าเปิน หมูํที่ 1 59  
2 บ๎านห๎วยสะนาว หมูํที่ 2 66  
3 บ๎านค๎างฮํอ หมูํที่ 3 96  
4 บ๎านจูน  หมูํที่ 4 39  
5 บ๎านตาหลวง หมูํที่ 5 28  
6 บ๎านสวนทราย หมูํที่ 6 35  
7 บ๎านปุากลาง หมูํที่ 7 30  
 รวม 363  

ที่มา : สํวนโยธา อบต.ปุากลาง ส ารวจเมื่อ กันยายน 2559 
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5.3 การประปา แสดงข๎อมูลการใช๎น้ าอุปโภคบริโภค 
ที ่ หมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน ขุดบ่อน้ าเติ้น ไม่มีน้ าใช้ 
1 บ๎านน้ าเปิน หมูํที่ 1 1 150 - 
2 บ๎านห๎วยสะนาว หมูํที่ 2  193 - 
3 บ๎านค๎างฮํอ หมูํที่ 3  180 - 
4 บ๎านจูน  หมูํที่ 4  144 - 
5 บ๎านตาหลวง หมูํที่ 5  107 - 
6 บ๎านสวนทราย หมูํที่ 6 1 100 - 
7 บ๎านปุากลาง หมูํที่ 7  200  

5.4 โทรศัพท์ 
- ต าบลปุากลาง มีเครือขํายโทรศัพท๑ 4 ระบบ ได๎แกํ AIS DTAC TRUE TOT และระบบอินเตอร๑เน็ต ได๎แกํ 
TOT และ 3bb  
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ล าดับที่ รายการ จ านวน  
๑ อาคารส านักงาน อบต.ปุากลาง 1 หลัง 
๒ ส านักงาน อปพร. 1 หลัง 
๓ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง 3 หลัง 
๔ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง 3 หลัง 
๕ คอมพิวเตอร๑ ๒๒  เครื่อง 
๖ ระบบอินเตอร๑เน็ต 3 จุด 
๗ เครื่องโทรสาร ๑ เครื่อง 
๘ เครื่องถํายเอกสาร 1 เครื่อง 
๙ รถดับเพลิง 1 คัน 

๑๐ รถยนต๑ ๒ คัน 
๑๑ รถจักรยานยนต๑ ๒ คัน 
๑๒ เครื่องโทรศัพท๑ 7 เครื่อง 
๑๓ เครื่องพิมพ๑ดีด ๑ เครื่อง 
๑๔ กล๎องถํายรูปดิจิตอล 3 เครื่อง 
15 แทํนยืนบรรยายอเนกประสงค๑ (Podium) 2 ชุด 
16 โทรทัศน๑ ๑ เครื่อง 
17 เครื่องตัดหญ๎า ๒ เครื่อง 
18 เครื่องพิมพ๑ระบบเลเซอร๑ 10 เครื่อง 
19 เครื่องพิมพ๑สี อินเจ็ท 5 เครื่อง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 

พ้ืนที่การเกษตร (ไร่) 

มะม่วง ลิ้นจี่ ยางพารา ข้าวไร่ ข้าวโพด 
ครัว 
เรือน 

พื้นที่ ครัว 
เรือน 

พื้นที่ ครัว 
เรือน 

พื้นที่ ครัว 
เรือน 

พื้นที่ ครัว 
เรือน 

พื้นที่ 

๑ บ๎านน้ าเปิน  2 15.66 5 67 11 79.85 14 96.5 3 23 
๒ บ๎านห๎วยสะนาว  1 8  -  - 77 477.83 17 75.5 9 54 
๓ บ๎านค๎างฮํอ  3 110.87 4 53 55 443.36 88 539.28 13 117.75 
๔ บ๎านจูน   36 189.04  -  -  20 130.18 41 209.75 44 335.63 

๕ บ๎านตาหลวง  96 425.04 3 24 9 108 43 229.25 22 122.5 
๖ บ๎านสวนทราย  3 10.25     7 49.25  13 76 8 96.25 
7 บ๎านปุากลาง - - - - - - - - - - 

รวม  141 647.99 12 144 179 1,239.22 216 1,226.28 99 413.50 

          ข๎อมลูจากเกษตรอ าเภอปัว เดอืน มถุินายน 2558  
 

จากตาราง  แสดงการใช๎ที่ดินของประชากรต าบลปุากลาง  จะเห็นได๎วํา  จ านวน 3,607.99  ไรํ เป็นพื้นที่ท่ีแจ๎งขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ ที่เหลือเป็นสํวนที่ยังไมํมีเอกสารสิทธิ์ ของพ้ืนที่ทั้งหมด  13,670.99   ไรํ แบํงเป็น
พ้ืนที่อยูํอาศัย และที่สาธารณะ มีการควบคุมผังเมืองรวมโดยใช๎ผังเมืองชุมชนและต๎องมีการขออนุญาตการกํอสร๎าง
อาคารเป็นบางสํวน 

6.2 การประมง 
- ไมํมีพ้ืนที่เพ่ือที่ท าการประมง นอกจากอํางเก็บน้ าในต าบลปุากลางที่มีปลาตามธรรมชาติ  

 
6.3 การปศุสัตว์ 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 

พื้นที่การปศุสัตว์ (ตัว) 

ไก่ เป็ด หมู วัว ควาย 
ครัว 
เรือน 

ตัว ครัว 
เรือน 

ตัว ครัว 
เรือน 

ตัว ครัว 
เรือน 

ตัว ครัว 
เรือน 

ตัว 

๑ บ๎านน้ าเปิน  100 500 2 10 20 40 2 5 - - 
๒ บ๎านห๎วยสะนาว  50 300 2 10 20 40 - - - - 
๓ บ๎านค๎างฮํอ  100 400 - - 20 50 2 6 - - 
๔ บ๎านจูน   50 200 2 10 2 4 3 8 - - 
๕ บ๎านตาหลวง  80 400 2 10 5 10 10 20 - - 
๖ บ๎านสวนทราย  100 400 - - 10 20 5 10 - - 
7 บ๎านปุากลาง 100 600 2 10 10 20 4 10 - - 

รวม 580 2,800 10 50 87 184 26 59 0 0 
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6.4 การบริการ 

 ศักยภาพขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง  
           (1)  จ านวนบุคลากร 

ส านัก/ส่วน ข้าราชการ พนักงานจ้าง รวม (คน) 
ภารกิจ ทั่วไป จ้างเหมา 

ปลัด อบต. 1 - -  1 
รองปลัด อบต. 1 - -  1 
ส านักงานปลัด อบต. 7 - 4 - 11 
กองคลัง 3 2 - 1 6 
กองชําง 2 2 - 1 5 
สํวนการศึกษา 10 5 - 2 17 

รวม 24 9 4 4 41 

 รายช่ือข้าราชการ และพนักงานจ้าง อบต.ป่ากลาง  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1. นายผจญ  ทิปกะ ปลัด อบต.ปุากลาง 089-9526828 
2. นายสุภาพ  ปัญญา รองปลัด อบต.ปุากลาง 085-6952910 

ส านักปลัด 
3. นางสุพรรณี  กันทะวงศ๑ หัวหน๎าส านักปลัด 084-8851574 
4. นายมนู  แสนค าแพ นิติกร 084-4528659 
5. นายอดิเรก  สุขล าใย นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 081-3632778 
6. นางเกษสุรินทร๑  พอใจ นักพัฒนาชุมชน 098-7480362 
7. นางสาวอุมาพร  ธนะวัง นักจัดการงานทั่วไป 089-9986042 
8. นายทวีศักดิ์  กิตติยังกุล เจ๎าพนักงานปูองกันฯ 087-0430337 
9. สิบเอกประกิต  การุณยรัต เจ๎าพนักงานธุรการ 087-1169849 
10. นางชนาภรณ๑  เรืองประทีป คนงานทั่วไป 080-5026374 
11. นายเจริญชัย  กิตติยังกุล พนักงานขับรถ 084-8149173 
12. นายสุรชัย  แสนทรงสิริ พนักงานขับรถ 080-7938816 
13. นายพรชัย  จุนทการบัณฑิต พนักงานดับเพลิง 061-2908386 
14. นายสมพร  แสนศรีเชาว๑พันธ๑ คนงาน  
15. นางสาวโสภารัต  แสนโซ๎ง แมํบ๎าน  

กองคลัง 
16. นางรจนา  ชัญถาวร ผู๎อ านวยการกองคลัง 098-4027219 
17. นายจตุรภูมิ  อิ่นแก๎ว นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ 081-1664691 
18. นายสุรยัน  แซํท๎าว เจ๎าพนักงานพัสดุ 081-6677932 
19. นางณัฎณิชา  กะรัตน๑ ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี 087-1875435 
20. นางกรรณิการ๑  แซํท๎าว ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ 061-2977388 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
กองช่าง 

21. นางพัชรี  เรืองดี ผู๎อ านวยการกองชําง 082-3514962 
22. นายเกริกชัย  อาจผดุงกุล นายชํางโยธา 081-2883107 
23. นายฐาปกรณ๑  เพ็งมีศรี ผู๎ชํวยนายชํางเขียน 088-9959150 
24. นายเขตแดน  พรหมรักษ๑ ผู๎ชํวยนายชํางโยธา 080-8516746 
25. นายสามารถ  ขระเข่ือน ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟูา 099-2913649 

กองการศึกษา 
26. นายณัฐวัตร  สวํางเมฆฤทธิ์ ผู๎อ านวยการสํวนการศึกษา 089-5543543 
27. นางสาวณัฐวดี  พันธวาณิช เจ๎าพนักงานพัสดุ 084-4898368 
28. นางสาวอ าพร  โนจิตร คร ู 084-3702709 
29. นางสาวกาญจนา  ยอดออน คร ู 084-6705006 
30. นางเจนจิรา  ลือยศ คร ู 087-1909808 
31. นางศรีแพร  เชียงเนาว๑ คร ู 089-5570211 
32. นางชนัดดา  เนตรทิพย๑ คร ู 080-6702984 
33. นางรุํงทิวา  ณ ชน คร ู 089-9524654 
34. นางเบญจพร  สมัครเขตวิทย๑ คร ู 087-1904394 
35. นางวราลี  ยอดออน คร ู 086-1879743 
36. นางหทัยชนก  คณิตสากล ครูผู๎ดูแลเด็ก 084-3665752 
37. นางสาวฉวีวรรณ  ยั่งยืนทวี ผู๎ดูแลเด็ก 084-3657959 
38. นางวารี  นาสุวรรณ ผู๎ดูแลเด็ก 089-0466075 
39. นางนฤมล  รัตนวิฑูรย๑ ผู๎ดูแลเด็ก 081-7651509 
40. นางพัชรากร  นาคอ๎าย ผู๎ดูแลเด็ก  
41. นางภณิดา  มูลค า ผู๎ดูแลเด็ก  
42. นางสาวณัฎฐวดี  เฑําตระกูล ผู๎ดูแลเด็ก  
43. นางสาวบุญณิสา  อภิวัฒน๑ธัญสิริ แมํบ๎าน  
44. นางสาวพัสรา  พนะสันต๑ แมํบ๎าน  
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6.5 การท่องเที่ยว 
 ต าบลปุากลางเป็นต าบลที่มีกลุํมชาติพันธุ๑ ม๎ง เมี่ยน ลัวะ จึงมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ท าให๎เกิด

ประเพณีวัฒนธรรมที่แตกตํางกันและควรสํงเสริมเป็นการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  ขนมธรรมเนียมประเพณี
ได๎แกํ  
 -  งานเทศกาลปีใหมํม๎ง ของชนเผาม๎ง ชํวงเดือนธันวาคมของทุกปี  
 -  งานเทศกาลปีใหมํเมี่ยน ของชนเผําเมี่ยน ชํวงเดือนกุมภาพันธ๑ของทุกปี 
 -  งานเทศกาลกินสะโหลด ของชนเผําลัวะ ชํวงเดือนสิงหาคมของทุกปี  
ท าให๎ต าบลปุากลาง มีความโดดเดํนทางประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย  และมีการแตํงกายด๎วยชุดประจ าเผําที่ 
สวยงามในชํวงเทศกาลงานประเพณีส าคัญตํางๆ 
 -  สินค้า OTOP ของต าบลปุากลาง เป็นสิ่งที่บํงบอกถึงวัฒนธรรม เชํน การผลิตเครื่องประดับ
เงิน, เครื่องประดับทองขาว ,ผ๎าปักชาวเขา และผ๎าเขียนเทียน ผ๎าเขียนขี้ผึ้งซึ่งแสดงถึงการชอบประดับตกแตํงให๎
สวยงาม เป็นต๎น 

6.6 อุตสาหกรรม 
- อุตสาหกรรมในต าบลปุากลางสํวนใหญํเป็นอุตสาหกรรมการท าเครื่องเงิน เครื่องประดับทองขาว  

ผ๎าเขียนเทียน ในครัวเรือน 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- กลุํมอาชีพ ได๎แกํ กลุํมเครื่องเงิน กลุํมผ๎าลายเขียนเทียน กลุํมผ๎าปัก กลุํมมะมํวง กลุํมยางพารา  
กลุํมเกษตร กลุํมเลี้ยงหมู กลุํมผลิตเหล๎า 

6.8 แรงงาน 
- แรงงานต าบลปุากลางเป็นแรงงานในภาคเกษตรเป็นสํวนใหญํ และแรงงานด๎านกํอสร๎างเป็นสํวนน๎อย  

 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่อยู่อาศัย (ไร่) พื้นที่การเกษตร (ไร่) พื้นที่ทั้งหมด (ไร่) 

๑ บ๎านน้ าเปิน  - - - 
๒ บ๎านห๎วยสะนาว  - - - 
๓ บ๎านค๎างฮํอ  - - - 
๔ บ๎านจูน   - - - 
๕ บ๎านตาหลวง  - - - 
๖ บ๎านสวนทราย  - - - 
7 บ๎านปุากลาง - - - 

รวม  - - 
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7.2 การเกษตร 

- การท าการเกษตรในพ้ืนที่ต าบลปุากลางสํวนใหญํจะเป็นการปลูกไม๎ผล เชํน มะมํวง ลิ้นจี่ ล าไย  และ
ยางพารา ไม๎ไผํ ข๎าวไรํ ข๎าวโพด 

 
7.3 ข้อมูลด้านการเกษตร 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 

พ้ืนที่การเกษตร (ไร่) 

มะม่วง ลิ้นจี่ ยางพารา ข้าวไร่ ข้าวโพด 
ครัว 
เรือน 

พื้นที่ ครัว 
เรือน 

พื้นที่ ครัว 
เรือน 

พื้นที่ ครัว 
เรือน 

พื้นที่ ครัว 
เรือน 

พื้นที่ 

๑ บ๎านน้ าเปิน  2 15.66 5 67 11 79.85 14 96.5 3 23 
๒ บ๎านห๎วยสะนาว  1 8  -  - 77 477.83 17 75.5 9 54 
๓ บ๎านค๎างฮํอ  3 110.87 4 53 55 443.36 88 539.28 13 117.75 
๔ บ๎านจูน   36 189.04  -  -  20 130.18 41 209.75 44 335.63  
๕ บ๎านตาหลวง  96 425.04 3 24 9 108 43 229.25 22 122.5 
๖ บ๎านสวนทราย  3 10.25     7 49.25  13 76 8 96.25 
7 บ๎านปุากลาง - - - - - - - - - - 

รวม 141 647.99 12 144 179 1,239.22 216 1,226.28 99 413.50 

       ข๎อมูลจากเกษตรอ าเภอปัว เดือน มิถุนายน 2558 

จากตาราง  แสดงการใช๎ที่ดินของประชากรต าบลปุากลาง  จะเห็นได๎วํา  จ านวน 3,607.99  ไรํ เป็นพื้นที่ท่ีแจ๎งขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ ที่เหลือเป็นสํวนที่ยังไมํมีเอกสารสิทธิ์ ของพ้ืนที่ทั้งหมด  13,670.99   ไรํ แบํงเป็น
พ้ืนที่อยูํอาศัย และที่สาธารณะ มีการควบคุมผังเมืองรวมโดยใช๎ผังเมืองชุมชนและต๎องมีการขออนุญาตการกํอสร๎าง
อาคารเป็นบางสํวน 
 

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
-   อํางเก็บน้ า/ สระเก็บน้ า  จ านวน  10  แหํง ( อํางนิวซีแลนด๑ , อํางรถไถ, อํางห๎วยน้ าหมู,   

อํางต๎นมื่น, อํางห๎วยน้ าหมู 2, อํางห๎วยปลากั้ง (อํางหก), อํางห๎วยทรายขาว, สระห๎วยน้ าปูาว, สระกสช.หมูํ 4, หมูํ 6  
-  แหลํงน้ าในต าบลปุากลาง มีอยูํจ ากัด เพราะเป็นพื้นที่สูงขาดแคลนน้ าและแหลํงน้ าธรรมชาติเป็น  

ล าห๎วยขนาดเล็กเป็นสํวนใหญํ  จะมีน้ าเฉพาะในชํวงฤดูฝนเทํานั้น  อํางเก็บน้ าที่สร๎างข้ึนจะมีลักษณะตื้นเขิน ในฤดู
แล๎งสภาพทั่วไปมักขาดแคลนน้ าประชาชนมักจะไปขนน้ าจากแหลํงน้ าธรรมชาติในต าบลข๎างเคียงส าหรับการใช๎
อุปโภคบริโภคทุกๆปี 
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แหล่งน้้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  อบต.ป่ากลาง อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน 
  

                  ชื่อแหล่งน้้า ประเภท 
(แหล่งน้้า) 

บ้าน หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด WGS_G WGS_N ZONE ระวาง พื้นที่แหล่ง
น้้า (ไร)่ 

ความจุเก็บกัก
น้้า (ลบ.ม.) 

การ
ถือ

ครอง 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

การใช้
ประโยชน ์

ก่อสร้างเมือ
ปี พ.ศ. 

ขนาดพื้นที ่
(ตรม.) 

