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ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

--------------------------------------------- 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
เลขานุการ ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกครบองค์ประชุม เนื่องจากในวันนี้ท่าน สุพศินธ์  ตันติมหาสกุล

ประธานสภาติดภารกิจ ขอเชิญท่านสมบูรณ์  แซ่เต็น รองประธานสภา จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

ประธาน กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/2560 วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕60  
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ือง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
ประธาน เรียนเชิญผู้บริหารแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
นายก อบต. ๑.แจ้งเรื่องการด าเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผมได้ติดตาม

เรื่องอยู่ตลอด ซึ่งการประปาได้ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับโครงการนี้ประมาณ ๘๐ ล้านบาท 
เพ่ือที่จะสร้างหอส่งน้ าในบริเวณพ้ืนที่ของ อบต.ปุากลางนี้ ในขณะนี้มีชาวบ้านบางส่วนของ ม.๗ 
ได้น้ าประปาใช้แล้ว ส่วนที่เหลือนั้นจะต้องรอการด าเนินการของการประปาอีกครั้ง 

 ๒.เรื่องการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ผมได้สอบถามไปยังรักษาการเจ้าพนักงานที่ดินสาขาปัว ท่านได้
บอกว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้ คงจะได้เข้ามารังวัดในพ้ืนที่ของต าบลปุากลาง 

 ๓.การขยายสามแยกจุดทางเข้าต าบลปุากลาง ขณะนี้ได้เริ่มด าเนินการแล้ว และคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ใช้งบประมาณ ๑๙ ล้านกว่าบาท เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับพ่อ
แม่พ่ีน้องต าบลปุากลาง ซึ่งมีรถสัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก 

 ๔.การทอดผ้ากฐินวัดพระธรรมาจาริกปุากลาง ก็ได้เงินมาประมาณ ๔ แสนกว่าบาท จะน าเงิน
ประมาณ ๑.๕ แสนบาทไปก่อสร้างโบสถ์ ส่วนที่เหลือก็จะน าไปก่อสร้างกุฏิให้แล้วเสร็จ 
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเพ่ือให้งานทอดผ้ากฐินเสร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ 

ประธาน ท่านใดมีอะไรจะแจ้งเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๘  
 สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
ประธาน มีท่านใดจะแก้ไขบันทึกการประชุมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน ขอมติที่ประชุมในการรับรองการประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 

๒๕๖๐ 
ที่ประชุม มีมติ เอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 



 

 

ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 
 

- ไม่มี   -  
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี   -  
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม่ 
 

๕.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒ ไตรมาส ๓ – ๔ เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๐) 

ประธาน เชิญท่านนายก อบต.ปุากลาง น าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ  
นายก อบต.ปุากลาง ส าหรับการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง 

ประจ าปี ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางประจ าปี 2560  

(ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 2) 
....................................................................................................................... 

 รายงานฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ปุากลาง 
ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 2  เดือน ตุลาคม ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปุากลาง 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548       
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) ข้อ ๑๔ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้พิจารณาการก าหนดโครงการ และวงเงินไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ปุากลางประจ าปี  2560  รวม 1   ฉบับ การก าหนดวงเงิน
งบประมาณและผลด าเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผลได้ดังนี้  
 1 .  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ปุากลาง  ประกอบด้วย 6  ยุทธศาสตร์ 22  แนวทาง  
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ  
  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์  
  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  



 

 

 2.  องค์การบริหารส่วนต าบล ปุากลาง ได้จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 2560 จ านวน  
1  ฉบับ รวมทั้งสิ้น  361 รายการวงเงินที่ก าหนดไว้ในแผน จ านวน 129,017,075 บาท  
 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบล ปุากลาง ได้ก าหนดโครงการ และก าหนดวงเงิน   ในแต่ละ     ยุทธศาสตร์ เรียง
ตามล าดับมากไปน้อย ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 88,891,610 68.9 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสรมิอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 3,890,000 3.01 
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย ์ 16,172,665 12.54 
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2,971,400 2.30 
5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,152,800 0.89 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 15,938,600 12.35 

