
 
 

 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
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องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จากใจนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
สวัสดีครับพ่อแม่พ่ีน้องชาวต าบลป่ากลางที่เคารพ เนื่องจากแต่ละปีองค์การบริหารส่วนต าบล 

ป่ากลางได้แก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชน จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอ
แผนพัฒนาของปีที่ผ่านมา โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประจ าปี ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี เพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข 
ให้กับประชาชนต าบลป่ากลาง เราได้ตระหนักอยู่เสมอ ในการจะน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่ากลางของเราเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม  

ในท้ายนี้ กระผมพร้อมทีมงาน จะมุ่งมั่นในการท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถจะน าความรู้ 
ประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้ในการท าหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุข ของเราชาวต าบลป่ากลาง โดยถ้วนทั่วเสมอกัน 
และขออวยพรให้พ่อแม่พ่ีน้องจงประสพแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป 

 
 
 
 

(นายประกอบแสนทรงสิริ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บรรณาธิการแถลง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางยินดีให้บริการกับประชาชน โดยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนและบริหารงานตามนโยบายเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลซึ่งจะต้องประสานงานกับส่วนราชการทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจน
รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนทุกภาคส่วนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปสู่การบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนทุกคนในชุมชน ปัญหาความต้องการของประชาชนมีความหลากหลายหัวใจส าคัญของ
การพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนนั้นจะต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยอาศัยหลักการ
ปกครองแบบ หลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ อันจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญคือ ต้องมีอยู่ในแผนการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง เพราะมีระเบียบกฎหมายรองรองรับให้ด าเนินการได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางได้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยจะเห็น
ได้จากรายงานผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมาในรายงานกิจการประจ าปีเล่มนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ว่าทีร่้อยตร ีสาคร  ไชยมงคล) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 

 
   
 นายประกอบ  แสนทรงสิร ิ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

  

 
นายสุรพงษ์  ศิลป์ท้าว 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 นายชัยเดช  อภิวัฒน์สกุล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

 

 นายจิรวรรธ  ทรงเจริญกุล 
เลขนุการนายก อบต. 

 

 
 
 
 



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 

 
นายสุพศินธ์  ตันติมหาสกุล 

ประธานสภา 

  
นายสมบูรณ์  แซ่เต็น 
รองประธานสภาฯ 

ว่าที่ร้อยตรีสาคร  ไชยมงคล 
เลขานุการสภาฯ 

   

 

นายเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ 
ส.อบต. หมู่ 1 

นายอนันต์  แสนทรงสิร ิ
ส.อบต. หมู่ 1 

นายทองค า  พันธวาณิชย ์
ส.อบต. หมู่ 2 

 

    
นายทินาสิษฐ์  บรินต 

ส.อบต. หมู่ 3 
นายสุรพล  คีรีธีรกุล 

ส.อบต. หมู่ 3 
นายสมเกียรติ  สมค า 

ส.อบต. หมู่ 4 
นางวิจิตรา  แซ่เต็น 

ส.อบต. หมู่ 4   

   

 

นางจันทอง  ไชยกันทะ 
ส.อบต. หมู่ 5 

นายนฤพล  นายโก๋ 
ส.อบต. หมู่ 5 

นายบุญเกียรติ  แสนทรงสิร ิ
ส.อบต. หมู่ 6 

 



ส านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 

 

 

 ว่าที่ร้อยตรีสาคร  ไชยมงคล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

 

 

 นายสุภาพ  ปัญญา 
รองปลัด 

 

 
 

 

นางเกษรินทร์  พอใจ 
นักพัฒนาชุมชน 

นายมน ู ค าแสน 
นิติกร 

 

นายอดิเรก สุขล าใย 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 

 
นางอุมาพร  สอประดิษฐ ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 นายทวีศักดิ์ กิตติยังกลุ 
เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 
นางชนาภรณ ์ เชิงประทีป  
คนงานท่ัวไปคนงานทั่วไป 

นายพรชัย  จุนฑการบณัฑิต 
พนักงานดับเพลิง 

นายเจรญิชัย  กิตติยังกลุ  
พนักงานขับรถดับเพลิง 

 



 
ส่วนการคลัง 

 
 

 

 

 นางรจนา  ชัญถาวร 
หัวหน้าส่วนการคลัง 

 

 

 

 
นางสาวสุพรรณี นันทะยานา 

นักวิชาการเงินและบญัชี 
 นายจตุรภูมิ อ่ินแก้ว 

นักวิชาการจัดเก็บรายได ้

 