ความ
ลึก 

(เมตร) 

อ่างนิวซีแลนด์ 
อ่างเก็บน้้า น้้าเปิน 1 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 5147II0216  183,905.05    

อบต.ป่า
กลาง 

ม.1, ม.2, 
ม.6 24-ม.ค.-14  26,272.15  7 

ฟาร์มบางระจัน 
สระ น้้าเปิน 1 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 

 
   27,271.20    

อบต.ป่า
กลาง ม.1 

 
1,538.79 3 

อ่างหก 
อ่างเก็บน้้า บ้านตาหลวง 5 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 5147II0216  305,121.12    

อบต.ป่า
กลาง ม.5 1-ก.ย.-19  19,070.07  16 

หนองรถไถ สระ 
บ้านตาหลวง 5 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 5147II0216    27,271.20    

อบต.ป่า
กลาง ม.4 2548    5,454.24  5 

ห้วยน้้าหมู 2 
อ่างเก็บน้้า บ้าค้างฮ่อ 3 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 5147II0414,0416      9,297.10    

อบต.ป่า
กลาง ม.3 2559    1,859.42  5 

ห้วยน้้าหม ู
อ่างเก็บน้้า บ้าค้างฮ่อ 3 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 5147II0414,0416    12,983.45    

อบต.ป่า
กลาง ม.3 3-ก.ค.-48    2,596.69  5 

ห้วยทรายขาว 
สระ บ้านจูน 4 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 5147II0216    19,401.56    

อบต.ป่า
กลาง ม.4 2519    4,850.39  4 

อ่างเงินผัน หมู่ 4 
สระ บ้านจูน 4 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 5147II0216      6,155.16    

อบต.ป่า
กลาง ม.4 2548    1,538.79  4 

สระ กสช. หมู6่ 
สระ บ้านสวนทราย 6 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 5147II0216      4,089.36    

อบต.ป่า
กลาง ม.6 2548    1,022.34  4 
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7.5 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ตารางที่ 4 แสดงข๎อมูลการใช๎น้ าอุปโภคบริโภค 

หมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน ขุดบ่อน้ า
เติ้น 

ไม่มีน้ าใช้ 

บ๎านน้ าเปิน หมูํที่ 1 1 150 - 
บ๎านห๎วยสะนาว หมูํที่ 2  193 - 
บ๎านค๎างฮํอ หมูํที่ 3  250 - 
บ๎านจูน  หมูํที่ 4  144 - 
บ๎านตาหลวง หมูํที่ 5  107 - 
บ๎านสวนทราย หมูํที่ 6 1 100 - 

 
8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
 -  วัด/ส านักสงฆ๑  1  แหํง  ประชาชนนับถือพุทธ  ร๎อยละ 80  
 -  โบสถ๑คริสต๑  5  แหํง  ประชาชนนับถือคริสต๑  ร๎อยละ 20 
8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

 -  งานเทศกาลปีใหมํม๎ง ของชนเผาม๎ง ชํวงเดือนธันวาคมของทุกปี  
 -  งานเทศกาลปีใหมํเมี่ยน ของชนเผําเมี่ยน ชํวงเดือนกุมภาพันธ๑ของทุกปี 
 -  งานเทศกาลกินสะโหลด ของชนเผําลัวะ ชํวงเดือนสิงหาคมของทุกปี  

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภาษาถ่ิน แบํงเป็น 3 ภาษา ได๎แกํ ภาษาม๎ง  ภาษาเม่ียน ภาษาลัวะ 

- ภาษาม๎งจะมีภาษาเขียน และภาษาพูด  
- ภาษาเม่ียน และ ภาษาลัวะ มีภาษาพูด ไมํมีภาษาเขียน 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
- เครื่องเงิน 
- ผ๎าลายเขียนเทียน 
- ผ๎าปัก 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ า  

ต าบลปุากลางไมํมีแมํน้ า ล าคลองไหลผําน มีแตํแหลํงน้ าจากอํางเก็บน้ าขนาดเล็ก ได๎แกํ อํางนิวซีแลนด๑ 
อํางหก อํางหนองทรายขาว อํางหนองรถไถ อํางฟาร๑มบางระจัน อํางน้ าหมู และอํางกสช.  

9.2 ป่าไม้ 
ต าบลปุากลางไมํมีพ้ืนที่อุทยานแหํงชาติ แตํมีปุาชุมชนจ านวน 2 แหํง  

9.3 ภูเขา 
ต าบลปุากลางไมํมีภูเขาตามธรรมชาติ สํวนใหญํเป็นพื้นที่ราบสูง สลับกันกับล าห๎วย 

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ต าบลปุากลางมีแหลํงน้ าที่ส าคัญ 2 แหํง คือ อํางนิวซีแลนด๑ และอํางหก อยูํคูํกับต าบลปุากลางตั้งแตํ  

ผู๎คนเริ่มอพยพย๎ายถิ่นฐานมาตั้งแตํแรกโดยการสร๎างของรัฐบาลนิวซีแลนด๑ 
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10. อ่ืนๆ 
สรุปผลการจัดเก็บข๎อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ปี 2559 ระดับต าบล 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557-2560 
1.1 สรุปสถานการณ๑การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ 

งบรายรับ – รายจ่าย ตามงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายรับ  

รายการ  ปี 2557 
จ านวนเงิน (บาท)  

ปี 2558 
จ านวนเงิน (บาท)  

ปี 2559 
จ านวนเงิน (บาท)  

ภาษีอากร  59,891.88  79,938.21  87,635.76 

คําธรรมเนียม คําปรับ
และใบอนุญาต  

8,670.00  42,354.00  136,424.00 

รายได๎จากทรัพย๑สิน  44,200.00  214,701.09  235,018.38 

รายได๎เบ็ดเตล็ด  388,100.43  185,573.00  203,120.00 

รายได๎จากทุน   325.00 

ภาษีจัดสรร  14,442,550.25  16,116,277.67  16,991,208.53 

เงินอุดหนุน  13,267,167.00  14,125,412.00  11,312,073.00 

รวมรายรับท้ังสิ้น  28,210,579.56  30,764,255.97  28,965,804.67 
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รายจ่าย  

รายการ  ปี 2557 
จ านวนเงิน (บาท)  

ปี 2558 
จ านวนเงิน (บาท)  

ปี 2559 
จ านวนเงิน (บาท)  

งบกลาง  754,218.00  461,178.00 446,926.00 

เงินเดือน  4,795,494.00  5,730,044.00 1,877,520.00 

คําจ๎างชั่วคราว  780,500.00  1,078,503.00 5,960,496.00 

คําตอบแทน  341,101.00  394,324.00 934,301.00 

คําใช๎สอย  4,769,419.73  3,929,167.97 3,554,641.12 

คําวัสดุ  2,847,186.70  3,059,364.62 2,569,696.95 

คําสาธารณูปโภค  271,981.39  352,042.29 413,529.34 

เงินอุดหนุน  4,048,181.96  2,666,526.66 2,505,000.00 

คําครุภัณฑ๑  484,070.00  591,500.00 560,100.00 

คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง  -  4,288,269.75 3,746,322.79 

รายจํายอื่นๆ  2,712,820.00  589,170.00 15,000.00 

รวมเงินตามประมาณ
การรายจ่ายท้ังสิ้น  

21,804,972.78  23,140,090.29 22,583,533.20 

รายจํายที่จํายจากเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดย
ระบุวัตถุประสงค๑  

8,129,950.00  11,506,877.00 14,885,480.00 

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  29,934,922.78  34,646,967.29 37,469,013.20 
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี และผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

ยุทธศาสตร๑ แผนพัฒนาปี 2557 การตั้งงบประมาณ ปี 2557  การด าเนินการ 2557  

รายการ  จ านวนเงิน  รายการ  จ านวนเงิน  รายการ  จ านวนเงิน  

1. การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 88     33,798,400  10        2,560,000  5       1,738,626  
2. การพัฒนาด๎านการสํงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 41       1,860,000  13           510,000  9         368,662  
3. การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคงมนุษย๑ 100     11,465,640  52        7,864,240  40       6,118,717  
4. การพัฒนาด๎านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

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

5. การพัฒนาด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 23       1,707,800  4           500,000  2         347,280  
6. การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการบริการ 61     14,678,000  62       12,985,240  55     11,986,223  

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

สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี และผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
ยุทธศาสตร๑ แผนพัฒนาปี 2558 การตั้งงบประมาณ ปี 2558  การด าเนินการ 2558  

รายการ  จ านวนเงิน  รายการ  จ านวนเงิน  รายการ  จ านวนเงิน  
1. การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 88 33,798,400 13 2,905,700 21 3,502,627 
2. การพัฒนาด๎านการสํงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 41 1,860,000 5 349,000 10 318,248 
3. การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคงมนุษย๑ 100 11,465,640 51 7,402,630 51 6,171,971 
4. การพัฒนาด๎านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

28 1,312,100 24 570,000 27 445,816 

5. การพัฒนาด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 23 1,707,800 5 630,000 5 457,840 

6. การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการบริการ 61 14,678,000 63 14,642,670 64 10,441,229 

รวมทั้งสิ้น 341 64,821,940 161 26,500,000 178 21,337,730 
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี และผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

ยุทธศาสตร๑ แผนพัฒนาปี 2559 การตั้งงบประมาณ ปี 2559  การด าเนินการ 2559 

รายการ  จ านวนเงิน  รายการ  จ านวนเงิน  รายการ  จ านวนเงิน  
1. การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน      126         215,782,700  20    4,379,000          24     3,947,250.53  
2. การพัฒนาด๎านการสํงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ        30             4,170,000  5       295,000            4        221,368.00  
3. การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคงมนุษย๑      121           17,926,610  54    7,673,069          41     6,372,141.70  
4. การพัฒนาด๎านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

       28             2,038,100  18       403,000            1        283,115.00  

5. การพัฒนาด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม        19                977,800  7       702,000            1        539,791.50  

6. การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการบริการ        85           14,733,000  65   14,247,931        101   10,677,341.27  

รวมทั้งสิ้น      409         255,628,210  169 27,700,000        172   22,041,008.00  
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 2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

    2.1 ผลที่ได๎รับหรือผลที่ส าคัญ 
 โครงการที่ได๎ด าเนินการไปสามารถแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนได๎และมีประโยชน๑  
 2.2 ผลกระทบ 
 ยังขาดงบประมาณในการแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและการใช๎น้ าทางการเกษตร  
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 
2560 
อุปสรรคการด าเนินงานที่ผํานมาคือ แผนงานโครงการพัฒนามีมากกวํางบประมาณท่ีรับในแตํละปีท าให๎ไมํ  

สามารถด าเนินการได๎ทั้งหมด  
แนวทางแก๎ไข ควรวางแผนการพัฒนาให๎เหมาะสมกับจ านวนงบประมาณที่ได๎รับในแตํละปีโดยจัดล าดับ
ความส าคัญในการแก๎ไขปัญหาความต๎องการและวางแผนโครงการด าเนินการอยํางตํอเนื่องสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑อ าเภอ ยุทธศาสตร๑จังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี 
 

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร๑ด๎านสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
3. ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
6. ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
1. กรอบวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ ท๎าให๎  

การก าหนดวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมน๎าและประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น  
ศูนย๑กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน๑ของการพัฒนาใน  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศท่ีมีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยําง
มีความสุข และน๎าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน๑ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

2. การก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร๑ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร๑ของประเทศท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติที่ สศช. ได๎จัดท๎าขึ้น  
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย๑กลางด๎านการขนสํงและ  
โลจิสติกส๑ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิต



28 
 

สินค๎าเกษตรอินทรีย๑และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

3. เปูาหมาย 
3.1 การหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศตํอหัว (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติตํอหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท(9,325 
ดอลลาร๑ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร๑ สรอ.) ตํอคนตํอปี 
(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 2.5 ตํอปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ 
ลงทุนภาครัฐไมํต่ ากวําร๎อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 
7.5 ในขณะที่ปริมาณการสํงออกขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 4.0 ตํอปี) 
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎างสังคมสูงวัยอยําง
มีคุณภาพ 
(1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความม่ันคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน  
3.3 การลดความเหลื่อมล๎าในสังคม 
(1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 
3.4 การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ๑และการใช๎ประโยชน๑อยําง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค๑และอุปทานของน้ า 
3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร๑รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
5 แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง  
5.1.1 การสํงเสริมด๎านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด๎าน 

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด๎านบุคลากรวิจัย ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และด๎านการบริหารจัดการ รวมทั้ง 
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สนับสนุนและผลักดันให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาให๎ใช๎ประโยชน๑อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย๑และสาธารณะโดยให๎ความคุ๎มครองทรัพย๑สินทางปัญญา  

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให๎มีทักษะ

ความรู๎และสมรรถนะท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎ขั้น
พ้ืนฐานเพื่อสามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎ สนับสนุนให๎แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุํนใน  
การเคลื่อนย๎ายระหวํางสาขาการผลิตและระหวํางพื้นที่การผลิต เพ่ือให๎แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายไปสูํสาขา  
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท๎า
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให๎เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงาน
ไทย 

5.1.3 การสํงเสริมผู๎ประกอบการที่เข๎มแข็งและพาณิชย๑ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํน สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ทํามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ เพิ่มสัดสํวนความเป็น
เจ๎าของของคนไทยและสนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มีแบรนด๑สินค๎าและชํองทางการตลาดที่เป็น  
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลางการผลิต 
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน 
เรํงลงทุนและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคมขนสํงเพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศ

และตํางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลักในการเดินทางและขนสํงของ
ประเทศ พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทางหลวงพิเศษระหวํางเมือง ขยายขีด
ความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพให๎เป็นทําเรืออิเล็กทรอนิกส๑เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด๎าน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน เชํน อุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและผลิตชิ้นสํวน 
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต๎น เพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศในการเป็นฐาน  
การผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสร๎างการผลิต 
ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค๎าเกษตรขั้นปฐม 

เป็นสินค๎าเกษตรแปรรูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร๎างความเชื่อมโยงทางด๎าน  
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ๎านและลดระดับการผลิตสินค๎าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขํงขัน ลง  
สูํระดับที่จ๎าเป็นส าหรับการสร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับ  
ศักยภาพพ้ืนที่และความต๎องการของตลาดตั้งแตํต๎นน๎าถึงปลายน๎าทั้งด๎านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง  
สํงเสริมการรวมกลุํมทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ๑ ห๎าง  
หุ๎นสํวน และบริษัทเพ่ือให๎เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ๑พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และ  
แหลํงน้ า ใช๎เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช๎กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนสํงเสริม  
และเรํงขยายผลแนวคิดการท๎าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนปรับโครงสร๎างการผลิตภาคบริการโดยเรํงพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงให๎เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงขํายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เรํงพัฒนาทําเทียบเรือขนาดใหญํเพื่อรองรับการเติบโตของการ
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ทํองเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
ควบคุมกิจกรรมตํางๆ เกี่ยวกับการทํองเที่ยวและสํงเสริมการทํองเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการทํองเที่ยวของไทยสูํสากลและรองรับการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎ใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุํมคลัสเตอร๑ทํองเที่ยว โดยสนับสนุนการ
พัฒนาด๎านการทํองเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท๎องถิ่นและกิจกรรม
การทํองเที่ยว ตลอดจนสํงเสริมการสร๎างความเชื่อมโยงด๎านการทํองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขํายคมนาคมขนสํงเชื่อมโยงกันเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาแบบองค๑รวมทั้ง
ระบบพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหลํงการถํายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได๎ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให๎เข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลาง
การผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่สนับสนุนการ
ขยายตัวด๎านการค๎าการลงทุน เชํน โลจิสติกส๑ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชํน ลด
อุปสรรคการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศเป็นต๎น สํงเสริมการน๎าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต๑ใช๎ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส๑ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล 
ในการอ๎านวยความสะดวกทางการค๎าการลงทุนด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร๎าง
เศรษฐกิจและสังคมแหํงปัญญาและการเรียนรู๎ มุํงเน๎นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร๎างสรรค๑ การลงทุนที่ใช๎
เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การประหยัดพลังงานและการใช๎พลังงานทดแทน การลงทุนด๎าน
การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย๑ การจัดตั้งส านักงานใหญํข๎ามประเทศ บริษัทการค๎าระหวํางประเทศ รวมทั้ง
การให๎ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูํสังคมขององค๑กร และกิจการเพ่ือสังคม  

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ  
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชํวงวัยให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยชํวงวัยเด็ก 

ตั้งแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน วัยเรียน วัยรุํนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ ทักษะชีวิตสามารถอยูํ  
รํวมกับผู๎อ่ืนภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให๎มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน  
เพ่ือสร๎างผลิตภาพเพ่ิมให๎กับประเทศ วัยผู๎สูงอายุให๎มีการท๎างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ๑  
มีรายได๎ในการด ารงชีวิต มีการสร๎างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค  
เรื้อรังตํางๆ ที่จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียมและท่ัวถึง โดย  
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมํเพ่ือสร๎าง  
ความรับผิดชอบตํอผลลัพธ๑ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตํกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให๎ได๎คนดีคนเกํง 
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ๑จากตัวผู๎เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการ
เรียนรู๎ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตํระดับปฐมศึกษา
จนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให๎สอดคล๎องกับ
การเปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาด การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎  
5.2.3 การพัฒนาด๎านสุขภาพ โดยสํงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย๑เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพและท่ีอยูํอาศัยส าหรับ

ผู๎สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล๎าและสร๎างความยั่งยืนในระยะยาว 
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โดยพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด๎านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐให๎เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช๎ทรัพยากร และสํงเสริมการอภิบาล
ระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูํการเป็น
ศูนย๑กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด๎านศูนย๑กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย๑กลางบริการ
เพ่ือสํงเสริมสุขภาพ(Wellness Hub) ศูนย๑กลางยาและผลิตภัณฑ๑เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย๑กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน๎ารายได๎กลับมาใช๎ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสํงเสริมการให๎ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health 
in All Policies) เพ่ือให๎การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะ
ที่มีตํอสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมและความจ๎าเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวม 
ของทุกภาคสํวนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบของการดูแล  
ผู๎สูงอายุเพื่อขยายผลไปสูํชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจ าวันส าหรับผู๎สูงอายุ 

5.3 การลดความเหลื่อมล๎าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได๎และสร๎างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุํงเน๎นการเพิ่มผลิตภาพ  

แรงงาน โดยสนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมีมาตรฐาน 
ปรับโครงสร๎างคําจ๎างแรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง เรํงผลักดันให๎การใช๎ระบบ  
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ  
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยํอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล๎อง  
กับพ้ืนที่ สร๎างหลักประกันรายได๎แทนการอุดหนุนด๎านราคาสินค๎าเกษตร ลดต๎นทุนทางการเกษตรโดย  
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให๎ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน๎นการสร๎างภูมิค๎ุมกัน 
ระดับปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยํางหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2)  
สนับสนุนการจัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยูํ  
อาศัยแหํงชาติและเมืองนําอยูํ พัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยแก๎ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการรํวมกับ  
ภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ๎าเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตํางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ  
คําใช๎จํายรํวมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3 การสร๎างความเสมอภาคในการเข๎าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนให๎เกษตรกรรายยํอยท่ีไร๎ที่ดินท๎ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท๎ากินในที่ดิน  
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน๎าอยํางเป็นระบบและเข๎าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการผลักดัน  
พรบ.ทรัพยากรน๎า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน และสร๎าง 
กระบวนการมีสํวนรํวม รวมทั้งปรับโครงสร๎างภาษีท่ีเป็นธรรม เชํน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง ภาษีมรดก 
และภาษีสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

5.3.4 การเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเสมอภาค การค๎ุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ 
การเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํ  



32 
 

ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล๎า เชํน กฎหมายปุาชุมชน 
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต๎น 

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
เตรียมความพร๎อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสํง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุข
ที่ได๎มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตํอความต๎องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร๎างความสามารถในการ
บริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาด๎านการขนสํงและโลจิสติกส๑เชื่อมโยงกับเพื่อนบ๎าน 
สํงเสริมและเรํงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน

การแขํงขันของประเทศท้ังด๎านการค๎า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(Green Logistics) สนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือในหํวงโซํอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้ง
ปรับลดกระบวนงานด๎านอ๎านวยความสะดวกทางการค๎า ขนสํง และโลจิสติกส๑ให๎มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง 

5.4.3 การสํงเสริมการลงทุน การค๎าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให๎ความส าคัญกับนโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพื่อดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎า

มาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน
โดยให๎ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน๑ การบริหาร
จัดการแรงงานตํางด๎าว และการให๎บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชํวยอ๎านวยความสะดวกด๎านการค๎าชายแดน
และการผํานแดนระหวํางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5.5 การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช๎ประโยชน๑จากทุนธรรมชาติ 
โดยค านึงถึงขีดจ๎ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎ โดยสนธิก าลังของทุก

ภาคสํวนน๎าระบบสารสนเทศมาใช๎เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎โดยสํงเสริมการปลูกไม๎มีคําทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑ความ
หลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืนและแบํงปันผลประโยชน๑อยํางเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลคําของระบบนิเวศและการสร๎างรายได๎จากการอนุรักษ๑ จัดสรรที่ดินให๎แกํผู๎ยากไร๎ กระจายการถือ
ครองที่ดิน จัดท๎าฐานข๎อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก๎าวหน๎า 
ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนตํางชาติ 
บริหารจัดการน๎าเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ สร๎างศูนย๑ข๎อมูล
ทรัพยากรน๎า จัดตั้งองค๑กรบริหารจัดการน๎าในระดับพื้นท่ี เชํน คณะกรรมการลุํมน๎า และองค๑กรผู๎ใช๎น๎า 
คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย๎งเชิงนโยบายระหวํางการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
การทํองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรํโดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน๎าแรํ
มาใช๎ประโยชน๑ ค านึงถึงความจ๎าเป็นและมูลคําในอนาคต บังคับใช๎มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท๎า
เหมืองแรํที่กํอมลพิษตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  