รวมทั้งสิ้น 129,017,075 100 
  
 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนาปี 2560 ไว้ครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์  
และได้มีการตั้งงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์แต่ละด้าน จ านวน 6  ยุทธศาสตร์ ไว้เพียง 160 รายการ (คิดเป็น
ร้อยละ 44.32) เงิน 41,500,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 32.16) ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาปี 2560 การตั้งงบประมาณ  

ปี 2560 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 85 88,891,610 19 4,930,560 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ 

27 3,890,000 5 250,000 

3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 116 16,172,665 51 16,173,588 
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

33 2,971,400 16 418,300 

5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

20 1,152,800 5 1,188,000 

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 80 15,938,600 64 18,539,552 
รวมทั้งสิ้น 361 129,017,075 160 41,500,000 

 
5. ในการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาปี 2560 นั้นองค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง ได้
ด าเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้  จ านวน 140 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 87.5)  และเงินจ านวน 36,718,112 
บาท (คิดเป็นร้อยละ  88.38)      
 
 

ยุทธศาสตร์ การตั้งงบประมาณ  การด าเนินการ  



 

 

ปี 2560 ปี 2560 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 4,930,560 20 4,677,038 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 5 250,000 2 98,256 
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 51 16,173,588 42 14,403,773 
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

16 418,300 10 288,643 

5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 1,188,000 3 1,245,762 

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 64 18,539,552 63 15,964,238 
รวม 160 41,500,000 140 36,718,112 

 
6.  ในภาพรวม การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง  
ในปี 2560  สรุปภาพรวม ได้ดังนี้ 

  
รายการ จ านวนรายการ จ านวนเงิน 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง  361 129,017,075 
การตั้งงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนา 160 41,500,000 
                                คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนา 44.32 32.16 
ผลการด าเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 140 36,718,112 
                                คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ 87.5 88.38 
 

 
 

 



 

 

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 2560 
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 2560 งบประมาณที่ต้ังป ี2560 ผลด าเนินการปี 2560 

จ านวน
โครงการ 

 งบ  จ านวน
โครงการ 

งบ จ านวน
โครงการ 

งบ 
 ประมาณ  ประมาณ ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน            
       1.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 38      42,036,210  8    5,494,900  10 3,159,631 
       1.2  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 24      35,555,400  0              -      
       1.3  ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึง 5       1,300,000  3       615,000  2 586,607 
      1.4.  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพ้ืนฐาน 18      10,000,000  8       700,000  8 930,800 

รวม 85      88,891,610  19    6,809,900  20 4,677,038 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ        
       2.1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน 27       3,890,000  5       250,000  2 98,256 

รวม 27       3,890,000  5       250,000  2 98,256 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย ์        
      3.1  ส่งเสริมพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน 7          516,000  4    8,322,000  3 7,662,800 
      3.2  ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม 23       2,758,000  10       230,000  7 117,665 
      3.3  ส่งเสริมการศึกษา 36       8,974,000  22    6,819,088  19 6,217,798 
      3.4  ส่งเสริมพัฒนากิจการด้านสาธารณะสุข 30       1,104,665  8       547,500  7 310,876 
      3.5  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 7          235,000  2        70,000  2 43,615 
      3.6  ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา,การออกก าลังกายและการนันทนาการ 13       2,585,000  5       185,000  4 51,019 

รวม 116      16,172,665  51   16,173,588  42 14,403,773 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

       

     4.1   ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมการท่องเท่ียวประเพณี
วัฒนธรรม 

19       1,518,000  15       348,300  9 228,629 

     4.2   ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/ศูนย์วัฒนธรรมต าบลและ
ชนเผ่า 

2          900,000  - -   



 

 

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 2560 งบประมาณที่ต้ังป ี2560 ผลด าเนินการปี 2560 
จ านวน
โครงการ 

 งบ  จ านวน
โครงการ 

งบ จ านวน
โครงการ 

งบ 
 ประมาณ  ประมาณ ประมาณ 

     4.3   ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม 12          553,400  1        70,000  1       60,014  
รวม 33       2,971,400  16       418,300  10      288,643  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
    5.1  บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล  13          937,800  3 1,128,000 3 1,245,762 
    5.2   เสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2            80,000  - - 0 - 

    5.3  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาธรรมชาติ 5          135,000  2 60,000   
รวม 20       1,152,800  5 1,188,000 3 1,245,762 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ        
    6.1  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ชุมชน 