  

นางสาวอังคณา  ชราชิด 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

 นายสุรยิันต์  แซ่ท้าว 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด ุ

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนโยธา 

 
 

 

 

 นายวราพงษ์ พันธ์ชัย 
หัวหน้าส่วนโยธา 

 

 

 

 

 นายเกริกชัย อาจผดุลกลุ 
นายช่างโยธา 

 

 

 

 

 นายอัครวิชญ พรหมรักษ ์
ผู้ช่วยช่างโยธา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนการศึกษา 

 
 

 

 

 นายณัฐวัตร  สว่างเฆมฤิทธิ ์
หัวหน้าสว่นการศึกษา 

 

 

 

 
นางอ าพร  โนจิต 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปา่กลาง 
นางสาวณัฐวดี  พันธวาณิชย์ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
นางรุ่งทิวา  ณ ชน 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นตาหลวง 

   
นางเจนจิรา  ลือยศ 
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

นางนฤมล  รัตนวิทูรย ์
ผู้ดูแลเด็ก 

นางวราลี  ยอดออน 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

   
นางสาวกาญจนา  ยอดออน 

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
นางชนัดดา  เนตรทิพย ์

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
นางวารี   นาสุวรรณ 

ผู้ดูแลเด็ก 
   
   

 
 
 
 
 



 
วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   มีชุมชนเข้มแข็ง  ปลอดสิ่งเสพติด  เศรษฐกิจดี  
มีอาชีพ ก้าวน าประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาให้เป็นต าบลน่าอยู่  สู่ประชาคมอาเซียน”   

 

นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น นายประกอบ  แสนทรงสริ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1) สร้างและบ ารุงรักษาถนน ทาง และสร้างทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ท่อ
ระบายน้ า รางระบายน้ า  ต้องได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี มีความปลอดภัย ภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง และจะ
ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ อีกด้านหนึ่งด้วย 
 1.2) ส ารวจ ขยายเขตไฟฟ้า ตามสถานที่ที่ไฟฟ้ายังไปไม่ถึง เพ่ือให้ทุกหลังคาเรือนมีไฟฟ้าใช้และติดตั้ง
ไฟกิ่งสาธารณะริมทาง ถนน ให้ครอบคลุมทั้งต าบล ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 1.3) สร้าง และบ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมให้มีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและมีความสะอาด
ปลอดภัยในการบริโภค และจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริการน้ าบริโภคในฤดูแล้งให้ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 1.4) ปรับปรุง ระบบชลประทาน ฝายน้ าล้น เหมือง หรือแหล่งน้ าเดิมที่มีอยู่ และจัดสร้างแหล่งน้ าใหม่
เพ่ือให้มีน้ าใช้ท าการเกษตรได้อย่างพอเพียงในฤดูแล้งภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
และจะประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยอ่ืน ๆ อีกด้วย  

 
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

 2.1) การประกอบอาชีพ 
  2.1.1) ส่งเสริมและสนับสนนุกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอาชีพที่มีอยู่แล้ว เช่น 
กลุ่มมะม่วง กลุ่มเครื่องเงิน กลุ่มผ้าเขียนเทียน/ผ้าปักชาวเขา กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มยางพารา ให้มีความเข้มแข็ง 
พร้อมจัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มต่าง ๆ ให้มีความรู้ และสนับสนุนอุปกรณ์
การเกษตร 
  2.1.2) สนับสนุนกองทุนประกอบอาชีพแต่ละกลุ่ม เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้มีคุณภาพ
และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

2.1.3) ส่งเสริม สนับสนุนการค้า การตลาด โดยจัดให้มีศูนย์กลางจ าหน่ายสินค้า ผลิตผล 
การเกษตร ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม เพ่ือไม่ให้เสียเปรียบพ่อค้า และให้ค าปรึกษาเม่ือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการจ าหน่ายสินค้า 
  2.1.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เกษตร
แบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ พืชผักสวนครัวและหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือทดแทนการใช้
ปุ๋ยเคมี และสารเคมี 
  2.1.5) ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพตามความถนัด และพัฒนาฝีมือแรงงานคนว่างงาน และ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหางานให้คนว่างงานมีงานท าตรงกับความต้องการ เพ่ือให้มีรายได้และลด
ปัญหาการว่างงานของประชาชน 



  2.1.6) ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามความถนัด เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างสี
โดยเฉพาะกับ กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน  และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