5.5.2 การสํงเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช๎แล๎ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสูํ Zero Waste Society ผํานมาตรการตํางๆ เชํน การปฏิรูประบบภาษีและ 
คําธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล๎อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น  
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5.5.3 การสํงเสริมการผลิต การลงทุน และการสร๎างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสูํเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาคลัสเตอร๑อุตสาหกรรมสีเขียว สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎สามารถ
ปรับระบบสูํหํวงโซํอุปทานหรือหํวงโซํคุณคําท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) สํงเสริมการท๎าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
น๎อย เพื่อให๎ประเทศไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษ  
ทั้งทางอากาศ ขยะ น๎าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อม  
ที่ดีให๎กับประชาชน เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล๎าดับแรก โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะ  
เพ่ือน๎ากลับมาใช๎ใหมํให๎มากที่สุด เรํงก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร๎าง
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร๎างวินัยของ
คนในชาติมุํงสูํการจัดการที่ยั่งยืน โดยให๎ความรู๎แกํประชาชน และการบังคับใช๎กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ ผลักดันการจัดท๎าแผน 
แมํบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน หาแนวทางความรํวมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุํมน๎าโขงในประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน การเคลื่อนย๎ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาคสํวน สํงเสริม
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสํงเสริมความ  
รํวมมือระหวํางประเทศด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให๎ความส าคัญกับ
การปูองกันน๎าทํวม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการ  
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให๎บริการของระบบนิเวศ สํงเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร๎างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท๎าแผนธุรกิจตํอเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให๎มีประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรง
ในอนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร๎างความโปรํงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให๎มีชํองทางให๎ 

ทุกภาคสํวนสามารถเข๎าถึง เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎ เชํน ข๎อมูลการประกวด
ราคาจัดซื้อ จัดจ๎างโครงการของทางราชการ ข๎อมูลการประมูลโครงการ ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิด
ประมูลข๎อมูลความก๎าวหน๎าตามกระบวนการยุติธรรม เชํน คดีท่ีไมํด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริต
คอร๑รัปชันและคดีที่ประชาชนให๎ความสนใจในแตํละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรํวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให๎ระบบราชการเล็กกระทัดรัด  
แตํมีความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร๎างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให๎เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง 
ทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและเชื่อมโยงภาคสํวน  
ตํางๆ ในระดับพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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5.6.4 การสร๎างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร๎างผลงาน 
ที่มีคุณภาพ รวดเร็วและนําเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน  
เชิงนโยบายได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญํๆ ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็น  
จ๎านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว๎างต๎องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม๎วําการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชํวงกํอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
10 จะอยูํในระดับที่นําพอใจก็ตาม แตํมีแนวโน๎มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผํานมา และยังมีความลําช๎าเมื่อเทียบ
กับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชํวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข๎าสูํการเป็น
ประเทศรายได๎สูงในชํวงกํอนหน๎า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร๎อยละ 3.32 
ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร๎อยละ 2.05 ในชํวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท๎าให๎ประเทศ
ไทยจ๎าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน  

2.1.4 การลดลงของความแข็งแกรํงด๎านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคตํอการแก๎ไข
ปัญหาเชิงโครงสร๎าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม๎วําเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
2524 และ 2540 แตํการให๎ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท๎าให๎เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยูํในเกณฑ๑ท่ีแข็งแกรํง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล๎เคียง
กันอยํางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ๎านวยตํอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมาอยํางตํอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข๎อจ๎ากัดตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมาก
ขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร๎อยละ 37.9 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร๎อยละ 
42.2 ในชํวง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให๎เห็นวําแม๎จะอยูํภายใต๎กรอบวินัยทางการคลังแตํมี
แนวโน๎มเพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผํานมาและจะเป็นข๎อจ๎า
กัดตํอการใช๎มาตรการทางการคลังในการกระตุ๎นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในระยะตํอไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแขํงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมํมากนัก เนื่องจากตํางประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกวําไทย และประเทศไทยอยูํในสถานการณ๑การแขํงขันที่อยูํตรงกลางระหวํางประเทศ
ที่มีความได๎เปรียบด๎านต๎นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก๎าวหน๎าและความสามารถในการ
แขํงขันทางนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค๑ โดยในปี พ.ศ. 255 7 WEF (World Economic Forum) ได๎
จัดอันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144ประเทศ และในปี พ.ศ. 
2557 IMD (International Institute for Management Development)ได๎จัดอันดับไว๎ที่ 30 จาก 61 
ประเทศชั้นน๎า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข๎าไปประกอบธุรกิจประจ๎าปี 2558 
หรือ Ease of Doing Business 2015 ซ่ึงด าเนนิการโดยธนาคารโลกนัน้ประเทศไทยได๎รับการจัดให๎อยํูใน
อันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก 

2.1.6 สถานการณ๑การพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 
ได๎รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหนํวยงานด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
และเชื่อมโยงให๎เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตํยังคงอยูํในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุํมประเทศ
ที่มีรายได๎สูง โดยในปี 2557 อันดับความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร๑อยูํที่ 47 และด๎าน 
เทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล๎าดับ
ในปี2551 และตลอดชํวงระยะเวลา 14 ปีที่ผํานมา (2543-2556) คําเฉลี่ยการลงทุนด๎านการวิจัยและ
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พัฒนาตํอGDP ยังคงอยูํในระดับร๎อยละ 0.27 ตํอ GDP โดยในปี 2556 (ข๎อมูลลําสุด) ประเทศไทยมีการ
ลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนเป็นร๎อยละ 0.48 ตํอ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจาก
ภาครัฐประมาณร๎อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร๎อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล๎ว เชํน 
เกาหลีใต๎ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคําใช๎จํายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูํที่ร๎อยละ 4.03, 3.35 , 
2.79, และ 2.27 ตํอ GDP ในปี 2555 ตามล๎าดับขณะเดียวกันบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศยังมีจ๎านวนไมํเพียงพอตํอการสํงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใน
ระดับก๎าวหน๎า โดยในปี 2556บุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนามีจ๎านวน 11 คนตํอประชากร 10,000 คน 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล๎ว สํวนใหญํจะอยูํที่ระดับ 20-30 คนตํอประชากร 10,000 คน 
2.1.7 สถานการณ๑ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด๎าน ประกอบด๎วยรูปแบบการขนสํงยังไมํ
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน๎าและทางรางได๎ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให๎บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให๎บริการน๎าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลํงน๎าดิบไมํเพียงพอ การให๎บริการ ICT ยังไมํทั่วถึงกระจุกตัวอยูํในเมือง 
และมีราคาคํอนข๎างสูง ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศมีแนวโน๎มลดลงเล็กน๎อยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงด๎านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด๎านพลังงานและ ICT อยูํในระดับต่ าและมีข๎อจ๎ากัด ยังไมํสามารถพัฒนา
ตํอยอดในเชิงพาณิชย๑ได๎อยํางเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด๎านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการค๎ุมครองทรัพย๑สิน
ทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส๑ การรักษาความปลอดภัย และข๎อจ๎ากัดตํอการท๎าธุรกิจใหมํและ
การประกอบกิจการในตํางประเทศ ตลอดจนบุคลากรด๎านโลจิสติกส๑ยังขาดความรู๎และทักษะเฉพาะด๎านที่
ตรงตํอความต๎องการของอุตสาหกรรม เชํน ความรู๎ด๎านภาษา ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี และความรู๎ในการ
ด าเนินธุรกิจตํางประเทศ เป็นต๎น 

2.2 ด๎านสังคม 
2.2.1 โครงสร๎างประชากรเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัย แตํยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกชํวงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได๎แกํ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยํางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมํสมวัยและการตั้งครรภ๑ใน

กลุํมวัยรุํนที่มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ๑รวมลดลงจาก 6.3 คน ในชํวงปี2507-2508 เป็น 1.62 
คน ในชํวงปี 2548- 2558 และคาดวําในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน 

(2) กาลังแรงงานมีแนวโน๎มลดลง และแรงงานกวําร๎อยละ 30 เป็นประชากรกลุํมเจเนอเรชั่น Y 
(Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนช๎า ซึ่งจะเป็นข๎อจากัดตํอการพัฒนาในระยะตํอไป ก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ๎านวน 38.9 ล๎านคนในชํวงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร๎อยละ 0.1 ในปี 2556และร๎อยละ 
0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร๎อยละ 2.2 ตํอปีในชํวง 10 ปีที่ผํานมา 
(ปี 2548 – 2557) แตํยังต่ ากวําประเทศเพ่ือนบ๎าน เชํน มาเลเซีย 1 เทําตัว และสิงคโปร๑ 5 เทําตัว และ
ก าลังแรงงานกวําร๎อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต๎นและต่ ากวํา นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุํมเจเนอเร
ชันวายซึ่งมีจ๎านวนร๎อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไมํให๎ความส าคัญกับ
การมีครอบครัว สํงผลตํอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ๑รวมของประเทศในอนาคต  

(3) กลุํมผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น สะท๎อนถึงภาระคําใช๎จํายด๎านสุขภาพท่ี
เพ่ิมมากข้ึน ขณะที่ผู๎สูงอายุจานวนมากยังมีรายได๎ไมํเพียงพอในการยังชีพ ผู๎สูงอายุมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนจาก 
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10.3 ล๎านคน (ร๎อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล๎านคน (ร๎อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพ่ิมข้ึน
ของผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสํงผลตํอภาระคําใช๎จํายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม๎ผู๎สูงอายุมีสํวน  
รํวมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แตํมีรายได๎ไมํเพียงพอกับคําใช๎จําย เนื่องจากมีการออมน๎อย และแหลํงรายได๎
หลักร๎อยละ 78.5 ของรายได๎ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร 

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุ๑ที่ลดลงสํงผลให๎ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543 
เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุํน และครัวเรือนแหวํงกลางมีการขยายตัว 
มากที่สุดในชํวงปี 2543-2556 สํงผลให๎ความสัมพันธ๑ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให๎
ครอบครัวเสี่ยงตํอการลํมสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด๎านสุขภาพ การเรียนรู๎ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศ
หญิง 78.2 ปี แตํเสียชีวิตกํอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมํติดตํอและอุบัติเหตุ 
อยํางไรก็ตาม คนไทยได๎รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ๎านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 
15-59 ปี เพิ่มข้ึนอยํางตํอเนื่อง โดยชํวงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพ
การศึกษาอยูํในระดับต่ า สะท๎อนได๎จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน
ปี 2556 มีคําเฉลี่ยต่ ากวําร๎อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยสํวนใหญํมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม โดย
ผลการวิจัยและการส ารวจตํางๆ พบวําปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย๑สุจริต และการทุจริตคอร๑รัปชัน 
โดยเห็นวําต๎องสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรํงดํวน 

2.2.4 สถานการณ๑ความยากจนมีแนวโน๎มลดลง แตํยังคงมีความเหลื่อมล๎าของการกระจายรายได๎ 
สัดสํวนคนจนลดลงอยํางตํอเนื่องจากร๎อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร๎อยละ 10.9 ในปี 2556 แตํความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแนํนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล๎าด๎านรายได๎มี  
แนวโน๎มดีขึ้นเล็กน๎อย คําสัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ด๎านรายได๎ลดลงจาก 0.484 ใน
ปี 2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 อยํางไรก็ตาม ความแตกตํางของรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยที่สุดกับ
กลุํมคนจนที่สุดแตกตํางกันถึง 34.9 เทํา ในปี 2556 โดยกลุํมคนรวยที่สุดร๎อยละ 10 ถือครองรายได๎สูงถึง
ร๎อยละ 36.8 ของรายได๎ท้ังหมด ขณะที่กลุํมคนจนที่สุดร๎อยละ 10 ถือครองรายได๎เพียงร๎อยละ 1.1 สาเหตุ
พ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร๎างเศรษฐกิจที่ไมํสมดุล สํงผลให๎การกระจายประโยชน๑ของการพัฒนาไปยังกลุํมคน
ตํางๆ ในสังคมไมํทั่วถึง 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ 

ศักยภาพของพ้ืนที่ 
1. มีศักยภาพด๎านที่ตั้ง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุํมประเทศในอนุ

ภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขงและประเทศในเอเชียใต๎ 
2. มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ๑ของกลุํมล๎านนาตะวันออก สามารถน าไปใช๎

ประโยชน๑ในการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวและสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าหัตถอุตสาหกรรม  
3. เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรโดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได๎แกํ ข๎าว ชา กาแฟ และผลไม๎ (ลิ้นจี่ ล าไย)  
4. มีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับแหลํงทํองเที่ยว

ในกลุํมประเทศอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง 
5. มีสถาบันการศึกษาระดับสูง พร๎อมที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของกลุํมจังหวัด 
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

1. พัฒนาให๎เชียงรายเป็นประตูการค๎า การลงทุน และศูนย๑กลางการคมนาคมขนสํง เชื่อมโยงกลุํมประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขงและกลุํมประเทศเอเชียใต๎ โดยเน๎นการวางแผนแมํบทการบริหารจัดการเมือง
เรํงรัดการด าเนินงานแผนงาน/โครงการภายใต๎นโยบายเขตเศรษฐกิจชายแดน และการพัฒนาระบบ 
Logistics เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแนว N-S Economic Corridor รวมถึงการพัฒนา
ชํองทางการค๎าชายแดนจังหวัดพะเยาและนําน 

2. พัฒนาการเกษตรไปสูํเกษตรปลอดภัยและอินทรีย๑เพื่อเป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าเกษตรเพ่ือ
ตอบสนองตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะข๎าว ที่จังหวัดพะเยา เชียงราย รวมถึงการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะกาแฟ ชา และยางพารา 

3. พัฒนาการทํองเที่ยวชายแดน และการทํองเที่ยวเชื่อมโยงกับแหลํงทํองเที่ยวในกลุํมประเทศอนุภูมิภาค
ลุํมแมํน้ าโขง โดยเฉพาะเชียงรายและนําน เชํน เส๎นทางทํองเที่ยวล าน้ าโขง ยูนนาน – เชียงราย – หลวง
พระบาง และเส๎นทางทํองเที่ยวตามแนวถนน R3E รวมทั้งการทํองเที่ยวชุมชนและการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศน๑ในนําน/การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเชียงราย เพ่ือเป็นการทํองเที่ยวส าหรับตลาดเฉพาะ (Niche 
Market) 

4. อนุรักษ๑และสืบสานวัฒนธรรมล๎านนาและสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอยําง
ยั่งยืน 

5. เรํงฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ปุาไม๎ เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยธรรมชาติและด ารงความ
เป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ๑ เน๎นการสร๎างฝายชะลอความชุํมชื้นและอํางเก็บน้ าขนาดใหญํ  
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แผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ.2557-2560) 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2557-2560) 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) : 
“เมืองแหํงความสุข ธรรมชาติสมบูรณ๑ แหลํงทํองเที่ยวหลากหลาย พร๎อมมุํงสูํประชาคมอาเซียน” 
 

2. พันธกิจ (Mission) : 
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ให๎เป็นเมืองอุทยานแหํงชาติ เมืองแหํงชุมชนคนต๎นน้ า

ที่คงความสมบูรณ๑อยํางยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 
โดยการมีสํวนรํวมของประชาชน 

2. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน และเสริมสร๎างศักยภาพเศรษฐกิจการค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยวเพื่อ
รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนสร๎างความเจริญทางด๎านเศรษฐกิจและความเป็นอยูํของประชาชน
อยํางสมดุล 

3. พัฒนาและสํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี มีความเป็นอยูํท่ีดียิ่งขึ้นให๎
สอดคล๎องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมสร๎างความสัมพันธ๑ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดีเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategic Issuse) 
ยุทธศาสตร๑ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน โดยการมีสํวนรํวมของภาค   
                    ประชาสังคม 
ยุทธศาสตร๑ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพเศรษฐกิจการค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยว  ตลอดจน 
                    พัฒนาทรัพยากรการผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรมอยาํงยั่งยนื 
ยุทธศาสตร๑ที่ 3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญา  
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร๑ที่ 4 เสริมสร๎างความสัมพันธ๑ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร๎อมใน  
                    การเข๎าสูปํระชาคมอาเซยีน 

4. เป้าประสงค์หลัก (Objectives) 
1. เพ่ือให๎จังหวัดนํานเป็นชุมชนต๎นน้ าที่มีแตํความสุข มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม คงไว๎ซึ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. เพ่ือให๎เป็นเมืองที่สามารถรองรับนักทํองเที่ยวมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและผลผลิตทางการเกษตรที่

อุดมสมบูรณ๑ 
3. ชีวิตความเป็นอยูํของชาวนํานมีความพอเพียงมีความก๎าวหน๎าทางการศึกษาและมีความเข๎มแข็งด๎าน

สาธารณสุขน๎อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือให๎จังหวัดนํานเป็นเมืองชายแดนที่มีความม่ันคง เป็นประตูเชื่อมโยงสูํประชาคมอาเซียน  
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กลยุทธ์ 
1. เพื่อให้จังหวัดน่านเป็นชุมชนต้นน้ าที่มีแต่ความสุข มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม คงไว้ซึ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
1.1 สํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม

ให๎เกิดความอุดมสมบูรณ๑อยํางยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
1.2 บริการจัดการมลพิษของเสียที่เป็นอันตรายไมํให๎กํอปัญหากับชีวิตและทรัพย๑สิน  
1.3 พัฒนาระบบเตือนภัย ปูองกันภัย ฟื้นฟูบ าบัดภัยจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
1.4 ปรับปรุงการปลูกพืชเชิงเดี่ยวให๎เป็นระบบผสมผสานหลากหลายโดยพัฒนาระบบ วนเกษตรพืช 

เศรษฐกิจ ไม๎ผล 
2. เพื่อให้เป็นเมืองท่ีสามารถรองรับนักท่องเที่ยวมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและผลผลิตทางการเกษตรที่
อุดมสมบูรณ์ 
2.1 สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑วัฒนธรรมจังหวัด เพื่อเพ่ิมศักยภาพ  

การทํองเที่ยวของจังหวัด และรองรับ AEC  
2.2 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนอาชีพด๎านการเกษตรและอ่ืนๆ อยํางยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ  

เพ่ือความมั่นคงด๎านอาหาร 
2.3 พัฒนาของศักยภาพการผลิตด๎านการเกษตรและการแปรรูปอาหารสัตว๑จากวัตถุดิบในพ้ืนที่  
2.4 การเตรียมความพร๎อมด๎านบุคลากร โครงสร๎างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาด๎านการค๎า ชายแดน การ 

ลงทุน การผลิตด๎านการเกษตรและการทํองเที่ยวสูํประชาคมอาเซียน 
2.5 สํงเสริมให๎องค๑กรเกษตรพัฒนาการผลิตและพัฒนาการตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย๑  

เพ่ือรองรับตลาดตํางจังหวัดและตํางประเทศ 
2.6 พัฒนาผลิตภัณฑ๑สินค๎าชุมชน และตลาดให๎มีการแขํงขันได๎ท้ังในภูมิภาค ประเทศ และสูํสากลเพิ่ม 