6          106,600  3        55,000  4 140,635 

    6.2  สนับสนุนส่งเสริม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 8          515,000  5       226,000  3 152,920 
    6.3  พัฒนาส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร   
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

44      12,057,000  40   16,074,178  40 13,845,271 

    6.4  จัดหา/จัดซ้ือ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะ 

22       3,260,000  16    2,184,374  16 1,825,412 

  80      15,938,600  64   18,539,552  63 15,964,238 
รวม 361  129,017,075  160   41,500,000  140 36,718,112 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

แบบท่ี 1 การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง   หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน 
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 
 ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง  

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 
การ

ด าเนินการ 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  /  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  /  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  /  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน   
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล  /  
8. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท าแผน /  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

/  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  

 
 



 

 

 

 
 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานประเด็นท่ีต้องมีการวิเคราะห์ ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
หลักการส าคัญคือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้านคือ 
สภาพการณ์ ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จัก
สภาพแวดล้อมในการ บริหารและบริการกิจการสาธารณะ 

10 8 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนด
ไว ้

10 4 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นที่
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 4 

4. แนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 8 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

10 
5 

 
5 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 

5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง

5 3 



 

 

 

มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.4 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเปูาหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

5 3 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี)  

การก าหนดเปูาหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปีเพื่อให้เกิด
การพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time)  

3 2 

5.6 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy) 2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficency) 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
4) ความยุติธรรม (Equity) และ 5) ความโปร่งใส (Transparency)  

4 2 

5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจ 

5 3 

5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง กรณี
มี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

3 2 

5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุกโครงการ 5 4 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได ้

5 4 

5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจ
เป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

4 3 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับท่ีเกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าด าเนินการได้ตาม
โครงการ ผลเกิดขึ้นตามช่ือของโครงการที่ได้ตั้งไว ้

5 4 

5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค ์

5 4 



 

 

 

 
 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท.04 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท.03 แบบ ยท.04 และ แบบ ผ.10 
จะต้องถูกต้อง ตรงกันทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 2 

 
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง 
ครั้งที่สองหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณเดือนตุลาคม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   30  กันยายน   2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2560 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน
โครงการที่

ปรากฏอยู่ใน
แผน 

จ านวน
โครงการ

ที่ตั้ง
งบประมาณ 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ  

30 เมษายน 
 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ  

30 กันยายน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 85 19 1 20 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 27 5 1 2 
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 116 51 20 42 
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

33 16 6 10 

5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

20 5 2 3 

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 80 64 90 63 
รวมทั้งสิ้น 361 160 120 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
หัวข้อในการประเมิน 
 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 
 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 
 4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
 8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางในภาพรวม 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
กลุ่มเปูาหมายจ านวน 100 คน จากประชากรทั้งหมด จ านวน 8,354 คน คิดเป็น 1.19 เปอร์เซ็นต ์ของประชากรทั้งหมด 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   ชาย 77 คน    หญิง 23 คน 
 
2. อาย ุ  ต่ ากว่า 18  ป ี5 คน   21-30 ป ี10 คน  31-40 ป ี25 คน 
  41-50 ป ี42 คน   51-60 ป ี32 คน  มากกว่า 60 ปี 5 คน 
 
3. การศึกษา  ประถมศึกษา 24 คน   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 39 คน 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 11 คน  ปริญญาตรี 0 คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี 0 คน   อื่น  ๆ26 คน 
 
4. อาชีพหลัก  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 คน   เอกชน 22 คน 
  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 26 คน   นักเรียนนักศึกษา 4 คน 
  เกษตรกร 40 คน    อื่น  ๆ3 คน 
 
ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางในภาพรวม 
เกณฑ์การให้คะแนน  1. พอใจมาก        2. พอใจ  3. ไม่พอใจ 
 
 
 
 
 
 การศึกษาผลการ ...”ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง”
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey Research ) ส ารวจด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปุากลาง ในรอบ ปี พ.ศ. 2560 เพ่ือศึกษาและส ารวจผลของความพึงพอใจของประชาชน ในหัวข้อต่างๆ
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 ราย ในระหว่างวันที ่ 1 เมษายน 2560 –  30 กันยายน 2560 
เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี ้ เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล    ใช้สถิติพรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
Percent 
 