 2.2) การอุตสาหกรรม 
   2.2.1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในชุมชน และการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า เช่น กลุ่มผลิตเครื่องเงิน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าม้ง และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่สินค้าที่ผลิตใน
ชุมชน  
  2.2.2) สนับสนุนกองทุนพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น  จักร
อุตสาหกรรม   

2.3) การท่องเที่ยวและบริการ 
  2.3.1) ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชน
เผ่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สมุนไพรต้มไก่กระดูกด า)   
  2.3.2) ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีของชน
เผ่า และจัดให้มีลานจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม เพ่ือจ าหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  2.3.3) จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร ด้านการท่องเที่ยวต าบลป่ากลาง หรือปฏิทินการท่องเที่ยว
แต่ละชนเผ่า และจัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วย
ประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อ สิ่งพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต 
  2.3.4) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างบ้านพักแต่ละชนเผ่า เพ่ือใช้เป็นที่พักและให้บริการ
นักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบ โฮมสเตย์ 

3. นโยบายด้านสังคม 

 3.1) การศึกษา 
  3.1.1) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาก่อนประถมวัย และประถมวัย โดยเน้นคุณภาพในด้าน
โภชนาการ คุณภาพบุคลากรผู้สอน และสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การเรียน การสอน   

3.1.2) ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ป่ากลาง  
ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพ่ือให้เด็ก ๆ มีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กทั้ง  4  ด้าน  
คือ  ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 

3.1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในชุมชนโดย 
การบูรณาการร่วมกันกับโรงเรียน ชุมชน องค์กร ท างานประสานร่วมกัน และพัฒนาโรงเรียนในชุมชนให้ดี 
เพ่ือให้เป็นโรงเรียนชุมชนที่น่าเรียนน่าอยู่ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ต้องส่งลูกไปเรียนชุมชนอ่ืน 
  3.1.4) ส่งเสริม สนับสนนุการน าสื่อเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือให้บริการใน
การศึกษา ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร และประสานเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
  3.1.5) สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี หรือนักเรียนที่มีฐานะยากจน เด็ก
ก าพร้า เด็กด้อยโอกาสทุกหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมกัน 
  3.1.6) ส่งเสริมและสนับสนนุกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมตามความจ าเป็นและเหมาะสม 



 3.2) สาธารณสุข 
  3.2.1) เพ่ิม และขยายศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง เพ่ือพัฒนา และยกระดับ
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวต าบลป่ากลางให้ดีข้ึน โดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ให้แก่ เด็ก  คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์เป็นส าคัญ 
  3.2.2) ส่งเสริมและสนับสนนุงบประมาณด้านสาธารณสุข เพ่ือด าเนินงานด้านสุขภาพอนามัย 
โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ทุกหมู่บ้านอย่างท่ัวถึง 
  3.2.3) สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.) ให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้ประชาชนทุกปีอย่างทั่วถึง 
  3.2.4) ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่ากลางในการดูแลสารพิษ
ตกค้างในผัก ผลไม้ที่จ าหน่ายในตลาดนัดของพ้ืนที่ อบต.ป่ากลาง เพื่อให้ความปลอดภัยในการคุ้มครองผู้บริโภค 

3.2.5) สนับสนุนการเฝ้าระวงั ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ร่วมกับ 
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่ากลาง ในทุกหมู่บ้าน 

3.2.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพแม่และลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์เพ่ือพัฒนาการ 
ด้านสมอง และการเจริญเติบโตทางร่างกาย 
  3.2.7) สนับสนุน และบูรณาการร่วมเครือข่ายบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.) อปพร. องค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้ความช่วยเหลือ การกู้ภัยผู้ป่วยที่
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 
  3.2.8) ส่งเสริมความรัก ความเข้าใจกันภายในครอบครัว โดยประสานขอความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตมาให้ความรู้ความเข้าใจให้ครอบครัว เพ่ือลดปัญหาความตึงเครียดจากปัญหาการหย่า
ร้าง และปัญหาการฆ่าตัวตาย  
  3.2.9) สนับสนุนงบประมาณในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขในการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดทุก
รูปแบบ 