ชํองทางการตลาด 3 ระดับ (จังหวัด / ภูมิภาค / ตํางประเทศ) 
2.7 พัฒนาประชาชนในพื้นท่ีให๎สามารถสร๎างรายได๎ 
3. ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวน่านมีความพอเพียงมีความก้าวหน้าทางการศึกษาและมีความเข้มแข็งด้าน
สาธารณสุขน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 สร๎างภูมิคุ๎มกันให๎เยาวชนมีจิตส านึกรักบ๎านเกิด สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม 
3.2 สร๎างชุมชนต๎นแบบ 
3.3 เสริมสร๎างศักยภาพของชุมชน / อปท. ให๎พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุผู๎ด๎อยโอกาส ให๎สามารถ 

พ่ึงตนเองได๎ตามศักยภาพท่ีสอดคล๎องกับบริบทของชุมชน  
4. เพื่อให้จังหวัดน่านเป็นเมืองชายแดนที่มีความม่ันคง เป็นประตูเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน  
4.1 การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให๎ประชาชนจังหวัดนํานมีความสงบสุข โดย สกัดก้ันเส๎นทาง  

ล าเลี่ยงยาเสพติด ลดพ้ืนที่ และกลุํมเสี่ยงยาเสพติดโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน 
4.2 การบริหารจัดการบุคลากร และวิธีการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชน โดยพัฒนา  

องค๑ความรู๎ เทคโนโลยีสารสนเทศให๎กับบุคลากร หนํวยงานภาครัฐและประชาชนให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนา 
4.3 การรักษาความสงบภายในจังหวัดนํานโดยการสร๎างความปรองดองและความสมานฉันท๑ของคนนํานเพ่ือ  

ด ารงไว๎ซึ่งสถานบันของชาติและความผาสุกของประชาชน หาแนวทางปูองกันและลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนําน 

4.4 การเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 
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1.5 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน (พ.ศ.2559-2563) 

วิสัยทัศน์ :  
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดนําน เป็นองค๑กรพัฒนาที่มีคุณภาพในการสร๎างความอยูํเย็นเป็นสุขของคน

นําน ด๎วยนวัตกรรมและการบริการ เพื่อสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางพัฒนา หมายเหตุ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.1 พัฒนาเส๎นทางคมนาคมในจังหวัดให๎ได๎มาตรฐาน ครอบคลุม 
และทั่ว 
1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยํางทั่วถึง 
1.3 พัฒนาระบบผังเมืองขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

เฉพาะขอบเขต
อ านาจหน๎าที่ของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นตาม
กฎหมาย 

2. ด้านเศษรฐกิจและการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ 

2.1 พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร 
2.2 สํงเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให๎มีรายได๎เพิ่มขึ้น 
พัฒนาความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที ่
2.3 สํงเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให๎มีทักษะ มีงานท า 
2.4 สํงเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ๑สินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ๑ 
2.5 พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีทํองเที่ยว 
2.6 พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ๑แหลํง
ทํองเที่ยว 
2.7 การแก๎ไขปัญหาความยากจน และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล๎อม 
2.8 สํงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย๑ 
2.9 สํงเสริมการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 2558 

 

3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

3.1 สนับสนุนและสํงเสริมการจัดการศึกษา 
3.2 สนับสนุนและสํงเสริมกิจการด๎านสาธารณสุข 
3.3 สํงเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแกํ
ประชาชน 
3.4 สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาคนให๎มีความรู๎คูํ
คุณธรรม และจริยธรรม 
3.5 สนับสนุนการเฝูาระวัง และแก๎ไขปัญหายาเสพติดตํอเนื่อง 
3.6 สนับสนุนสํงเสริมประชาคมและการมีสํวนรํวมของประชาชน 
3.7 การพัฒนาความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
3.8 สนับสนุนและสํงเสริมสถาบันครอบครัวให๎มีความเข๎มแข็ง 

 

4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 อนุรักษ๑ ฟื้นฟู สนับสนุน สํงเสริมและบูรณาการด๎านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
4.2 สํงเสริมให๎ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค๎นคว๎า วิจัยมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดนําน 
4.3 พัฒนาแหลํงวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานในจังหวัด
นําน 
 

 



41 
 

5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5.1 สํงเสริม สนับสนุน สร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ๑จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพิ่มพื้นท่ีต๎นน้ า 
5.2 สํงเสริม สนับสนุน เฝูาระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
5.3 ปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยธรรมชาต ิ
5.4 สํงเสริม สนับสนุน ให๎เกิดการใช๎พลังงานอยํางประหยัด 
 

 

6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 6.1 สนับสนุนให๎มีการประสานงานพัฒนาระหวํางองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและบูรณาการกับหนํวยงานอ่ืน 
6.2 สนับสนุน สํงเสริมงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัยให๎มี
ประสิทธิภาพ 
6.3 พัฒนาสมรรถนะขององค๑กรให๎มีความเหมาะสมตามหลักการ
บริหารกิจการ บ๎านเมืองที่ด ี
6.4 สํงเสริมการมีสํวนรํวมพัฒนาการเมือง การบริหาร และด๎าน
บุคลากร 
6.5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ๑ และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานของท๎องถิ่น 
6.6 สํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค๑กรภาคเอกชน 
องค๑กรชุมชนและเครือขํายภาคประชาชน 

 

7. ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ า 7.1 สนับสนุนให๎ใช๎แผนที่ชุมชนท๎องถิ่นในการวางแผนจัดการ
ชุมชน 
7.2 สนับสนุนให๎มีการจัดการพื้นที่ท าการเกษตร พ้ืนท่ีอยูํอาศัย 
และการถือครองที่ดินท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ปุาต๎นน้ า 
7.3 สนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือแบบสหการเพื่อสร๎างความ
รํวมมือในการจัดการทรัพยากรของพื้นที่ลุํมน้ า 
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วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอปัว 
1. กรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ (vision) : 

 “แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ ศูนย๑กลางการทํองเที่ยวและเศรษฐกิจของกลุํมอ าเภอตอนบน ประชาชนมีวิถี
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2. พันธกิจ (Mission) :  
1. สร๎างรายได๎ ลดรายจําย ขยายโอกาส ยกระดับให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. สํงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การทํองเที่ยว การค๎าการลงทุน ให๎มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
3. อนุรักษ๑ พัฒนา และสํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมบูรณ๑

ยกระดับการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพสูง 
4. บริการภาครัฐ ให๎ประชาชนเข๎าถึงอยํางมีคุณภาพ รวดเร็ว เสมอภาคภายใต๎การบริหารจัดการที่ดี 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ (Strategic Issues) 

ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ การทํองเที่ยวและการค๎าการลงทุน 
ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
ยุทธศาสตร๑ที่ 4 วิถีชีวิตพอเพียงและชุมชนพึ่งตนเอง 
ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ พัฒนาประชาสังคม 
ยุทธศาสตร๑ที่ 6 สํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑ให๎รองรับ 

การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 7 สํงเสริมทุกภาคสํวนให๎บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมภิบาล  
 

4. เป้าประสงค์หลัก (Objectives) 
1. พัฒนาองค๑กรภาครัฐให๎มีคุณภาพและยั่งยืน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

พร๎อมให๎บริการ เพื่อประโยชน๑สุขของประชาชน 
2. พัฒนาประชาชนให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การค๎าการลงทุน พิชิตความยากจน

สร๎างชุมชนเข๎มแข็ง 
3. ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรมที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตชุมชน  
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การพัฒนาตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  
นายประกอบ  แสนทรงสิริ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1) สร๎างและบ ารุงรักษาถนน ทาง และสร๎างทางเชื่อมระหวํางหมูํบ๎าน ถนนเข๎าสูํพื้นที่การเกษตร ทํอ
ระบายน้ า รางระบายน้ า  ต๎องได๎รับการปรับปรุง ซํอมแซม และพัฒนาให๎ได๎มาตรฐาน เพ่ือให๎ประชาชนสามารถใช๎
ประโยชน๑ได๎ตลอดปี มีความปลอดภัย ภายใต๎งบประมาณขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง และจะประสาน
ขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น ๆ อีกด๎านหนึ่งด๎วย 
 1.2) ส ารวจ ขยายเขตไฟฟูา ตามสถานที่ที่ไฟฟูายังไปไมํถึง เพ่ือให๎ทุกหลังคาเรือนมีไฟฟูาใช๎และติดตั้งไฟกิ่ง
สาธารณะริมทาง ถนน ให๎ครอบคลุมทั้งต าบล ในเขตพ้ืนที่องค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง  
 1.3) สร๎าง และบ ารุงรักษาแหลํงน้ าที่มีอยูํเดิมให๎มีน้ าเพียงพอตํอการอุปโภคและมีความสะอาดปลอดภัยใน
การบริโภค และจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริการน้ าบริโภคในฤดูแล๎งให๎ประชาชนอยํางท่ัวถึง 
 1.4) ปรับปรุง ระบบชลประทาน ฝายน้ าล๎น เหมือง หรือแหลํงน้ าเดิมท่ีมีอยูํ และจัดสร๎างแหลํงน้ าใหมํเพ่ือให๎
มีน้ าใช๎ท าการเกษตรได๎อยํางพอเพียงในฤดูแล๎งภายใต๎งบประมาณขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง และจะ
ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยอื่น ๆ อีกด๎วย  

 
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

 2.1) การประกอบอาชีพ  
  2.1.1) สํงเสริมและสนับสนุนกลุํมเกษตรกร กลุํมอุตสาหกรรม หรือกลุํมอาชีพที่มีอยูํแล๎ว เชํน กลุํม
มะมํวง กลุํมเครื่องเงิน กลุํมผ๎าเขียนเทียน/ผ๎าปักชาวเขา กลุํมเลี้ยงสัตว๑ กลุํมยางพารา ให๎มีความเข๎มแข็ง พร๎อมจัด
โครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุํมตําง ๆ ให๎มีความรู๎ และสนับสนุนอุปกรณ๑การเกษตร  
  2.1.2) สนับสนุนกองทุนประกอบอาชีพแตํละกลุํม เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินค๎าให๎มีคุณภาพและมี
ปริมาณเพียงพอตํอความต๎องการของตลาด เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  

2.1.3) สํงเสริม สนับสนุนการค๎า การตลาด โดยจัดให๎มีศูนย๑กลางจ าหนํายสินค๎า ผลิตผล 
การเกษตร ผลิตภัณฑ๑พ้ืนเมือง สินค๎าทางวัฒนธรรม เพ่ือไมํให๎เสียเปรียบพํอค๎า และให๎ค าปรึกษาเมื่อไมํได๎รับความ
เป็นธรรมจากการจ าหนํายสินค๎า 
  2.1.4) สํงเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เกษตรแบบ
ผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย๑ พืชผักสวนครัวและหันมาใช๎ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อทดแทนการใช๎ปุ๋ยเคมี และ
สารเคมี 
  2.1.5) สํงเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพตามความถนัด และพัฒนาฝีมือแรงงานคนวํางงาน และ
ประสานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจัดหางานให๎คนวํางงานมีงานท าตรงกับความต๎องการ เพ่ือให๎มีรายได๎และลดปัญหา
การวํางงานของประชาชน 
  2.1.6) สํงเสริมการประกอบอาชีพตามความถนัด เชํน ชํางกํอสร๎าง ชํางไม๎ ชํางปูน ชํางสีโดยเฉพาะ
กับ กลุํมพํอบ๎าน กลุํมสตรี กลุํมเยาวชน  และกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส 

 2.2) การอุตสาหกรรม  
   2.2.1) สํงเสริมและพัฒนาผู๎ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในชุมชน และการพัฒนาคุณภาพสินค๎า 
เชํน กลุํมผลิตเครื่องเงิน กลุํมตัดเย็บเสื้อผ๎าม๎ง และคุ๎มครองทรัพย๑สินทางปัญญาให๎แกํสินค๎าท่ีผลิตในชุมชน  
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  2.2.2) สนับสนุนกองทุนพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมในด๎านตําง ๆ ในครัวเรือน เชํน   จักร
อุตสาหกรรม   

2.3) การทํองเที่ยวและบริการ 
  2.3.1) สํงเสริม สนับสนุนการทํองเที่ยวในรูปแบบตําง ๆ เชํน การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผํา 
การทํองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ (สมุนไพรต๎มไกํกระดูกด า)   
  2.3.2) สํงเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีของชนเผํา 
และจัดให๎มีลานจ าหนํายสินค๎าทางวัฒนธรรม เพ่ือจ าหนํายสินค๎าให๎กับนักทํองเที่ยวทั้งในและตํางประเทศ เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
  2.3.3) จัดให๎มีระบบข๎อมูลขําวสาร ด๎านการทํองเที่ยวต าบลปุากลาง หรือปฏิทินการทํองเที่ยวแตํละ
ชนเผํา และจัดท าเอกสารเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ โดยประสานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อชํวยประชาสัมพันธ๑ ทั้งสื่อ 
สิ่งพิมพ๑  วิทยุ  โทรทัศน๑ และอินเตอร๑เน็ต 
  2.3.4) สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างบ๎านพักแตํละชนเผํา เพื่อใช๎เป็นที่พักและให๎บริการนักทํองเที่ยว 
ทั้งในและตํางประเทศในรูปแบบ โฮมสเตย๑ 

3. นโยบายด้านสังคม 

 3.1) การศึกษา  
  3.1.1) สํงเสริม สนับสนุนการศึกษากํอนประถมวัย และประถมวัย โดยเน๎นคุณภาพในด๎าน
โภชนาการ คุณภาพบุคลากรผู๎สอน และสนับสนุนสื่อ อุปกรณ๑การเรียน การสอน   

3.1.2) ปรับปรุง ซํอมแซม และพัฒนาศูนย๑เด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ปุากลาง  
ให๎ได๎มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให๎เด็ก ๆ มีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาการของเด็กทั้ง  4  ด๎าน  คือ  
รํางกาย  อารมณ๑  สังคม  และสติปัญญา 

3.1.3) สํงเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในชุมชนโดย 
การบูรณาการรํวมกันกับโรงเรียน ชุมชน องค๑กร ท างานประสานรํวมกัน และพัฒนาโรงเรียนในชุมชนให๎ดี เพื่อให๎เป็น
โรงเรียนชุมชนที่นําเรียนนําอยูํ เพื่อชํวยลดคําใช๎จํายของผู๎ปกครองที่ต๎องสํงลูกไปเรียนชุมชนอ่ืน  
  3.1.4) สํงเสริม สนับสนุนการน าสื่อเทคโนโลยี อินเตอร๑เน็ตความเร็วสูงเพ่ือให๎บริการในการศึกษา 
ค๎นคว๎าข๎อมูลขําวสาร และประสานเครือขํายตําง ๆ เพื่อทันตํอสถานการณ๑โลกปัจจุบัน และรองรับประชาคมอาเซียน 
  3.1.5) สนับสนุนทุนการศึกษาให๎นักเรียนที่มีผลการเรียนดี หรือนักเรียนที่มีฐานะยากจน เด็ก
ก าพร๎า เด็กด๎อยโอกาสทุกหมูํบ๎านอยํางเทําเทียมกัน 
  3.1.6) สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน และสนับสนุนอุปกรณ๑ในการจัดกิจกรรม
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 3.2) สาธารณสุข  
  3.2.1) เพ่ิม และขยายศักยภาพองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง เพื่อพัฒนา และยกระดับ
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยูํของชาวต าบลปุากลางให๎ดีข้ึน โดยเฉพาะด๎านการสังคมสงเคราะห๑ให๎แกํ เด็ก  คนชรา 
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ และผู๎ติดเชื้อเอดส๑เป็นส าคัญ 
  3.2.2) สํงเสริมและสนับสนุนงบประมาณด๎านสาธารณสุข เพื่อด าเนินงานด๎านสุขภาพอนามัย โดย
ผํานกลุํมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ทุกหมูํบ๎านอยํางท่ัวถึง 
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  3.2.3) สนับสนุน และประสานความรํวมมือกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล และอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน(อสม.) ให๎มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให๎ประชาชนทุกปีอยํางทั่วถึง 
  3.2.4) ประสานความรํวมมือกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลปุากลางในการดูแลสารพิษ
ตกค๎างในผัก ผลไม๎ท่ีจ าหนํายในตลาดนัดของพ้ืนที่ อบต.ปุากลาง เพื่อให๎ความปลอดภัยในการคุ๎มครองผู๎บริโภค 

3.2.5) สนับสนุนการเฝูาระวัง ควบคุมปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดตํอตําง ๆ รํวมกับ 
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลปุากลาง ในทุกหมูํบ๎าน 

3.2.6) สํงเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพแมํและลูกตั้งแตํอยูํในครรภ๑เพ่ือพัฒนาการ 
ด๎านสมอง และการเจริญเติบโตทางรํางกาย 
  3.2.7) สนับสนุน และบูรณาการรํวมเครือขํายบริการ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.) อปพร. องค๑กรภาครัฐและเอกชนในการให๎ความชํวยเหลือ การกู๎ภัยผู๎ปุวยที่
ฉุกเฉินได๎อยํางทันทํวงที 
  3.2.8) สํงเสริมความรัก ความเข๎าใจกันภายในครอบครัว โดยประสานขอความรํวมมือเจ๎าหน๎าที่
กรมสุขภาพจิตมาให๎ความรู๎ความเข๎าใจให๎ครอบครัว เพื่อลดปัญหาความตึงเครียดจากปัญหาการหยําร๎าง และปัญหา
การฆําตัวตาย  
  3.2.9) สนับสนุนงบประมาณในการบ าบัดทุกข๑ บ ารุงสุขในการแก๎ไขปัญหาสิ่งเสพติดทุกรูปแบบ 

 3.3) ศาสนา  
  3.3.1)  สนับสนุนและสํงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและทุกลัทธิความเชื่อให๎ทั่วถึง  
  3.3.2) สํงเสริม การทะนุบ ารุงรักษา วัด และซํอมแซม ปรับปรุง สถานที่ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาตามความเชื่อ ตลอดจนการสํงเสริมสนับสนุนให๎เยาวชน บุคคลทั่วไปได๎ศึกษา เรียนรู๎ ศาสนาและมีการสืบทอด
ตํอไป 
  3.3.3) สํงเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาอยํางสม่ าเสมอ โดยเน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกฝุาย เชํน 
กลุํมผู๎น าชุมชน กลุํมสตรี กลุํมเยาวชน และสํวนราชการ 
  3.3.4) สนับสนุนให๎เยาวชน บุคคลทั่วไปได๎เรียนรู๎ค าสอนทางศาสนา การประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื่อ และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน เพื่ออนุรักษ๑สืบทอดตํอไป 

 3.4) สวัสดิการสังคมสงเคราะห๑ 
3.4.1) สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะ จัดกิจกรรมที่สร๎างสรรค๑รวมทั้งจัดสวัสดิการ 

ที่จ าเป็นขั้นพื้นฐาน ส าหรับเด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎ติดเชื้อเอดส๑ ให๎ครบถ๎วนทุกหมูํบ๎าน  
  3.4.2) สํงเสริมอาชีพที่เหมาะสมให๎ ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ติดเชื้อเอดส๑ที่สามารถจะ
ประกอบอาชีพได๎ พร๎อมจัดเบี้ยยังชีพให๎ครบทุกคน ทุกหมูํบ๎าน 
  3.4.3) จัดสรรงบประมาณในการให๎ความชํวยเหลือประชาชนที่ได๎รับความเดือดร๎อนจากเหตุ
อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ในเบื้องต๎นโดยดํวน 
  3.4.4) จัดสรรงบประมาณให๎ความชํวยเหลือด๎านอุปกรณ๑ที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต ส าหรับผู๎พิการ 
ผู๎สูงอายุ เชํน ไม๎เท๎า รถเข็น ขาเทียม แวํนสายตา สายหูฟัง 
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3.5) กีฬา และนันทนาการ 
3.5.1) สํงเสริม สนับสนุนการแขํงขันกีฬาต าบลประจ าปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน  