 
 
 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ในภาพรวม 

สูตรการค านวณ % = คะแนน x 100 
1,000 

 



 

 

 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
 

ยุทธศาสตร์ พอใจ ไม่พอใจ 
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  82.9 17.1 
2) ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ  82.3 17.7 
3) ด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  81.2 18.8 
4) ด้านศาสนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม  

81.5 18.5 

5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  85.3 14.7 
6) ด้านบริหารจัดการและบริการ  84.3 15.7 

ภาพรวม 82.9 17.1 
 
สรุปส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน  
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการตอบแบบประเมินของประชาชนในต าบลปุากลาง  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีผู้ให้
ข้อมูลทั้งหมด 100 ราย ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
 ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง ในภาพรวมทั้ง  8 
ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้ประชาชน
ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีการรายงานผลการดาเนินงาน  มีความโปร่งใส  มีการดาเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลา ผลการดาเนินงานนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ /กิจกรรม 
พบว่าประชาชนมีความพอใจระดับ  
 
พึงพอใจ  82.9 เปอร์เซ็นต์ 
ไม่พึงพอใจ 17.1 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 
1) ความพึงพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็น พึงพอใจ  ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  84.8 15.2 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  86.1 13.9 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  83.5 16.5 
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ  81.0 19 
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  87.3 12.7 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  79.7 20.3 
7) ผลการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา  84.8 15.2 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  75.9 24.1 

ภาพรวม 82.9 17.1 
  
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการ
ตอบแบบประเมินของประชาชนในต าบลปุากลาง  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด  100 ราย ซ่ึง
สรุปได้ดังนี้  
 ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปุากลาง ในภาพรวมทั้ง  8 ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม  การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน มีความโปร่งใส  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา  ผลการด าเนินงานน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ /กิจกรรม  พบว่าประชาชนมีความพอใจ  เฉลี่ย  82.9  
เปอร์เซ็นต์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
1) ความพึงพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็น พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  81.0 19.0 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  83.5 16.5 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  83.5 16.5 
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ  82.3 17.7 
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  82.3 17.7 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  86.1 13.9 
7) ผลการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา  78.5 21.5 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  81.0 19.0 



 

 

 

ภาพรวม 82.3 17.7 
  
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการ
ตอบแบบประเมินของประชาชนในต าบลปุากลาง  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด  100 ราย ซ่ึง
สรุปได้ดังนี้  
 ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง ในภาพรวมทั้ง 8 ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีการรายงาน
ผลการดาเนินงาน มีความโปร่งใส  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา  ผลการด าเนินงานน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ /กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจ  เฉลี่ย 82.3 
เปอร์เซ็นต์ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
1) ความพึงพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็น พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  75.9 14.1 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  81.0 19.0 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  78.5 21.5 
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ  78.5 21.5 
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  87.3 12.7 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  82.3 17.7 
7) ผลการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา  84.8 15.2 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  81.0 19.0 

ภาพรวม  
 

81.2 18.8 
  
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการ
ตอบแบบประเมินของประชาชนในต าบลปุากลาง  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด  100 ราย ซ่ึง
สรุปได้ดังนี้  
 ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง ในภาพรวมทั้ง  8 ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีการรายงานผล
การด าเนินงาน  มีความโปร่งใส  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา  ผลการด าเนินงานนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ /กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจ  เฉลี่ย 81.2 
เปอร์เซ็นต์ 
 



 

 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
1) ความพึงพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็น พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  78.5 21.5 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  79.7 20.3 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  83.5 16.5 
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ  78.5 21.2 
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  82.3 17.7 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  84.8 15.2 
7) ผลการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา  83.5 16.5 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  81.0 19.0 