 3.3) ศาสนา 
  3.3.1)  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและทุกลัทธิความเชื่อให้ทั่วถึง 
  3.3.2) ส่งเสริม การทะนุบ ารุงรักษา วัด และซ่อมแซม ปรับปรุง สถานที่ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาตามความเชื่อ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน บุคคลทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้ ศาสนาและมีการ
สืบทอดต่อไป 
  3.3.3) ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาอย่างสม่ าเสมอ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
เช่น กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และส่วนราชการ 
  3.3.4) สนับสนุนให้เยาวชน บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ค าสอนทางศาสนา การประกอบพิธีกรรม
ตามความเชื่อ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่ออนุรักษ์สืบทอดต่อไป 

 3.4) สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
3.4.1) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะ จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์รวมทั้งจัดสวัสดิการ 

ที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้ครบถ้วนทุก
หมู่บ้าน 
  3.4.2) ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่สามารถจะ
ประกอบอาชีพได้ พร้อมจัดเบี้ยยังชีพให้ครบทุกคน ทุกหมู่บ้าน 



  3.4.3) จัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุ
อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ในเบื้องต้นโดยด่วน 
  3.4.4) จัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ส าหรับผู้
พิการ ผู้สูงอายุ เช่น ไม้เท้า รถเข็น ขาเทียม แว่นสายตา สายหูฟัง 

3.5) กีฬา และนันทนาการ 
3.5.1) ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต าบลประจ าปี เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ระหว่างหมู่บ้าน ทั้งการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความสามารถในการเล่นกีฬา 
และออกก าลังกาย 
  3.5.2) สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนต าบลป่ากลางมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีการออก
ก าลังกาย โดยการจัดให้มีสวนสุขภาพ และสนับสนุนอุปกรณ์การออกก าลังกาย เช่น เครื่องออกก าลังกาย เครื่อง
เล่นเด็ก เครื่องเสียงเต้นแอโรบิด 
  3.3.3) ตั้งงบประมาณในการจัดจ้างผู้น าการเต้นแอโรบิด เพ่ือออกก าลังกาย  
  3.5.4) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสนามกีฬากลางระดับต าบลที่ได้มาตรฐาน และลานกีฬาระดับ
หมู่บ้านพร้อมจัดหาอุปกรณ์การกีฬาให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 
  3.5.5) ส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนให้เล่นกีฬา และฝึกฝนทักษะการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี การ
อบรมกรรมการตัดสินกีฬา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในต าบลให้ได้มาตรฐานสากล และไม่ไป
เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 

 3.6) การแก้ไขปัญหาสังคม 
  3.6.1) สนับสนุนและสร้างมาตรการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ชาวต าบลป่ากลาง เช่น การจัดให้มีจุดปฏิบัติการ อปพร.ต าบล บริการ ออกตรวจตรา และติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ภายในต าบลป่ากลาง  
  3.6.2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. โดยเฉพาะเรื่องเบี้ย
เลี้ยง การฝึกอบรมทบทวน อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ความช่วยเหลือ อปพร. เมื่อได้รับอุบัติเหตุ 
เจ็บป่วยในระหว่างการท าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าขวัญ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
  3.6.3) ส่งเสริมและสนับสนนุกิจกรรมกลุ่มผู้น าชุมชนในระดับหมู่บ้าน ระดับต าบลในการเฝ้า
อยู่เวรยาม และใช้มาตรการทางสังคมควบคู่กับมาตรการตามที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน  
  3.6.4) สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน สตรี เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสตรีให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การแสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน 
  3.6.5) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยต าบลและชุดป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เมื่อมีกรณีเจ็บป่วยและมีอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยใช้รถเคลื่อนที่เร็ว 

3.7) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  3.7.1) รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตส านึกที่ดีไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน้ าที่ได้สร้าง
ขึ้น หรือแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ โดยจะปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ าให้มีความสะอาดและมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

3.7.2) รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะ สะดวกต่อการจัดเก็บ การก าจัดขยะ  
และจัดหาสถานที่ทิง้ขยะที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ 



3.7.3) ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์การรักษาความสะอาดบนถนน ริมทาง ทางเดิน ศาลาที่ 
พัก ภายในต าบลและจัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด โดยให้ผู้น าชุมชนเป็นหลัก 
  3.7.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของต าบลป่ากลางให้สวยงามตาม
ธรรมชาติ ด้วยโครงการถนนสวย ชุมชนสะอาด บ้านน่าอยู่  
  3.7.5) รณรงค์ ควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย กลิ่น เสียง ฝุ่นละออง ที่เกิดจากการ
ผลิตและการบริโภค เช่น การเผาขยะ การสัญจรของยานพาหนะ และร่วมกันปลูกพืชไม้ยืนต้นเพื่อลดภาวะโลก
ร้อน 
  3.7.6) รณรงค์ให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงหรือลดการใช้สารเคมีที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน และหันมา
ใช้สารชีวภาพทดแทน เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อชีวิต 
 