ระหวํางหมูํบ๎าน ทั้งการแขํงขันกีฬาภายในและภายนอก เพ่ือให๎ประชาชนได๎แสดงความสามารถในการเลํนกีฬา และ
ออกก าลังกาย 
  3.5.2) สนับสนุน สํงเสริมให๎ประชาชนต าบลปุากลางมีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง มีการออกก าลัง
กาย โดยการจัดให๎มีสวนสุขภาพ และสนับสนุนอุปกรณ๑การออกก าลังกาย เชํน เครื่องออกก าลังกาย เครื่องเลํนเด็ก 
เครื่องเสียงเต๎นแอโรบิด 
  3.3.3) ตั้งงบประมาณในการจัดจ๎างผู๎น าการเต๎นแอโรบิด เพ่ือออกก าลังกาย  
  3.5.4) สํงเสริม สนับสนุนให๎มีสนามกีฬากลางระดับต าบลที่ได๎มาตรฐาน และลานกีฬาระดับหมูํบ๎าน
พร๎อมจัดหาอุปกรณ๑การกีฬาให๎เพียงพอทุกหมูํบ๎าน 
  3.5.5) สํงเสริม สนับสนุนเยาวชนให๎เลํนกีฬา และฝึกฝนทักษะการเลํนกีฬาอยํางถูกวิธี การอบรม
กรรมการตัดสินกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในต าบลให๎ได๎มาตรฐานสากล และไมํไปเกี่ยวข๎องกับสิ่งเสพ
ติด 

 3.6) การแก๎ไขปัญหาสังคม 
  3.6.1) สนับสนุนและสร๎างมาตรการปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนชาว
ต าบลปุากลาง เชํน การจัดให๎มีจุดปฏิบัติการ อปพร.ต าบล บริการ ออกตรวจตรา และติดตั้งกล๎องวงจรปิด( CCTV) 
ตามจุดเสี่ยงตําง ๆ ภายในต าบลปุากลาง  
  3.6.2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และการปฏิบัติหน๎าที่ของ อปพร. โดยเฉพาะเรื่องเบี้ยเลี้ยง 
การฝึกอบรมทบทวน อุปกรณ๑ในการปฏิบัติหน๎าที่ และให๎ความชํวยเหลือ อปพร. เมื่อได๎รับอุบัติเหตุ เจ็บปุวยใน
ระหวํางการท าหน๎าที่ปฏิบัติงาน เชํน คํารักษาพยาบาล คําท าขวัญ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
  3.6.3) สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุํมผู๎น าชุมชนในระดับหมูํบ๎าน ระดับต าบลในการเฝูาอยูํเวร
ยาม และใช๎มาตรการทางสังคมควบคูํกับมาตรการตามที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อปูองกันปัญหาตําง ๆ ในชุมชน  
  3.6.4) สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน สตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสตรีให๎เข๎ามามีสํวน
รํวมในการท ากิจกรรม การแสดงความคิดเห็นและรํวมแก๎ไขปัญหาของชุมชน 
  3.6.5) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย๑บรรเทาสาธารณภัยต าบลและชุดปูองกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
บรรเทาความเดือดร๎อนให๎แกํประชาชน เมื่อมีกรณีเจ็บปุวยและมีอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยใช๎รถเคลื่อนที่เร็ว  

3.7) สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  3.7.1) รณรงค๑ให๎ประชาชนเห็นคุณคําและมีจิตส านึกที่ดีไมํทิ้งขยะมูลฝอยลงแหลํงน้ าที่ได๎สร๎างขึ้น 
หรือแหลํงน้ าที่มีอยูํเดิมตามธรรมชาติ โดยจะปรับปรุง พัฒนาแหลํงน้ าให๎มีความสะอาดและมีน้ าใช๎อยํางเพียงพอในฤดู
แล๎ง 

3.7.2) รณรงค๑เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ สะดวกตํอการจัดเก็บ การก าจัดขยะ  
และจัดหาสถานที่ทิ้งขยะท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

3.7.3) สํงเสริม สนับสนุน รณรงค๑การรักษาความสะอาดบนถนน ริมทาง ทางเดิน ศาลาที่ 
พัก ภายในต าบลและจัดกิจกรรมหมูํบ๎านสะอาด โดยให๎ผู๎น าชุมชนเป็นหลัก 
  3.7.4) สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน๑ของต าบลปุากลางให๎สวยงามตาม
ธรรมชาติ ด๎วยโครงการถนนสวย ชุมชนสะอาด บ๎านนําอยูํ  
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  3.7.5) รณรงค๑ ควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย กลิ่น เสียง ฝุุนละออง ที่เกิดจากการผลิตและ
การบริโภค เชํน การเผาขยะ การสัญจรของยานพาหนะ และรํวมกันปลูกพืชไม๎ยืนต๎นเพื่อลดภาวะโลกร๎อน 
  3.7.6) รณรงค๑ให๎เกษตรกรหลีกเลี่ยงหรือลดการใช๎สารเคมีท่ีมีผลตํอภาวะโลกร๎อน และหันมาใช๎
สารชีวภาพทดแทน เพ่ือรักษาสิ่งแวดล๎อมและมีความปลอดภัยตํอชีวิต 

4. นโยบายด้านวัฒนธรรม  

 4.1) สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีชนเผําอยํางทั่วถึงและเพียงพอ เชํน ปีใหมํม๎ง เมี่ยน 
สงกรานต๑ สะโหลดตีพิ ตลอดจนการแตํงกายชุดประจ าชนเผําในเทศกาลตําง ๆ ของแตํละชนเผํา  และสํงเสริมการแตํง
กายชุดชนเผําเพ่ือเข๎ารํวมในเทศกาลตําง ๆ ภายในและภายนอกต าบล 
 4.2) สนับสนุนสํงเสริมการจัดกิจกรรมตามประเพณี และวัฒนธรรมชนเผําให๎เป็นเอกลักษณ๑ที่โดดเดํนของ
ต าบลปุากลาง เพื่อรองรับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปิดรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 4.3) สํงเสริม สนับสนุนการเรียนรู๎ การสืบทอด การถํายทอด ความรู๎ทางวัฒนธรรม และพิธีกรรมตําง ๆ ของ
ชนเผํา ตลอดจนการอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎คงอยูํยั่งยืน เชํน การเรียนการสอน
ภาษาชนเผํา  การถํายทอดพิธีกรรมทางความเชื่อของแตํละชนเผํา 
 4.4) จัดตั้งงบประมาณในการจัดจ๎างผู๎มีความรู๎ในด๎านพิธีกรรมตําง ๆ ของแตํละชเผํา เพ่ือถํายทอดความรู๎ให๎
ลูกหลานในการอนุรักษ๑สืบไป 
 4.5) สํงเสริมและสนับสนุน เผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑สินค๎าทางวัฒนธรรมชนเผํา ที่เป็นผ๎าปักชาวเขา 
เครื่องเงินประดับ ผลิตภัณฑ๑จักสาน และอ่ืน ๆ ให๎เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยว และบุคคลทั่วไป  

4.6) สนับสนุนการจัดท าเอกสาร สิ่งพิมพ๑ สื่อการเรียนรู๎ เกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรมตําง ๆ ของแตํละชนเผํา
ทั้งภาษาชนเผําและภาษาไทย เพื่อเผยแพรํ เรียนรู๎ และมีการอนุรักษ๑เอาไว๎ 

4.7) สํงเสริมและสนับสนุนการเชิดชูเกียรติบุคคล ในวันส าคัญตําง ๆ เพ่ือเป็นการสร๎างขวัญ ก าลังใจ และ
เป็นแบบอยํางท่ีดีในสังคม เชํน ผู๎น าชุมชนดีเดํน  เยาวชนดีเดํน  ผู๎สูงอายุดีเดํน  อสม.ดีเดํน  และอปพร.ดีเดํน 

5. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง 

 5.1) สํงเสริม สนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข และ
สนับสนุนการปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ 
 5.2) สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนา โดยมุํงเน๎นให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในทุก ๆ ด๎านด๎วยการ  “รํวมคิด รํวมท า 
รํวมปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน๑ของประชาชนชาวต าบลปุากลาง”  
 5.3) สนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของ องค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ให๎เป็นสถาบันที่
ท างานเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชน ในด๎านการบริการด๎วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 5.4) สํงเสริมความสามัคคี ความปรองดองในทุกภาคสํวนภายในต าบล หมูํบ๎าน เพื่อให๎เกิดความ สามัคคี 
และชํวยกันพัฒนาต าบลปุากลางให๎เจริญยิ่งขึ้นไป 

5.5) สนับสนุนการสร๎างแรงจูงใจ และเพ่ิมขวัญก าลังใจให๎เจ๎าหน๎าที่ และผู๎ปฏิบัติงานของ อบต. ที่ปฏิบัติงาน
ด๎วยความทุํมเท เสียสละ และเป็นที่ยอมรับ 

5.6) กํอสร๎าง ตํอเติม ปรับปรุง ซํอมแซม อาคารส านักงาน อบต.ปุากลาง รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน๑ให๎ได๎
มาตรฐานระดับต าบล เพ่ือใช๎เป็นสถานที่ในการประชุม การรับรองแขกผู๎มาเยี่ยมและการจัดกิจกรรมตําง ๆ ของต าบล  
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5.7) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ ครุภัณฑ๑ส านักงานที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ให๎มีประสิทธิภาพและ
เพ่ือประโยชน๑ในการบริการประชาชน 

5.8) พัฒนาศักยภาพของคณะผู๎บริหาร  สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  ผู๎น าชุมชน  กรรมการ
หมูํบ๎าน  พนักงานสํวนต าบล เพื่อเพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะประสบการณ๑ในการท างาน เพ่ือพัฒนาต าบลปุากลาง  

5.9) เน๎นการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน๎นเรื่องการครองตน  ครองคน  ครองงาน และ
บริการประชาชนโดยปราศจากความล าเอียง รวมถึงความเสมอภาค และความเทําเทียมกันภายใต๎กฎเกณฑ๑เดียวกัน  

5.10) มุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการท างานให๎แล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให๎เกิดความสงบสุข
แกํประชาชน ให๎ประชาชนได๎รับประโยชน๑และความพึงพอใจสูงสุด 
การก าหนดนโยบายการบริหารราชการขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ดังกลําวข๎างต๎นได๎อยูํบนพื้นฐานความ
เป็นจริง ด๎านเศรษฐกิจ   สังคม    การเมือง  และสถานการณ๑ในปัจจุบัน เพ่ือสามารถด าเนินนโยบายให๎บรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดเอาไว๎ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ต๎องเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน๑สุขของประชาชนชาวต าบลปุากลาง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน๎นเรื่องการครองตน  ครองคน   
ครองงาน  มุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน และค านึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น การจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ๎าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานอยําง
โปรํงใส และการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารให๎เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข๎อบังคับ 

(อ่ืนๆ กรณีมีความสัมพันธ์/สอดคล้องกับ THAILAND 4.0) 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   มีชุมชนเข๎มแข็ง  ปลอดสิ่งเสพติด  เศรษฐกิจดี  
มีอาชีพ ก๎าวน าประชาธิปไตย  ก๎าวไกลการศึกษา พัฒนาให๎เป็นต าบลนําอยูํ  สูํประชาคมอาเซียน” 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

 1. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎าน โครงสร๎างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการสํงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
 4. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎าน ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น และสํงเสริม
การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 5.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 6.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการบริการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- พันธกิจ 
 จัดให๎มีการบ ารุงรักษาทางบก  พัฒนาแหลํงน้ า  จัดหาแหลํงน้ า  ให๎มีน้ ากินน้ าใช๎และน้ าเพ่ือการเกษตรอยําง
เพียงพอ 
 

- เป้าประสงค์  
1. เพ่ือให๎การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพ่ือให๎มีไฟฟูาสาธารณะสวํางเพียงพอและมีการขยายเขตไฟฟูาทั่วถึง  
3. เพ่ือให๎มีแหลํงน้ าในการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอยํางเพียงพอ 

  

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
ร๎อยละของการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานต าบลปุากลางที่เพ่ิมข้ึน 
 

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ๑ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ๑ 

1. พัฒนาเส๎นทางคมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน จ านวนระยะทางถนน คสล. และรางระบายน้ าเพิ่มข้ึน 
2. จัดหาและพัฒนาแหลํงน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค 

และการเกษตร 
จ านวนประปาหมูํบ๎าน และแหลํงน้ าพ้ืนใช๎ในการเกษตร
มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

3. ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตไฟฟูาให๎
ทั่วถึง 

จ านวนครัวเรือนมีไฟฟูาใช๎เพิ่มขึ้น 

4. กํอสร๎าง / ตํอเติม โครงสร๎างพื้นฐาน จ านวนโครงสร๎างพื้นฐานอื่นๆ ได๎รับการกํอสร๎างเพ่ิมข้ึน 
 

-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองชําง และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑ที่ 2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพเศรษฐกิจการค๎า การ
ลงทุนและการทํองเที่ยว 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 

- พันธกิจ 
 จัดให๎มีการสํงเสริมอาชีพแกํประชาชน  และมีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค๎าของชุมชน  
 
- เป้าประสงค์  
  เพ่ือให๎ประชาชนมีอาชีพและรายได๎พอเพียง  มีความม่ันคง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 
  
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
ร๎อยละของประชาชนที่มีรายได๎ไมํตกเกณฑ๑ จปฐ ลดลง 
 
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ๑ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ๑ 
1. สํงเสริมและพัฒนาอาชีพให๎ประชาชน จ านวนประชาชนมีรายได๎ท่ีมั่นคง ยั่งยืน จ านวน

ครัวเรือนที่มีรายได๎ตกเกณฑ๑ จปฐ ลดลง และมีรายได๎
เพ่ิมข้ึน 

 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส านักงานปลัด และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑ที่  
 2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพเศรษฐกิจการค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยว  
 3. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
- พันธกิจ 
 พัฒนาสํงเสริมด๎านคุณภาพชีวิต  ด๎านสังคม  การศึกษา  การกีฬา นันทนาการ  
 
- เป้าประสงค์  
 1. เพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน  สํงเสริมสังคมสงเคราะห๑ และแผนพัฒนา คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  
คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส 
 2. เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย๑สิน  
 3. เพ่ือสํงเสริมการศึกษา ให๎เด็กสามารถจบการศึกษาข้ันพื้นฐานและเป็นคนดีของสังคมและพํอแมํ สามารถ
ด าเนินชีวิตในสังคมโดยพึ่งตนเองได๎ 
 4. เพ่ือปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ/สํงเสริมสุขภาพประชาชน 
 5. เพ่ือสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให๎กับเยาวชนและประชาชน 
 6. เพ่ือจัดให๎มีและบ ารุงรักษา  การกีฬา  การพักผํอนหยํอนใจ และสวนสาธารณะ 
 
   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
ร๎อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่เพ่ิมข้ึน ปัญหายาเสพติดลดลง เยาวชนได๎รับการศึกษาทุกคน ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม และมีสุขภาพแข็งแรง  
 
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ๑ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ๑ 
1. สํงเสริมพัฒนาด๎านการสงเคราะห๑ประชาชน ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการชํวยเหลือ และสามารถชํวยเหลือ

ตัวเองได๎ เพิ่มข้ึน 
2. สํงเสริมการแก๎ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติดลดลง และเยาวชนเป็นคนดีในสังคม 
3. สํงเสริมการศึกษา เยาวชนได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเป็นคนดีในสังคม 
4. สํงเสริมพัฒนากิจการด๎านสาธารณะสุข ประชาชนได๎รับการตรวจสุขภาพ และปูองกันโรคตํางๆ 
5. สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 
6. สํงเสริมสนับสนุนการเลํนกีฬา การออกก าลังกาย ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย และมีสุขภาพแข็งแรง 
 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส านักงานปลัด และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑ที่ 3. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎
สอดคล๎องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

 
- พันธกิจ 
 พัฒนาสํงเสริมด๎านอนุรักษ๑ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น และสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
 
- เป้าประสงค์  
 1. สํงเสริม อนุรักษ๑ การจัดงานตามประเพณีและสํงเสริมการทํองเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม  
 2. มีศูนย๑วัฒนธรรมชนเผํา ของต าบลให๎เป็นสถานที่เรียนรู๎วัฒนธรรมและเป็นแหลํงทํองเที่ยว  
 3. ฝึกสอนอบรมให๎ความรู๎เยาวชนให๎รู๎จักรักเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง  
  
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
ร๎อยละของการอนุรักษ๑ ด๎านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น และสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
 
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ๑ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ๑ 
1. สํงเสริมการจัดงานตามประเพณีและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม 

ประชาชนอนุรักษ๑ ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นของตนเอง และเผยแพรํให๎เป็นที่รู๎จักอยําง
ยั่งยืน 

2. กํอสร๎างและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/ศูนย๑
วัฒนธรรมต าบลและชนเผํา 

ประชาชนมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมและศูนย๑วัฒนธรรม
ชนเผํา ม๎ง เมี่ยน ลัวะ เผยแพรํให๎เป็นที่รู๎จักมากขึ้น 

3. ฝึกสอนอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม เยาวชนสามารถสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง
ได๎อยํางยั่งยืนมากข้ึน 

 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

สํวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัด :  
 ยุทธศาสตร๑ที่ 2 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพเศรษฐกิจการค๎า การลงทุนและการ
ทํองเที่ยว 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิต
ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- พันธกิจ 
 คุ๎มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
- เป้าประสงค์  

เพ่ือให๎ต าบลปุากลางสามารถลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน และดูแลบ ารุงรักษา
ปุาชุมชน 
  
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
ร๎อยละของการอนุรักษ๑ และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และการบริการจัดการขยะ  
 
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ๑ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ๑ 
1. บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล มีการคัดแยกขยะ และท าปุ๋ยหมักชีวภาพ มากข้ึน 
2. สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

มีพ้ืนที่สีเขียวพ้ืนขึ้น ลดการตัดไม๎ท าลายปุา 

3. สํงเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ าเสีย ไมํทิ้งขยะและน้ าเสียลงในอํางเก็บน้ าและล าห๎วย 
 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส านักงานปลัด และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัด :  
 ยุทธศาสตร๑ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน โดยการมีสํวนรํวมของภาค
ประชาสังคม 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
 

- พันธกิจ 
 เพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย บริหารจัดการและบริการในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบล 
 
- เป้าประสงค์  
 เพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให๎มีประสิทธิภาพ และบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาธิบาล  
โปรํงใส ตรวจสอบได๎ ประชาชนมีสํวนรํวม 
 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
ร๎อยละของการมีสํวนรํวมของประชาชน และการปูองกันบรรเทาสาธารภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ๑ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ๑ 
1.สนับสนุนสํงเสริมการพัฒนารํวมบูรณาการองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นกับชุมชน 

ประชาชนให๎ความรํวมมือ และมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 

2.สนับสนุนสํงเสริม งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให๎มีประสิทธิภาพ 

สามารถปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

3.พัฒนาสํงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานได๎อยํางโปรงใสํ 

4.จัดหา/จัดซื้อ/ซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ๑และเครื่องจักรกล
ที่จ าเป็นส าหรับการ ปฏิบัติงาน และพัฒนาขีด
ความสามารถ 

มีอุปกรณ๑และเครื่องมือในการปฏิบัติงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส านักงานปลัด และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัด :  
 ยุทธศาสตร๑ที่  3 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิต
ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร๑ที่ 4  ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดี
เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช๎การวิเคราะห๑ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend  

ปัจจัยและสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย การวิเคราะห๑ศักยภาพด๎าน
เศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดความสามารถ (โอกาส – อุปสรรค – จุดแข็ง – จุดอํอน) ต าบลปุากลาง 

(SWOT) 
จุดแข็ง (Strengths) 

- ต าบลปุากลางมีวัฒนธรรมประเพณีของชนเผํารวมกัน
ถึงสามชนเผํามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

- ต าบลปุากลาง เป็นแหลํงผลิตสินค๎าการเกษตรที่
ส าคัญ เชํน มะมํวง, ลิ้นจี่, ล าไย และยางพารา ฯลฯ
เป็นต๎น 

- ต าบลปุากลางเป็นแหลํงผลิตเคร่ืองประดับเงิน ที่
สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวส าหรับซื้อของประดับเงิน 

- ต าบลปุากลาง เป็นแหลํงหัตถกรรมผ๎าปักขาวเขาและ
ผ๎าเขียนเทียนซึ่งสามารถที่จะน ามาผลิตเป็นสินค๎าของ
ฝากของที่ระลึกได๎ เชํน เสื้อผ๎า, ผ๎าปูโต๏ะ, กระเป๋าถือ, 
กระเป๋าสตางค๑, ถุงใสํโทรศัพท๑มือถือได๎ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ประชาชนขาดความตระหนักในการอนุรักษ๑และหวงแหน

วัฒนธรรมตนเองเป็นการผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นราบ
เชํน การพูด การแตํงกาย 

- ประชาชนขาดความรู๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎โดดเดํน
หรือกํอให๎เกิดความเจริญเติบทางเศรษฐกิจได๎ 

- สินค๎าเกษตร เชํน มะมํวง, ลิ้นจี่, และล าไย มีมากไมํ
สามารถกระจายสูํตลาดได๎ทันท าให๎เกิดการเนําเสียได๎งําย 

- ประชาชนยังขาดความรู๎ด๎านการตลาดท าให๎ไมํสามารถน า
ผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณคําในชุมชนเข๎าถึงตลาดได ๎

- แหลํงน้ าในต าบลปุากลาง มีอยูํจ ากัด เพราะเป็นพื้นที่สูง
ขาดแคลนน้ าและแหลํงน้ าธรรมชาติเป็นล าห๎วยขนาดเล็ก
เป็นสํวนใหญํ  จะมีน้ าเฉพาะในชํวงฤดูฝนเทํานั้น  อําง
เก็บน้ าที่สร๎างขึ้นจะมีลักษณะตื้นเขิน ในฤดูแล๎งสภาพ
ทั่วไปมักขาดแคลนน้ าประชาชนมักจะไปขนน้ าจากแหลํง
น้ าธรรมชาติในต าบลข๎างเคียงส าหรับการใช๎อุปโภค – 
บริโภคทุกๆป ี
 

โอกาส (Opportunities) 
- การพัฒนาของจังหวัดนําน มีการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจจากการเปิดชายแดนไทย – ลาวและมีการ
ลงทุนท าโรงไฟฟูาพลังถํานหินในลาวจะสํงผลท าให๎
เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนํานดีขึ้นได ๎

- ต าบลปุากลางอยูํใกล๎แหลํงทํองเที่ยว เชํน น้ าตกศิลา
เพชร , อุทยานแหํงชาติดอยภูคามีดอกชมพูภูคาซึ่ง
สามารถจะท าให๎นักทํองเที่ยวแวะซื้อสินค๎าผลิตภัณฑ๑
ต าบลปุากลางได๎งําย 

- มีระเบียบกฎหมายสํงเสริมการท าวิสาหกิจชุมชนที่
สามารถด าเนินการได ๎

- ในปี 2558 การเปิดอาเซียน จะท าให๎มีนักทํองเที่ยว
เข๎ามาทํองเที่ยวต าบลปุากลางมากข้ึน เพราะอยูํใกล๎
เส๎นทางผํานประตูชายแดน ไทย - ลาว 

อุปสรรค (Threats) 
- ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลกท าให๎เกิดผลกระทบตํอชุมชน

ในภาพรวม 
- ปัญหาด๎านราคาสินค๎าเกษตรตกต่ า 
- ผู๎มีอ านาจในการด าเนินการเพื่อให๎เกิดผลิตภัณฑ๑มักจะไมํ

มีความสนใจในการที่จะสํงเสริมผลิตภัณฑ๑เทําที่ควร 
- ในปี 2558 การเปิดอาเซียน ท าให๎สินค๎าทางการเกษตร

จะมีการแขํงขันการมากขึ้นและสินค๎าจากประเทศเพื่อน
บ๎านจะถูกกวํา และมีต๎นทุนต่ ากวํา  

- ขาดแคลนแหลํงน้ าในการท าการเกษตร 
- ในปี 2558 การเปิดอาเซียน จะท าให๎มีแรงงานจาก

ประเทศลาวเข๎ามามากข้ึนและโรคภัยไข๎เจ็บจะมากข้ึน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

1.  บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาต าบลป่ากลาง 
 จากสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีการเคลื่อนไหว ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และ
สภาพแวดล๎อม สํงผลให๎ต าบลปุากลาง มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลง ทางด๎านเศรษฐกิจ เชํน การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือของเศรษฐกิจโลก  ท าให๎ต าบลปุากลางมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
เพ่ือการตลาดมากขึ้นแทนการผลิตเพ่ือการยังชีพ  ประกอบกับการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดนําน ที่มีการขยายทางด๎าน
การค๎าการลงทุนของจังหวัด เพิ่มมากข้ึน ทั้งประเด็น การลงทุนกํอสร๎างโรงงานไฟฟูาพลังถํานหินที่เมืองหงสา  แขวง
ไชยะบุรี  สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  การลงทุนเปิดห๎างสรรสินค๎าขนาดใหญํ  ห๎างเทสโก๎ โลตัส  การ
ขยายตัวการค๎าชายแดนไทย – ลาว และการเข๎าสูประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งอาจสํงผลทางตรงและทางอ๎อม
ในการสํงผลตํอทางเศรษฐกิจที่จะดีข้ึน ทั้งการขายพืชผลทางการเกษตรในอนาคต  เพราะจะมีแหลํงรองรับผลผลิตที่
เพ่ิมมากข้ึน การค๎าการลงทุน รวมถึงการจ๎างแรงงานที่จะมีเพ่ิมข้ึน จะเป็นการเสริมสร๎างความเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาในอนาคตได๎ 
2.  ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
  1.  ต าบลปุากลาง เป็นต าบลที่ประกอบด๎วยประชาชน ที่เป็นชนเผํา  จ านวน  3  เผํา  ได๎แกํ  ม๎ง, 
เมี่ยน  และลั๊วะ  ท าให๎มีประเพณีวัฒนธรรม ที่ดีงาม ประกอบกับภูมิปัญญา ของแตํละชนเผํา มากมาย เหมาะแกํ
การศึกษาและอนุรักษ๑ สืบสานและ สามารถสํงเสริมการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมได๎ 
  2.  ต าบลปุากลาง เป็นแหลํงที่ผลิต ผลไม๎ได๎แกํ มะมํวง ,ลิ้นจี่ ,ล าไย  และผลไม๎อ่ืนๆ ซึ่งสามารถท่ีจะ
ท าให๎มีรายได๎เข๎าสูํต าบลปุากลางจ านวนมากทุกๆ ปี 
  3.  ต าบลปุากลาง เป็นแหลํงเครื่องประดับเงิน  ที่เป็นที่รู๎จักของคนท่ัวไป  ซึ่งสามารถท าให๎
นักทํองเที่ยวหรือผู๎สนใจเครื่องประดับเงินสามารถมาเที่ยวซื้อหาเครื่องเงินและเครื่องประดับอ่ืนๆ ได๎  
  4. ต าบลปุากลาง เป็นแหลํงผลิตภัณฑ๑ผ๎าปักชาวเขา และผ๎าเขียนเทียน ซึ่งมีสีสันงดงาม  สามารถท า
เป็นของที่ระลึกฝากญาติผู๎ใหญํ หรือท าเป็นผ๎าปูโต๏ะรับแขก มีความสวยงามมาก สามารถที่จะพัฒนาไปสูํการเป็น
ตลาดของฝาก เพราะต าบลปุากลาง อยูํใกล๎แหลํงทํองเที่ยว เชํน น้ าตกศิลาเพชร   ,อุทยานแหํงชาติดอยภูคา, ดอก
ชมพูภูคา ซึ่งนักทํองเที่ยวสามารถแวะซื้อของฝากและผลิตภัณฑ๑ของต าบลปุากลางได๎  

5. ต าบลปุากลาง เป็นต าบลขนาดเล็กมีพ้ืนที่ ประมาณ 21.87 ตารางกิโลเมตร  ความเป็น 
ต าบลขนาดเล็กพ้ืนที่คับแคบสามารถพัฒนาโดยทั่วถึงได๎งําย 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง  พ.ศ. 2561 - 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท .01 
 

ยุทธศาสตร๑
ชาติ 20 ปี 

 
1. ความม่ันคง 

 

2. ด๎านการสร๎าง
ความสามารถใน
การแขํงขัน 

3. ด๎านการพัฒนา
และเสริมสร๎าง
ศักยภาพคน 

4.ด๎านการสร๎างโอกาส
ความเสมอภาค และเทํา
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

1. ยุทธศาสตร๑การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
  
 

2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
และเสริมสร๎างศักยภาพ
เศรษฐกิจการค๎า การลงทุน
และการทํองเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให๎สอดคล๎อง
กับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑ชายแดน ตลอดจน
วางระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อ
เตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

1. การเสริมสร๎าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย๑ 
 

2. การสร๎าง
ความเป็นธรรม
ลดความเลื่อม
ล้ าในสังคม 

3. การสร๎าง
ความเข๎มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แขํงขันได๎อยําง

ยั่งยืน 

4. การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อมเพื่อ
การพัฒนาที่

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดน่าน 

1. ยุทธศาสตร๑การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
  
 

2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
และเสริมสร๎างศักยภาพ
เศรษฐกิจการค๎า การลงทุน
และการทํองเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให๎สอดคล๎อง
กับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑ชายแดน ตลอดจน
วางระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อ
เตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาองค๑การ
บริหารสํวน
ต าบลปุากลาง 

1. ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

 

2.ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านสํงเสริ
อาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 

3.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของ
มนุษย๑ 

 

4.ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน และ
การทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

 

5.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาด๎าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

6.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการ 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดน่าน 

1. ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

2.ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจและการ
ทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ๑ 

3.ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
พัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของ
มนุษย๑ 

4.ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและสืบ
สารภูมิปัญญา
ท๎องถ่ิน 

5.ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและการอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม 

6.ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการและ
การบริการ 

7.ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
จัดการวิถีชีวิต
ชุมชนพื้นที่ต๎นน้ า 

5.ด๎านการสร๎างการเติบโต
บน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม 

6.ด๎านการปรับสมดุล
และพัฒนา ระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  

5. การเสริมสร๎าง
ความม่ันคงแหํงชาติ

เพื่อการพัฒนา
ประเทศ สูํความม่ัง

คั่ง และยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

7. การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส๑ 

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

10. การรํวมมือ
ระหวํางประเทศเพื่อ

การพัฒนา 
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กลยุทธ ์

แผนงาน 

1.สนับสนุนสํงเสริมการ
พัฒนารํวมบูรณาการองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ินกับ
ชุมชน 
2.สนับสนุนสํงเสริม งาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให๎มีประสิทธิภาพ 
3.พัฒนาสํงเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี 
4.จัดหา/จัดซื้อ/ซํอมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ๑และเครื่องจักรกลที่
จ าเป็นส าหรับการ ปฏิบัติงาน 
และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการบริการ
สาธารณะ 

แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป 

แผนงาน
รักษา

ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห๑ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานงบ
กลาง 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลป่ากลาง 

1.เพื่อให๎การคมนาคมมีความ
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 
2.เพื่อให๎มีไฟฟูาสาธารณะสวําง
เพียงพอและมีการขยายเขตไฟฟูา
ทั่วถึง 
3.เพื่อให๎มีแหลํงน้ าในการอุปโภค  
บริโภค  และการเกษตรอยําง
เพียงพอ 

เพื่อให๎ประชาชนมีอาชีพและ
รายได๎พอเพียง  มีความม่ันคง 
และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 

1. เพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน  สํงเสริมสังคมสงเคราะห๑ 
และแผนพัฒนา คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 
2. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและ ทรัพย๑สิน 
3. เพื่อสํงเสริมการศึกษา ให๎เด็กสามารถจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และเป็นคนดีของสังคมและพํอแมํ สามารถด าเนินชีวิตในสังคม
โดยพึ่งตนเองได๎ 
4. เพื่อปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ/สํงเสริมสุขภาพประชาชน 
5. เพื่อสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให๎กับเยาวชนและประชาชน 
6. เพื่อจัดให๎มีและบ ารุงรักษา  การกีฬา  การพักผํอนหยํอนใจ 
และสวนสาธารณะ 
 

1. สํงเสริม อนุรักษ๑ การ
จัดงานตามประเพณีและ
สํงเสริมการทํองเท่ียว
ประเพณีวัฒนธรรม 
2. มศูีนย๑วัฒนธรรมชน
เผํา ของต าบลให๎เป็น
สถานท่ีเรียนรู๎วัฒนธรรม
และเป็นแหลํงทํองเท่ียว 
3. ฝึกสอนอบรมให๎
ความรูเ๎ยาวชนให๎ร๎ูจักรัก
เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมของตนเอง  
 

เพื่อคุ๎มครอง
ดูแล และ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยในเขต
องค๑การบริหาร
สํวนต าบล 

1. ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

 

2.ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎าน
สํงเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

3.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของ
มนุษย๑ 

 

4.ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน และ
การทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

 

5.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาด๎าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

6.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการ 

 

1.พัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2.จัดหาและพัฒนา
แหลํงน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
3.ติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะและ
ขยายเขตไฟฟูาให๎
ทั่วถึง 
4.กํอสร๎าง / ตํอ
เติมโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

1.สํงเสริมการจัดงาน
ตามประเพณีและ
สํงเสริมการทํองเที่ยว
ประเพณีวัฒนธรรม 
2.กํอสร๎างและ
ปรับปรุงสถานที่
ประกอบพิธีกรรม/
ศูนย๑วัฒนธรรมต าบล 
และชนเผํา 
3.ฝึกสอนอบรมให๎
ความรู๎เกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรม 

1.บริหารจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
2.สํงเสริมและ
สนับสนุนการสร๎าง
จิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
3.สํงเสริมและ
พัฒนาการจัดระบบ
น้ าเสีย 

สํงเสริมและ
พัฒนา
อาชีพให๎
ประชาชน 

1.สํงเสริมพัฒนาด๎าน
การสงเคราะห๑
ประชาชน 
2.สํงเสริมการ
แก๎ปัญหาสังคม 
3.สํงเสริมการศึกษา 
4.สํงเสริมพัฒนากิจการ
ด๎านสาธารณะสุข 
5.สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนและ
ประชาชน 
6.สํงเสริมสนับสนุน
การเลํนกีฬา,การออก
ก าลังกายและการ
นันทนาการ 

แบบ ยท .01  (ต่อ) 
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แบบ ยท .01  (ต่อ) 
 

แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป 

แผนงาน
รักษา

ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห๑ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานงบ
กลาง แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

1.  กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซม ถนน คสล.  
2.  กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซม ถนน ลาดยาง 
3.  กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซม ถนน หินกรวด
ทราย  
4.  กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซม ถนนลูกรัง 
5.  กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซม ถนนเช่ือมตํอ
ระหวํางต าบล 
6.  กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซม รางระบายน้ า 

1. กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซม อํางเก็บน้ า
สาธารณะ 
2. กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซม ระบบประปา
ของหมูํบ๎าน 
3. ขุดลอก อํางเก็บน้ า 
ห๎วย หนอง สาธารณะ
ต าบล 
4.ขุดเจาะบํอน้ าต้ืน/ บํอ
บาดาล 
5. จัดซื้อถังน้ า 2,000 
ลิตร 

1. ติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะ หมํู 1-6 
2. ขยายเขตไฟฟูา  
หมํู 1-6 
 

1. กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซมศูนย๑วัฒนธรรม
หมูํบ๎าน 
2. กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซม ขยายหอกระจาย
ขําว    
3. กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซม หอประชุมหมูํบ๎าน 
4.  กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซม อาคารศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 
5. กํอสร๎างตลาดสดต าบล 
6. ติดต้ังกระจกนูน/สัญญา
ไฟเตือนจุดอันตราย 
 

1. สํงเสริมฝึกอบรมเกษตรกร
กลุํม มะมํวง ลิ้นจี่ ล าไย 
ยางพารา ฯลฯ 
2. สํงเสริมอาชีพการเพาะ
เห็ด เลี้ยงไกํ กบ ปลาดุก และ
สุกร 
3. ศึกษาดูงานพัฒนากลุํม
สตรีแมํบ๎าน 
4. ศึกษาดูงานพัฒนาองค๑การ
บริหารสํวนต าบล 
5. สํงเสริมการผลิตและการ
ใช๎ปุ๋ยหมักอินทรีย๑ 
6. ฝึกอบรมการกรีดยางมือ
ชีพ 
7. สํงเสริมและพัฒนาศูนย๑
ถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
8. อบรมสํงเสริมการใช๎ชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
9. สํงเสริมการผลิตและใช๎
สมุนไพรพื้นบ๎าน 
10. ฝึกอบรมอาชีพอิสระแกํ
ผู๎สูงอาย ุเชํน จักสาน ไผหญ๎า
คา ไม๎กวาด 
11. กํอสร๎างตลาดสดต าบล 
12. ฝึกอาชีพ การท าเสื้อผ๎า 
ผ๎าปักชาวเขา ผ๎าลายเขียน
เทียน เครื่องเงิน เครื่อง
ทองขาว 

1.  สํงเสริมการสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ , ผู๎พิการ , ผู๎ปุวยเอดส๑ 
2.  สร๎างและซํอมแซมบ๎านคนจน 
3. สงเคราะห๑ผ๎าหํมเครื่องกันหนาว
แกํประชาชน 
4. ซํอมแซมบ๎านผู๎สูงอาย ุ
5. สร๎างสถานท่ีจัดกิจกรรมผู๎สูงอาย ุ
 

1. จัดการแขํงขันกีฬาประชาชน
ต าบล 
2. สํงเสริมและสนับสนุนการแขํง
กีฬานอกสถานที่ 
3. สํงเสริมการเต๎นแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ 
4. สํงเสริมสนับสนุนการแขํงขัน
กีฬาชาวดอย 
5. สํงเสริมสนับสนุนการแขํงขัน
กีฬาอ้ิวเมี่ยนสัมพันธ๑ 
6. สํงเสริมอุปกรณ๑กีฬาให๎เพียงพอ 
7. สร๎างลานกีฬาประจ าหมูํบ๎าน 
 

1.สํงเสริมการจัดงานเทศกาลปี
ใหมํม๎ง 
2. สํงเสริมการจัดงานประเพณีปี
ใหมํเมี่ยน 
3. สํงเสริมการจัดงานประเพณีกิน
สะโหลด-ตีพ ิ
4. สํงเสริมการจัดงานรดน้ าด าหัว
ผู๎สูงอายุระดับหมูํบ๎าน/ต าบล 
5.   สํงเสริมงานประเพณี 
อ าเภอปัวและจังหวัดนําน 
6. จัดการบวงสรวงเจ๎าท่ีประจ า
ต าบลปุากลาง 
7. จัดงานวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
8. สํงเสริมกิจกรรมวันคริสต๑มาส 
9. สํงเสริมกิจกรรมวันสงกรานต๑ 
10.สํงเสริมการจัดงานกาชาด
ประจ าปีและการประกวดธิดาดอย 
11. สํงเสริมการทํองเท่ียวประเพณี 
วัฒนธรรมท๎องถ่ิน 
12 สํงเสริมการสอนเปุาแคนสอน
พิธีกรรม 
13. ฝึกอบรมประเพณีวัฒนธรรม
ชนเผําเพื่อการอนุรักษ๑ 
 