4. นโยบายด้านวัฒนธรรม  

 4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีชนเผ่าอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เช่น ปีใหม่ม้ง 
เมี่ยน สงกรานต์ สะโหลดตีพิ ตลอดจนการแต่งกายชุดประจ าชนเผ่าในเทศกาลต่าง ๆ ของแต่ละชนเผ่า และ
ส่งเสริมการแต่งกายชุดชนเผ่าเพ่ือเข้าร่วมในเทศกาลต่าง ๆ ภายในและภายนอกต าบล 
 4.2) สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามประเพณี และวัฒนธรรมชนเผ่าให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ของต าบลป่ากลาง เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปิดรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 4.3) ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ การสืบทอด การถ่ายทอด ความรู้ทางวัฒนธรรม และพิธีกรรมต่าง ๆ 
ของชนเผ่า ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืน เช่น การเรียน
การสอนภาษาชนเผ่า  การถ่ายทอดพิธีกรรมทางความเชื่อของแต่ละชนเผ่า 
 4.4) จัดตั้งงบประมาณในการจัดจ้างผู้มีความรู้ในด้านพิธีกรรมต่าง ๆ ของแต่ละชเผ่า เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ให้ลูกหลานในการอนุรักษ์สืบไป 
 4.5) ส่งเสริมและสนับสนุน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้าทางวัฒนธรรมชนเผ่า ที่เป็นผ้าปักชาวเขา 
เครื่องเงินประดับ ผลิตภัณฑ์จักสาน และอ่ืน ๆ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป 

4.6) สนับสนุนการจัดท าเอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ของแต่ละ
ชนเผ่าทั้งภาษาชนเผ่าและภาษาไทย เพ่ือเผยแพร่ เรียนรู้ และมีการอนุรักษ์เอาไว้ 

4.7) ส่งเสริมและสนับสนุนการเชิดชูเกียรติบุคคล ในวันส าคัญต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ 
และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เช่น ผู้น าชุมชนดีเด่น  เยาวชนดีเด่น  ผู้สูงอายุดีเด่น  อสม.ดีเด่น  และอปพร.
ดีเด่น 

5. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง 

 5.1) ส่งเสริม สนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
สนับสนุนการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 5.2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านด้วยการ “ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนชาวต าบลป่ากลาง”  
 5.3) สนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ให้เป็น
สถาบันที่ท างานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในด้านการบริการด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 



 5.4) ส่งเสริมความสามัคคี ความปรองดองในทุกภาคส่วนภายในต าบล หมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดความ 
สามัคคี และช่วยกันพัฒนาต าบลป่ากลางให้เจริญยิ่งขึ้นไป 

5.5) สนับสนุนการสร้างแรงจูงใจ และเพ่ิมขวัญก าลังใจให้เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานของ อบต. ที่
ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ และเป็นที่ยอมรับ 

5.6) ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารส านักงาน อบต.ป่ากลาง รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้ได้มาตรฐานระดับต าบล เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการประชุม การรับรองแขกผู้มาเยี่ยมและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของต าบล 

5.7) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
และเพ่ือประโยชน์ในการบริการประชาชน 

5.8) พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้น าชุมชน  กรรมการ
หมู่บ้าน  พนักงานส่วนต าบล เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือพัฒนาต าบลป่ากลาง 

5.9) เน้นการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นเรื่องการครองตน  ครองคน  ครองงาน และ
บริการประชาชนโดยปราศจากความล าเอียง รวมถึงความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันภายใต้กฎเกณฑ์
เดียวกัน 

5.10) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความ
สงบสุขแก่ประชาชน ให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 

การก าหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ดังกล่าวข้างต้นได้อยู่บน
พ้ืนฐานความเป็นจริง ด้านเศรษฐกิจ   สังคม    การเมอืง  และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือสามารถด าเนิน
นโยบายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดเอาไว้ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่า
กลาง ต้องเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบลป่ากลาง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นเรื่อง
การครองตน  ครองคน   ครองงาน  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดง
ความคิดเห็น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ 