สร๎างศูนย๑วัฒนธรรมสามชนเผํา ม๎ง 
เมี่ยน ลัวะ 

1. อบรมปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
2. สํงเสริมการอบรมโทษและพิษภัยของยาเสพ
ติดในโรงเรียน 
3. อุดหนุนสํงเสริมชมรมก านันผู๎ใหญํบ๎านในการ
ออกตรวจ          และเข๎าเวรยามแก๎ปัญหา
สังคม 
4. อุดหนุนชมรมผู๎สูงอายุต าบลปุากลาง  
5. อบรมรํวมบูรณาการระหวํางฝุายปกครอง
ท๎องที่และฝุายท๎องถิ่น 
6. จัดตั้งและอบรมสํงเสริมอาชีพแกํกลุํมเยาวชน  
7. อบรมและศึกษาดูงานเรื่องสารเสพติดอยําง
ครบวงจร 
8. อบรมให๎ความรู๎ในการขับขี่ยวดยานพาหนะ  
9. อบรมจริยธรรมในวัยรุํน 
10. อบรมสุขภาพจิตในเด็กวัยรุํน 
11. อบรมความรู๎ในการวางแผนครอบครัวแกํ
เด็กวัยรุํน 
13. อบรมให๎ความรู๎เรื่องเพศศึกษาอยํางถูกต๎อง  
14. อบรมให๎ความรู๎เพิ่มศักยภาพกลุํมสตรี
แมํบ๎าน 
 

1.  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนนักเรียน 
2. อบรมคุณธรรมจริยธรรม
บวชเณรภาคฤดูร๎อน 
3.  สํงเสริมกิจกรรมคําย
คุณธรรมสร๎างคนให๎เป็นมนุษย๑ 
4. สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กลุํมคริสตจักร 
5.  สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประชาชน 

1. จ๎างวิทยากรสอนวัฒนธรรมชน
เผํา เชํน ผู๎น าพิธีการ  แตํงงาน,การ
เลี้ยงสํงผี, การเรียกขวัญ, การกลําว
สอนประเพณีวัฒนธรรมตํางๆฯลฯ 
2. ฝึกอบรมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อ
การอนุรักษ๑ 
3. อุดหนุนสํงเสริมกลุํมองค๑กรชุมชน
ในการอบรมให๎ ความรู๎ด๎านประเพณี
วัฒนธรรม 
4. สอนเปุาแคนสํงเสริมประเพณี
วัฒนธรรม 

1. สมทบการจัดเก็บขยะ
ชุมชน 
2. ขุดหลุมฝังกลบขยะและ
สิ่งปฏิกูล 
3. รณรงค๑ฉีดพํน
สารอินทรีย๑(EM)เพื่อ
แก๎ปัญหากลิ่นเหม็น 
ของขยะ 
4. งบประมาณเชําท่ีท้ิงขยะ
ของต าบล 
5. คัดแยกขยะอินทรีย๑และ 
อินทรีย๑ เพื่อลดปริมาณขยะ 
ในชุมชน 
6. สํงเสริมการท าปุ๋ยหมัก
จากขยะอินทรีย๑   
7. ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย๑
กับการฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
8. ประกวดหมูํบ๎านสะอาด
ดอกไม๎งาม 
 
 

1.  การจัดประชาคม
หมูํบ๎านและต าบลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถ่ิน 
2. สํงเสริมการจัดเก็บข๎อมูล
ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
3. อบต.สัญจรเพื่อรับฟัง
ปัญหาชุมชน 
4. จัดท าปูายบอกทาง,บอก
เขตหมูํบ๎านและสถานท่ี
ส าคัญให๎ชัดเจน 

1. สํงเสริมการปลูกหญ๎า
แฝกเพื่ออนุรักษ๑ดินและ
แก๎ปัญหาการซะล๎างหน๎าดิน 
2.สํงเสริมการท าฝายกั้นน้ า
เพื่อการอนุรักษ๑น้ า 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน๑ปลูก
ดอกไม๎ข๎างทางถนนสาย
หลักเพื่อความสวยงาม 
4.  สํงเสริมการปลูกปุา 

1. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
2. จัดซื้อครุภัณฑ๑
ส านักงาน 
3. จัดซื้อวัสดุงานบ๎าน
งานครัว 
4. จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
5. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ๑
ส าหรับงานกํอสร๎าง 
6. ซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ๑
ส านักงานและอื่นๆ 
7. ซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ๑
ในการดูแลขององค๑การ
บริหารสํวนต าบล 

1. ฝึกทบทวนความรู๎แกํ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 
2. จัดต้ังหนํวยกู๎ชีพกู๎ภัย
สํงเสริมกิจกรรมกู๎ภัย 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑
ส าหรับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1. เงินเดือน/คําตอบแทน ผู๎
บริหาร,สมาชิกสภาท๎องถ่ิน,
พนักงานสํวนต าบล,พนักงาน
จ๎างองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน 
2.  เงินคําตอบแทนพิเศษ
พนักงานสํวนต าบล, พนักงาน
จ๎าง 
3. เงินคําครองชีพช่ัวคราว
พนักงานสํวนต าบล, พนักงาน
จ๎าง 
4. เงินคําเบี้ยประชุมสมาชิก
สภาท๎องถ่ิน 
5. งบประมาณเลี้ยงรับรอง
การประชุมสภาท๎องถ่ินและ
เลี้ยงรับรองการตรวจเยี่ยมของ
สํวนราชการท่ีเกี่ยวข๎องหรือผู๎
มาศึกษาดูงาน 
6. คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติหน๎าท่ี
อันเป็นประโยชน๑แกํ อบต. 
7.   คําเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติ
หน๎าท่ีอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 
8. สํงเสริมโครงการ
อินเตอร๑เน็ตต าบลเพื่อบริการ
ประชาชน 
9.  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและพัฒนาองค๑การ
บริหารสํวนต าบล 
 

1.สํงเสริม(อาหารเสริม
นม) 
2.สํงเสริม (อาหาร
กลางวัน) 
3. สํงเสริมด๎านวิชาการ 
4. สํงเสริมอาชีพ 

1. สนับสนุนการท าลายลูกน้ ายุงลาย 
2. ตรวจคัดกรอกและปูองกันโรค
เกี่ยวกับผู๎สูงอายุและผู๎พิการ 
(โรคเบาหวาน โรคความดัน) 
3.โครงการรณรงค๑บริโภคอาหาร
สะอาด ปลอดภัย ไร๎สารพิษต าบลปุา
กลาง 
4.โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท .02 
 

1.สนับสนุนสํงเสริมการ
พัฒนารํวมบูรณาการองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ินกับ
ชุมชน 
2.สนับสนุนสํงเสริม งาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให๎มีประสิทธิภาพ 
3.พัฒนาสํงเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี 
4.จัดหา/จัดซื้อ/ซํอมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ๑และเครื่องจักรกลที่
จ าเป็นส าหรับการ ปฏิบัติงาน 
และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการบริการ
สาธารณะ 

กลยุทธ ์

พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   มีชุมชนเข๎มแข็ง  ปลอดสิ่งเสพติด  เศรษฐกิจดี  
มีอาชีพ ก๎าวน าประชาธิปไตย  ก๎าวไกลการศึกษา พัฒนาให๎เป็นต าบลนําอยูํ  สูํประชาคมอาเซียน วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร ์

1.เพื่อให๎การคมนาคมมีความ
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 
2.เพื่อให๎มีไฟฟูาสาธารณะสวําง
เพียงพอและมีการขยายเขตไฟฟูา
ทั่วถึง 
3.เพื่อให๎มีแหลํงน้ าในการอุปโภค  
บริโภค  และการเกษตรอยําง
เพียงพอ 

เพื่อให๎ประชาชนมีอาชีพและ
รายได๎พอเพียง  มีความม่ันคง 
และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 

1. เพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน  สํงเสริมสังคมสงเคราะห๑ 
และแผนพัฒนา คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 
2. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและ ทรัพย๑สิน 
3. เพื่อสํงเสริมการศึกษา ให๎เด็กสามารถจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และเป็นคนดีของสังคมและพํอแมํ สามารถด าเนินชีวิตในสังคม
โดยพึ่งตนเองได๎ 
4. เพื่อปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ/สํงเสริมสุขภาพประชาชน 
5. เพื่อสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให๎กับเยาวชนและประชาชน 
6. เพื่อจัดให๎มีและบ ารุงรักษา  การกีฬา  การพักผํอนหยํอนใจ 
และสวนสาธารณะ 
 

1. สํงเสริม อนุรักษ๑ การ
จัดงานตามประเพณีและ
สํงเสริมการทํองเท่ียว
ประเพณีวัฒนธรรม 
2. มศูีนย๑วัฒนธรรมชน
เผํา ของต าบลให๎เป็น
สถานท่ีเรียนรู๎วัฒนธรรม
และเป็นแหลํงทํองเท่ียว 
3. ฝึกสอนอบรมให๎
ความรูเ๎ยาวชนให๎ร๎ูจักรัก
เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมของตนเอง  
 

เพื่อคุ๎มครอง
ดูแล และ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยในเขต
องค๑การบริหาร
สํวนต าบล 

1. ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

 

2.ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎าน
สํงเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

3.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของ
มนุษย๑ 

 

4.ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน และ
การทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

 

5.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาด๎าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

6.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการและการ
บริการ 

 

1.พัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2.จัดหาและพัฒนา
แหลํงน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
3.ติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะและ
ขยายเขตไฟฟูาให๎
ทั่วถึง 
4.กํอสร๎าง / ตํอ
เติมโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

1.สํงเสริมการจัดงาน
ตามประเพณีและ
สํงเสริมการทํองเที่ยว
ประเพณีวัฒนธรรม 
2.กํอสร๎างและ
ปรับปรุงสถานที่
ประกอบพิธีกรรม/
ศูนย๑วัฒนธรรมต าบล 
และชนเผํา 
3.ฝึกสอนอบรมให๎
ความรู๎เกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรม 

1.บริหารจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
2.สํงเสริมและ
สนับสนุนการสร๎าง
จิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
3.สํงเสริมและ
พัฒนาการจัดระบบ
น้ าเสีย 

สํงเสริมและ
พัฒนา
อาชีพให๎
ประชาชน 

1.สํงเสริมพัฒนาด๎าน
การสงเคราะห๑
ประชาชน 
2.สํงเสริมการ
แก๎ปัญหาสังคม 
3.สํงเสริมการศึกษา 
4.สํงเสริมพัฒนากิจการ
ด๎านสาธารณะสุข 
5.สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนและ
ประชาชน 
6.สํงเสริมสนับสนุน
การเลํนกีฬา,การออก
ก าลังกายและการ
นันทนาการ 

ค่าเป้าหมาย 

1.จัดให๎มีการบ ารุงรักษาทางบก  พัฒนาแหลํงน้ า  จัดหาแหลํงน้ า  ให๎
มีน้ ากินน้ าใช๎และน้ าเพื่อการเกษตรอยํางเพียงพอ 
2. จัดให๎มีการสํงเสริมอาชีพแกํประชาชน  และมีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายสินค๎าของชุมชน 
3. พัฒนาสํงเสริมด๎านคุณภาพชีวิต  ด๎านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน การกีฬา นันทนาการ และการ
ทํองเท่ียว 
4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบล 
5. การสังคมสงเคราะห๑ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  
คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส 

6. การสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 
7. ปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ/สํงเสริมสุขภาพประชาชน 
8. จัดให๎มีและบ ารุงรักษา  การกีฬา  การพักผํอนหยํอนใจ และ
สวนสาธารณะ 
9. การค๎ุมครองดูแลและรักษาทรัพย๑สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดิน 
10. จัดให๎มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางเพียงพอ 
11. ค๎ุมครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
12. เตรียมพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

แผนงาน 
แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป 

แผนงาน
รักษา

ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห๑ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานงบ
กลาง 
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3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร๑

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เปูาประสงค๑ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย กลยุทธ๑ ความก๎าว
หน๎าของ
เปูาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร๑ที่ 
2. ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
และเสริมสร๎าง
ศักยภาพ
เศรษฐกิจ
การค๎า การ
ลงทุนและการ
ทํองเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 
 

1. ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 
 

1.เพื่อให๎การ
คมนาคมมีความ
สะดวก  รวดเร็ว
และปลอดภัย 
 

จ านวนระยะทาง 
ถนน คสล 
ถนนลาดยาง  
ถนนหินคลุก 
ถนนหินกรวด 
ทราย 
ถนนลูกรัง 
และรางระบายน้ า
เพิ่มขึ้น 

200 200 200 200 1. พัฒนา
เส๎นทาง
คมนาคมให๎
ได๎มาตรฐาน 
 

ปีละ 200 
เมตร 

1.  กํอสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซม  
ถนน คสล.  
2.  กํอสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซม  
ถนน ลาดยาง 
3.  กํอสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซม  
ถนน หินกรวดทราย  
4.  กํอสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซม  
ถนนลูกรัง 
5.  กํอสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซม  
ถนนเชื่อมตํอระหวํางต าบล 
6.  กํอสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซม ถนน
หินคลุก 
6.  กํอสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซม  
รางระบายน้ า 
9. ติดต้ังกระจกนูน/สัญญาไฟเตือนจุด
อันตราย 

กองชําง อบจ.นําน 

   2.เพื่อให๎มีแหลํง
น้ าในการอุปโภค  
บริโภค  และ
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 
 

จ านวนประปา
หมูํบ๎าน และแหลํงน้ า
พื้นใช๎ในการเกษตรมี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 2. จัดหา
และพัฒนา
แหลํงน้ า
เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

 

ปีละ 1 
โครงการ 

1. กํอสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซม  
อํางเก็บน้ าสาธารณะ 
2. กํอสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซม  
ระบบประปาของหมูํบ๎าน 
3. ขุดลอก อํางเก็บน้ า ห๎วย หนอง 
สาธารณะต าบล 
4.ขุดเจาะบํอน้ าตื้น/ บํอบาดาล 
5. จัดซื้อถังน้ า 2,000 ลิตร 

กองชําง กรม
ทรัพยากร
น้ า และ 
ประปา
สํวน

ภูมิภาค 

   3.เพื่อให๎มีไฟฟูา
สาธารณะสวําง
เพียงพอและมี
การขยายเขต
ไฟฟูาทั่วถึง 

จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎เพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 3. ติดต้ัง
ไฟฟูา 

ปีละ 1 
โครงการ 

1. ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ หมูํ 1-7 
2. ขยายเขตไฟฟูา หมูํ 1-7 
 

กองชําง การไฟฟูา
สํวน

ภูมิภาค 

แบบ ยท.03 



62 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร๑

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เปูาประสงค๑ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย กลยุทธ๑ ความก๎าว
หน๎าของ
เปูาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร๑ที่ 
2. ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
และเสริมสร๎าง
ศักยภาพ
เศรษฐกิจ
การค๎า การ
ลงทุนและการ
ทํองเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 
 

1. ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 
 

4. โครงสร๎าง
พื้นฐานอื่นๆ 
ได๎รับการ
กํอสร๎างเพิ่มขึ้น 

จ านวนโครงสร๎าง
พื้นฐานอื่นๆ ได๎รับ
การกํอสร๎างเพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 4. กํอสร๎าง 
/ ตํอเติม 
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ปีละ 1 
โครงการ 

1. กํอสร๎างศูนย๑จ าหนํายสินค๎า OTOP 
2. กํอสร๎างศูนย๑จ าหนํายอาหาร 
3. กํอสร๎างศูนย๑ห๎องน้ าสาธารณะ
บริการนักทํองเท่ียว 
4. ปรับปรุง ตํอเติม ซํอมแซมศูนย๑
วัฒนธรรมหมูํบ๎าน 
5. ซํอมแซม หอกระจายขําว    
6. ซํอมแซม หอประชุมหมูํบ๎าน 
7. ปรับปรุง อาคารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
8. กํอสร๎างตลาดสดต าบล 
 

กองชําง อบต. 
ปุากลาง 
รํวมกับ
กรม

สํงเสริมฯ 

2. ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
และเสริมสร๎าง
ศักยภาพ
เศรษฐกิจ
การค๎า การ
ลงทุนและการ
ทํองเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
และยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ให๎สอดคล๎อง
กับวิถีชีวิต
ชุมชนตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ยุทธศาสตร๑
พัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจและ
การทํองเท่ียว
เชิงอนุรักษ๑ 

2. ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านสํงเสริม
อาชีพและ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

ร๎อยละของ
ประชาชนที่มี
รายได๎ไมํตก
เกณฑ๑ จปฐ 
ลดลง 
 

จ านวนประชาชนมี
รายได๎ที่มั่นคง ยั่งยืน 
จ านวนครัวเรือนที่มี
รายได๎ตกเกณฑ๑ จปฐ 
ลดลง และมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

7 7 7 7 1. สํงเสริม
และพัฒนา
อาชีพให๎
ประชาชน 

ปีละ 7 
หมูํบ๎าน 

1. สํงเสริมฝึกอบรมเกษตรกรกลุํม มะมํวง 
ลิ้นจี่ ล าไย ยางพารา ฯลฯ 
2. สํงเสริมกลุํมอาชีพ การท าเสื้อผ๎า ผ๎าปัก
ชาวเขา ผ๎าลายเขียนเทียน เครื่องเงิน 
เครื่องทองขาว ฯลฯ 
3. ฝึกอบรมอาชีพกลุํมสตรีแมํบ๎าน 
4. ศึกษาดูงานพัฒนาองค๑การบริหารสํวน
ต าบล 
5. สํงเสริมการผลิตและการใช๎ปุ๋ยหมัก
อินทรีย๑ 
6. ฝึกอบรมการกรีดยางมือชีพ 
7. สํงเสริมและพัฒนาศูนย๑ถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
8. อบรมสํงเสริมการใช๎ชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. สํงเสริมการผลิตและใช๎สมุนไพรพื้นบ๎าน 
10. ฝึกอบรมอาชีพอิสระแกํผู๎สูงอายุ เชํน 
จักสาน ไผหญ๎าคา ไม๎กวาด 
 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
เกษตร
อ าเภอ 

ส านักงาน
พัฒนา
ชุมชน
อ าเภอ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร๑

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เปูาประสงค๑ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย กลยุทธ๑ ความก๎าว
หน๎าของ
เปูาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

3. ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาและ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ให๎สอดคล๎องกับ
วิถีชีวิตชุมชน
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านการ
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย๑ 
 

1.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย๑ 
 

ร๎อยละของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
เพิ่มขึ้น  

ผู๎ด๎อย โอกาสได๎รับ
การชํวยเหลือ และ
สามารถชํวยเหลือ
ตัวเองได๎ เพิ่มขึ้น 

3 3 3 3 1. สํงเสริม
พัฒนาด๎าน
การ
สงเคราะห๑
ประชาชน 

ปีละ 3 
โครงการ 

1.  สํงเสริมการสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ , ผู๎พิการ , ผู๎ปุวยเอดส๑ 
2.  สร๎างและซํอมแซมบ๎านคนจน 
3. สงเคราะห๑ผ๎าหํมเครื่องกันหนาวแกํ
ประชาชน 
4. ชํวยเหลือผู๎ดอยโอกาส 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
พัฒนา

สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย๑

จังหวัด
นําน 

   ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

ปัญหายาเสพติด
ลดลง และเยาวชน
เป็นคนดีในสังคม 

3 3 3 3 2. สํงเสริม
การ
แก๎ปัญหา
สังคม 

ปีละ 3 
โครงการ 

1. อบรมปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
2. สํงเสริมการอบรมโทษและพิษภัยของยา
เสพติดในโรงเรียน 
3. อุดหนุนสํงเสริมชมรมก านันผู๎ใหญํบ๎าน
ในการออกตรวจ  และเข๎าเวรยาม
แก๎ปัญหาสังคม 
4. อบรมรํวมบูรณาการระหวํางฝุาย
ปกครองท๎องที่และฝุายท๎องถิ่น 
5. อบรมและศึกษาดูงานเรื่องสารเสพติด
อยํางครบวงจร 
6. อบรมจริยธรรมในวัยรุํน 
7. อบรมสุขภาพจิตในเด็กวัยรุํน 
8. อบรมความรู๎ในการวางแผนครอบครัว
แกํเด็กวัยรุํน 
9. อบรมให๎ความรู๎เรื่องเพศศึกษาอยําง
ถูกต๎อง 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

ก านัน 
ผู๎ใหญํบ๎าน 
นายอ าเภอ

ปัว 
สภ.อ.ปัว 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร๑

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เปูาประสงค๑ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย กลยุทธ๑ ความก๎าว
หน๎าของ
เปูาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

3. ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาและ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ให๎สอดคล๎องกับ
วิถีชีวิตชุมชน
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านการ
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย๑ 

1.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย๑ 
 

เยาวชนได๎รับ
การศึกษาทุกคน 

เยาวชนได๎รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเป็นคนดีใน
สังคม 

4 4 4 4 3. สํงเสริม
การศึกษา 

ปีละ 4 
โครงการ 

1. สํงเสริม (อาหารเสริมนม) 
2. สํงเสริม (อาหารกลางวัน) 
3. สํงเสริมด๎านวิชาการ  
4. สํงเสริมอาชีพเยาวชน 

กอง
การศึกษา 

กรมสํงเสริมฯ 
รร.มัธยมปุา

กลาง 
รร.ปุากลาง
มิตรภาพที่ 

166 
รร.สหราษฎร๑

บ ารุง 

  ประชาชนได๎รับ
การตรวจคัด
กรองสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับการ
ตรวจสุขภาพ และ
ปูองกันโรคตํางๆ 

4 4 4 4 4. สํงเสริม
พัฒนา
กิจการด๎าน
สาธารณสุข 

ปีละ 4 
โครงการ 

1. สนับสนุนการท าลายลูกน้ ายุงลาย 
2. ตรวจคัดกรอกและปูองกันโรคเกี่ยวกับ
ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ (โรคเบาหวาน โรค
ความดัน) 
3.โครงการรณรงค๑บริโภคอาหารสะอาด 
ปลอดภัย ไร๎สารพิษต าบลปุากลาง 
4.โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว 

ส านักงาน
ปลัด 

รพ.สต.ปุา
กลาง 
อสม. 
รพ.ปัว 

   ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น 

1 1 1 1 5. สํงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
เยาวชนและ
ประชาชน 

ปีละ 1
โครงการ 

1.  อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
นักเรียน 
2. อบรมคุณธรรมจริยธรรมบวชเณร
ภาคฤดูร๎อน 
3.  สํงเสริมกิจกรรมคํายคุณธรรมสร๎าง
คนให๎เป็นมนุษย๑ 
4. สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลุํม
คริสตจักร 

ส านักงาน
ปลัด 

อาศรมธรรม
จาริก ต าบล 

ปุากลาง 
รร.มัธยมปุา

กลาง 
รร.ปุากลาง

มิตรภาพที่ 166 
รร.สหราษฎร๑

บ ารุง 

   ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง 

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกาย และ
มีสุขภาพแข็งแรง 

3 3 3 3 6. สํงเสริม
สนับสนุน
การเลํน
กีฬา การ
ออกก าลัง
กาย 

ปีละ 3 
โครงการ 

1. จัดการแขํงขันกีฬาประชาชนต าบล  
2. สํงเสริมและสนับสนุนการแขํงกีฬานอก
สถานที่ 
3. สํงเสริมการเต๎นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 
4. สํงเสริมสนับสนุนการแขํงขันกีฬาชาวดอย 
5. สํงเสริมสนับสนุนการแขํงขันกีฬาอ้ิวเมี่ยน
สัมพันธ๑ 
6. สํงเสริมอุปกรณ๑กีฬาให๎เพียงพอ 
7. สร๎างลานกีฬาประจ าหมูํบ๎าน 
 

กอง
การศึกษา 

ก านัน  
ผญ.บ๎าน 

รร.มัธยมปุา
กลาง 

รร.ปุากลาง
มิตรภาพที่ 166 

รร.สหราษฎร๑
บ ารุง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร๑

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เปูาประสงค๑ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย กลยุทธ๑ ความก๎าว
หน๎าของ
เปูาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

2 ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
และเสริมสร๎าง
ศักยภาพ
เศรษฐกิจ
การค๎า การ
ลงทุนและการ
ทํองเที่ยว 
3 ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
และยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ให๎สอดคล๎อง
กับวิถีชีวิต
ชุมชนตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

4.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาด๎าน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และสืบสารภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 
 

1.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และ
การทํองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 
 

1. สํงเสริม 
อนุรักษ๑ การจัด
งานตาม
ประเพณีและ
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว
ประเพณี
วัฒนธรรม 

ประชาชนอนุรักษ๑ 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นของ
ตนเอง และ
เผยแพรํให๎เป็นที่
รู๎จักอยํางยั่งยืน 

10 10 10 10 1. สํงเสริม
การจัดงาน
ตาม
ประเพณี
และสํงเสริม
การ
ทํองเที่ยว
ประเพณี
วัฒนธรรม 

ปีละ 10 
โครงการ 

1. สํงเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหมํม๎ง 
2. สํงเสริมการจัดงานประเพณีปีใหมํเมี่ยน 
3. สํงเสริมการฝึกอบรมสืบสานประเพณี
กินสะโหลด-ตีพ ิ
4. สํงเสริมการฝึกอบรมสืบสานวันผู๎สูงอายุ
ระดับหมูํบ๎าน/ต าบล วันสงกานต๑ 
5.   สํงเสริมงานประเพณี อ าเภอปัวและ
จังหวัดนําน 
6. ฝึกอบรมสืบสานพิธีดงเซ๎นต าบลปุา
กลาง 
7. จัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
8. สํงเสริมฝึกอบรมวันคริสต๑มาส 
9. สํงเสริมการทํองเที่ยวประเพณี 
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
10. ฝึกอบรมประเพณีวัฒนธรรมชนเผํา
เพื่อการอนุรักษ๑ 

กอง
การศึกษา 

ก านัน  
ผญ.บ๎าน 
รร.มัธยม
ปุากลาง 

รร.ปุากลาง
มิตรภาพที่ 

166 
รร.สห
ราษฎร๑
บ ารุง 

   2. มีศูนย๑
วัฒนธรรมชนเผํา 
ของต าบลให๎เป็น
สถานที่เรียนรู๎
วัฒนธรรมและ
เป็นแหลํง
ทํองเที่ยว 

ประชาชนมีสถานที่
ประกอบพิธีกรรม
และศูนย๑วัฒนธรรม
ชนเผํา ม๎ง เมี่ยน 
ลัวะ เผยแพรํให๎
เป็นที่ร๎ูจักมากขึ้น 

1 1   2. กํอสร๎าง
และปรับปรุง
สถานที่
ประกอบ
พิธีกรรม/
ศูนย๑
วัฒนธรรม
ต าบลและชน
เผํา 
 
 

1 
โครงการ 

1. กํอสร๎างศูนย๑แสดงศิลปวัฒนธรรม
สามชนเผํา 
2. กํอสร๎างพิพิธภัณฑ๑ชนเผําต าบลปุา
กลาง 

กองชําง ส านักงาน
การ

ทํองเที่ยว
จังหวัด
นําน 



66 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร๑

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เปูาประสงค๑ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย กลยุทธ๑ ความก๎าว
หน๎าของ
เปูาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

2 ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาและ
เสริมสร๎างศักยภาพ
เศรษฐกิจการค๎า 
การลงทุนและการ
ทํองเท่ียว 
3 ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให๎
สอดคล๎องกับวิถี
ชีวิตชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

4.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาด๎าน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และสืบสารภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 
 

1.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และ
การทํองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 
 

3. ฝึกสอนอบรม
ให๎ความรู๎
เยาวชนให๎รู๎จัก
รักเกี่ยวกับ
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ตนเอง 

เยาวชนสามารถสืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมของ
ตนเองได๎อยําง
ยั่งยืนมากขึ้น 

3 3 3 3 3. ฝึกสอน
อบรมให๎
ความรู๎
เกี่ยวกับ
ประเพณี
วัฒนธรรม 

ปีละ 3 
โครงการ 

1. จ๎างวิทยากรสอนวัฒนธรรมชนเผํา เชํน 
ผู๎น าพิธีการ  แตํงงาน,การเลี้ยงสํงผี, การ
เรียกขวัญ, การกลําวสอนประเพณี
วัฒนธรรมตํางๆฯลฯ 
2. ฝึกอบรมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อการ
อนุรักษ๑ 
3. อุดหนุนสํงเสริมกลุํมองค๑กรชุมชนในการ
อบรมให๎ ความรู๎ด๎านประเพณีวัฒนธรรม 
4. สอนเปุาแคนสํงเสริมประเพณี
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

ก านัน  
ผญ.บ๎าน 
รร.มัธยม
ปุากลาง 

รร.ปุากลาง
มิตรภาพที่ 

166 
รร.สห
ราษฎร๑
บ ารุง 

1. บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน 
โดยการมีสํวน
รํวมของภาค
ประชาสังคม 

5.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและการ
อนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม 

5.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อให๎ต าบลปุา
กลางสามารถลด
ปริมาณขยะ มี
การคัดแยกขยะ
อยํางตํอเนื่อง
และยั่งยืน และ
ดูแลบ ารุงรักษา
ปุาชุมชน 

มีการคัดแยกขยะ 
และท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ มากขึ้น 

4 4 4 4 1. บริหาร
จัดการขยะ
และสิ่ง
ปฏิกูล 

ปีละ 4 
โครงการ 

1. จัดเก็บขยะชุมชน 
2. ขุดหลุมฝังกลบขยะและสิ่งปฏิกูล 
3. รณรงค๑ฉีดพํนสารอินทรีย๑(EM)เพื่อ
แก๎ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะ 
4. งบประมาณเชําที่ทิ้งขยะของต าบล 
5. คัดแยกขยะอินทรีย๑และ อินทรีย๑ เพื่อ
ลดปริมาณขยะในชุมชน 
6. สํงเสริมการท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย๑  
7. ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย๑กับการฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
8. ประกวดหมูํบ๎านสะอาด 

ส านักงาน
ปลัด 

ก านัน  
ผญ.บ๎าน 
รพ.สต. 
ปุากลาง 

รร.มัธยมปุา
กลาง 

รร.ปุากลาง
มิตรภาพที่ 

166 
รร.สห

ราษฎร๑บ ารุง 
    มีพื้นที่สีเขียวพื้นขึ้น 

ลดการตัดไม๎ท าลาย
ปุา 

1 1 1 1 2. สํงเสริม
และ
สนับสนุน
การสร๎าง
จิตส านึกใน
การรักษา
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ปีละ 1 
โครงการ 

1. สํงเสริมการปลูกหญ๎าแฝกเพื่ออนุรักษ๑
ดินและแก๎ปัญหาการซะล๎างหน๎าดิน 
2.สํงเสริมการท าฝายกั้นน้ าเพื่อการอนุรักษ๑
น้ า 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน๑ปลูกดอกไม๎ข๎างทาง
ถนนสายหลักเพื่อความสวยงาม 
4.  สํงเสริมการปลูกปุา 
 

ส านักงาน
ปลัด 

ก านัน  
ผญ.บ๎าน 
รพ.สต. 
ปุากลาง 

รร.มัธยมปุา
กลาง 

รร.ปุากลาง
มิตรภาพท่ี 

166 
รร.สหราษฎร๑

บ ารุง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร๑

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เปูาประสงค๑ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย กลยุทธ๑ ความก๎าว
หน๎าของ
เปูาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

    ไมํทิ้งขยะและน้ า
เสียลงในอํางเก็บน้ า
และล าห๎วย 
 

1 1 1 1 3. สํงเสริม
และ
พัฒนาการ
จัดระบบน้ า
เสีย 

ปีละ 1 
โครงการ 

1. ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา และ
อํางเก็บน้ านิวซีแลนด๑ 

ส านักงาน
ปลัด 

ม.นเรศวร 
จ.

พิษณุโลก 

3 ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนให๎
สอดคล๎องกับวิถี
ชีวิตชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4  ยุทธศาสตร๑
การเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑
ชายแดน 
ตลอดจนวาง
ระบบบริหาร
จัดการที่ดีเพื่อ
เตรียมความ
พร๎อมในการเข๎าสูํ
ประชาคม
อาเซียน 

6.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านการ
บริหารจัดการ
และการ
บริการ 
 

6.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านการ
บริหารจัดการ
และการ
บริการ 

เพื่อปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให๎มี
ประสิทธิภาพ 
และบริหาร
กิจการบ๎านเมือง
ที่ดีตามหลักธรร
มาธิบาล โปรํงใส 
ตรวจสอบได๎ 
ประชาชนมีสํวน
รํวม 

ประชาชนให๎ความ
รํวมมือ และมีสํวน
รํวมทุกภาคสํวน 

2 2 2 2 1.สนับสนุน
สํงเสริมการ
พัฒนารํวม
บูรณาการ
องค๑กร
ปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
กับชุมชน 
 

ปีละ 2 
โครงการ 

1.  การจัดประชาคมหมูํบ๎านและต าบล
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
2. สํงเสริมการจัดเก็บข๎อมูลความ
จ าเป็นพื้นฐาน 
3. อบต.สัญจรเพื่อรับฟังปัญหาชุมชน 
4. จัดท าปูายบอกทาง,บอกเขตหมูํบ๎าน
และสถานที่ส าคัญให๎ชัดเจน 

ส านักงาน
ปลัด 

ก านัน  
ผญ.บ๎าน 
รพ.สต. 
ปุากลาง 
รร.มัธยม
ปุากลาง 

รร.ปุากลาง
มิตรภาพที่ 

166 
รร.สห
ราษฎร๑
บ ารุง 

    สามารถปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ได๎อยํางมีประสิทธ ิ
ภาพ 

3 3 3 3 2.สนับสนุน
สํงเสริม งาน
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ปีละ 3 
โครงการ 

1. ฝึกทบทวนความรู๎แกํอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
2. จัดตั้งหนํวยกู๎ชีพกู๎ภัยสํงเสริม
กิจกรรมกู๎ภัย 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ส าหรับการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

ปูองกันภัย
จังหวัด
นําน 

รํวมกับ 
สภ.ปัว 
รพ.สต. 
ปุากลาง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร๑

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เปูาประสงค๑ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คําเปูาหมาย กลยุทธ๑ ความก๎าว
หน๎าของ
เปูาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

3 ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนให๎
สอดคล๎องกับวิถี
ชีวิตชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4  ยุทธศาสตร๑
การเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑
ชายแดน 
ตลอดจนวาง
ระบบบริหาร
จัดการที่ดีเพื่อ
เตรียมความ
พร๎อมในการเข๎าสูํ
ประชาคม
อาเซียน 

6.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านการ
บริหารจัดการ
และการ
บริการ 
 

6.ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ด๎านการ
บริหารจัดการ
และการ
บริการ 

เพื่อปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให๎มี
ประสิทธิภาพ 
และบริหาร
กิจการบ๎านเมือง
ที่ดีตามหลักธรร
มาธิบาล โปรํงใส 
ตรวจสอบได๎ 
ประชาชนมีสํวน
รํวม 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการ
ท างานได๎อยํางโปรง
ใสํ 

9 9 9 9 3.พัฒนา
สํงเสริมการ
เพิ่ม
ประสิทธิภา
พในการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักการ
บริหาร
กิจการ
บ๎านเมืองที่
ดี 
 

ปีละ 9 
โครงการ 

1. เงินเดือน/คําตอบแทน  
ผู๎บริหาร, สมาชิกสภาท๎องถิ่น,พนักงาน
สํวนต าบล,พนักงานจ๎างองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
2.  เงินคําตอบแทนพิเศษพนักงานสํวน
ต าบล, พนักงานจ๎าง 
3. เงินคําครองชีพชั่วคราวพนักงานสํวน
ต าบล, พนักงานจ๎าง 
4. เงินคําเบี้ยประชุมสมาชิกสภาท๎องถิ่น 
5. งบประมาณเลี้ยงรับรองการประชุม
สภาท๎องถิ่นและเลี้ยงรับรองการตรวจ
เยี่ยมของสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องหรือผู๎
มาศึกษาดูงาน 
6. คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติหน๎าที่อันเป็น
ประโยชน๑แกํ อบต. 
7. คําเบี้ยเล้ียงการปฏิบัติหน๎าที่ อปพร. 
8. สํงเสริมโครงการอินเตอร๑เน็ตต าบล
เพื่อบริการประชาชน 
9.  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาองค๑การ 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองชําง 

กอง
การศึกษา 

 

อบต. 
ปุากลาง 

    มีอุปกรณ๑และ
เครื่องมือในการ
ปฏิบัต ิ
งานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

7 7 7 7 4.จัดหา/
จัดซื้อ/
ซํอมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ๑และ
เครื่องจักรกล
ที่จ าเป็น
ส าหรับการ 
ปฏิบัติงาน 
และพัฒนาขีด
ความสามารถ 

ปีละ 7 
โครงการ 

1. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
2. จัดซื้อครุภัณฑ๑ส านักงาน 
3. จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว 
4. จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
5. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ๑ส าหรับงานกํอสร๎าง 
6. ซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ๑ส านักงานและ
อื่นๆ 
7. ซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ๑ในการดูแลของ
องค๑การบริหารสํวนต าบล 
 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองชําง 

กอง
การศึกษา 

 

อบต. 
ปุากลาง 
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชําง  
การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด  
บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองชําง  

2 การพัฒนาด๎านสํงเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชําง  
บริการชุมชนและ
สังคม 

สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด  

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด  
3 การพัฒนาด๎านสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย๑ 
การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง กองคลัง ส านักงานปลัด 
บริการชุมชนและ
สังคม 

สังคมสงเคราะห๑ ส านักงานปลัด  

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด  

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชําง  
บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา  

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข ส านักงานปลัด  

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

4 การพัฒนาด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
และสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองการศึกษา  

5 การพัฒนาด๎านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน ส านักงานปลัด  

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด  

6 การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการ บริการชุมชนและ
สังคม 

วางแผนสถิติและวิชาการ ส านักงานปลัด  

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด  

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด  
บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป กองคลัง ส านักงานปลัด 
การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง กองคลัง ส านักงานปลัด 
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ส่วนที่ 5  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด๎วย 
1.1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห๑สภาวการณ๑และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร๑ 65 คะแนน ประกอบด๎วย 

(1) ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร๑จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน๑ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ๑ 5 คะแนน 
(6) เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ๑ท่ีควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ประกอบด๎วย 
2.1 การสรุปสถานการณ๑การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร๑และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด๎วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน๎าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต๎หลักประชารัฐ 5 คะแนน 



71 
 

(9) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และผลที่คาดวําจะได๎รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ๑ท่ีควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
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8. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสูํอนาคต 
 (เชํน จะท า สนับสนุน สํงเสริม ปูองกัน อยํางไร เป็นต๎น) 
4.2 ข๎อสังเกต ข๎อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

(รวมถึงองค๑ประกอบส าคัญของข๎อมูลเพื่อน าไปสูํข๎อเสนอแนะ เป็นต๎น)  