นโยบายทั้ง  5  ด้านที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางดังกล่าวข้างต้นจะประสบ
ความส าเร็จได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจาก ประธานฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่ากลาง  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  ผู้น ากลุ่มสตรี หน่วยงานต่าง ๆ ภายในชุมชน และข้าราชการ  
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และท่ีส าคัญ
อย่างยิ่ง คือ จากประชาชนชาวต าบลป่ากลาง  กระผมในฐานะท่ีเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวต าบล
ป่ากลาง  ในต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง พร้อมคณะผู้บริหาร จะบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่ากลางให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และของประชาชนชาวต าบลป่ากลาง  จึงขอแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้  
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 



ยุทธศาสตร์และสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ยกฐานะจากสภาต าบลป่ากลาง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2540  ตั้งอยู่เลขท่ี 242  หมู่ที่ 3  บ้านค้างฮ่อ  ต าบลป่ากลาง  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน  ต าบลป่ากลาง มีเนื้อ
ที่ทั้งหมด   21.87  ตารางกิโลเมตร  หรือ 13,670.99  ไร่  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอ าเภอปัว  อยู่ห่างจาก
อ าเภอ ปัวประมาณ   5   กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ     ต าบลศิลาแลง ,  ต าบลวรนคร 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ     ต าบลศิลาเพชร 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ      ต าบลศิลาแลง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ      เทศบาลต าบลปัว   ,  ต าบลยม (อ าเภอท่าวังผา) 
 

ต าบลป่ากลาง   มีทั้งหมด  6  หมู่บ้าน  ประชากรมีจ านวนทั้งสิ้น  7,764  คน  แยกเป็นชาย  3,900  คน คิด
เป็นร้อยละ  50.23  หญิง  3,864  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.77   
(**ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน   กรมการปกครอง  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2555   อนุเคราะห์ข้อมูล
จาก ส านักทะเบียน อ าเภอ ปัว**) 

 
ตารางแจกแจงประชากร/แจกแจงรายหมู่บ้าน 

ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 
1 น้ าเปิน 1 295 740 702 1,442 
2 ห้วยสะนาว 2 193 470 435 905 
3 ค้างฮ้อ 3 355 1,018 1,022 2,040 
4 จูน 4 144 329 338 667 
5 ตาหลวง 5 107 239 239 478 
6 สวนทราย 6 356 1,104 1,128 2,232 

รวม 1,450 3,900 3,864 7,764 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
ได้ก าหนดไว้  6  ยุทธสาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1.  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

1.2.  จดัหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
1.3.  ตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะ,ขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึงและติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร/ติดตั้งกระจกนนูตามทางโค้งทางแยก 
1.4.  ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพื้นฐาน 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 2.1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน 
3. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 3.1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน 

3.2. ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม 
3.3. ส่งเสริมการศึกษา 
3.4. ส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 
3.5. ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 
3.6.ส่งเสริมการเล่นกีฬา,การออกก าลังกาย,และการนันทนาการ 

4.  การพัฒนาด้านศลิปวัฒนธรรม จารีต  ประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

4.1. ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 
4.2.  ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมต าบลและชนเผ่า 
4.3. ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและจัดซื้อ
วัสดุ ทางวัฒนธรรม 

5.  การพัฒนาด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5.1. บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
5.2.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ าเสีย 
5.4. ส่งเสริมการป้องกันและแกไ้ขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.  การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการบริการ 6.1.  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 
6.2. สนับสนุนส่งเสริมงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้มี
ประสิทธิภาพ 
6.3.  ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
6.4.  จดัหา / จดัซื้อ / ซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์และเครื่องจักรกลที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริการสาธารณะต่างๆ 

  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปีใหม่มง้  2556 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ปีใหม่มง้ 2556 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

ปีใหม่มง้ 2556 



  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

งานคริสมัส ประจ าปี 2556 



 

  
 
 

 
 

 

  

ส่งเสริมอาชีพ 2556 



  
 

 
 
 

 

  

แข่งขันกีฬาบ้านจูน บ้านตาหลวง 



 
 

 

 
 

 

  

อบรมท าปุ๋ยหมัก 



 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

ศึกษาดูงานกลุ่มแมบ่้าน 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

โครงการครอบครัวแข็งแรงตานภัยยาเสพติด 



 
 

  
 
 
 
 

 

  
 

  

พ่นหมอกควันป้องกันยุง 
 

รณรงค์ป้องกนัยาเสพติด 



 

 
 
 
 

 

  
  

 
 

 

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 

ประชาคมจดัท าแผน 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  
  

 
 
 
 

งานวันเด็ก 



 
 

  
  
  

 
 

โครงการก่อสร้างพื้นฐาน 