ภาพรวม 81.5 18.5 
 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการ
ตอบแบบประเมินของประชาชนในต าบลปุากลาง  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด  100 ราย ซ่ึง
สรุปได้ดังนี้  
 ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง ในภาพรวมทั้ง 8 ประเด็น ได้แก่ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นมีการรายงานผลการด าเนินงาน มีความโปร่งใส มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา ผลการ
ด าเนินงานนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมี
ความพอใจ เฉลี่ย 81.5   เปอร์เซ็นต์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
1) ความพึงพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็น พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  84.8 15.2 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  84.8 15.2 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  83.5 16.5 
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ  86.1 13.9 
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  86.1 13.9 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  87.3 12.7 
7) ผลการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา  84.8 15.2 



 

 

 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  84.8 15.2 
ภาพรวม 85.3 14.7 

 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการ
ตอบแบบประเมินของประชาชนในต าบลปุากลาง  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด  100 ราย ซ่ึง
สรุปได้ดังนี้  
 ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง ในภาพรวมทั้ง  8 ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีการรายงานผล
การด าเนินงาน  มีความโปร่งใส  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา  ผลการด าเนินงานนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ /กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจ  เฉลี่ย 85.3 
เปอร์เซ็นต์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
 
1) ความพึงพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็น พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  82.3 17.7 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  86.1 13.9 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  79.7 20.3 
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ  83.5 16.5 
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  86.1 13.9 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  88.6 11.4 
7) ผลการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา  83.5 16.5 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  84.8 15.2 

ภาพรวม 84.3 15.7 
 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการ
ตอบแบบประเมินของประชาชนในต าบลปุากลาง  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด  100 ราย ซ่ึง
สรุปได้ดังนี้  
 ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง ในภาพรวมทั้ง  8 ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีการรายงานผล
การด าเนินงาน  มีความโปร่งใส  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา  ผลการด าเนินงานนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ /กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจ  เฉลี่ย 84.3 
เปอร์เซ็นต์ 
 



 

 

 

 
 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม / สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

1. อยากจะให้ท าถนนตามสระน้ า (อ่าง) เพราะเป็นจุดเด่นใจกลางปุากลาง ปลูกดอกไม้ตามถนนหนทาง 
และปลูกต้นไม้ตามถนนและรักษาต้นไม้ตามหมู่บ้านให้สวยงาม 

2. อยากให้ อบต. ซื้อเครื่องบ าบัดน้ าเสียมาใช้บ าบัดน้ าที่อ่างน้ านิวซีแลนด์ (เครื่องกันหันชัยพัฒนา)  
3. ในโครงการที่จะพัฒนาหรือสร้างสิ่งต่างๆ อยากให้ทะนุถนอม ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสุด ลด

การตัดต้นไม้ลง และหากมีการตัดต้นไม้ก็อยากให้มีการปลูกต้นไม้ข้ึนมาทดแทนเพราะในบางทีก็มี
การตัดต้นไม้ใหญ่ที่อยู่หลายปีมากแล้ว ซึ่งสถานที่นั้นติดไปก็ไม่ได้เอาไปพัฒนาอะไร เลยอยากให้มี
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มากท่ีสุด  

4. งบหมู่บ้านควรแจ้งให้กับหมู่บ้านท าเรื่องของบประมาณกองทุนต่างๆ ตั้งแต่ต้นปี ประชาชนถึงจะ
ด าเนินโครงการได้ทันตามงบประมาณแต่ละปี พอรู้อีกทีเดือนสิงหาคมบอกว่าเรื่องของบประมาณ
หมดเวลาไปแล้ว แจ้งท าไมค่ะ (แจ้งประจ าทุกปี) 

5. กิจกรรมงานมะม่วง อยากให้มีกิจกรรมแข่งกินผลไม้ ประกวดธิดามะม่วง ลิ้นจี่ มีกิจกรรมบนเวที จะ
ท าให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ผลไม้ควรควบคุมราคาให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป 50 
บาท แพงเกินไปเขาฝากมา 

6. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่คอร์รัปชั่นดีที่สุด 
7. ประชาชนหมู่ 6 ต้องการมีน้ าใช้ 
8. โครงการต่างๆ ที่ผ่านการประชาคมในหมู่บ้าน ถ้าด าเนินโครงการแล้วควรสรุปรายงานผล

ความก้าวหน้าและเสร็จสิ้นโครงการปัญหาและอุปสรรคของโครงการ 
9. พอใจ ถ้าได้มากกว่านี้ก็ยิ่งดี 
10. อยากให้ขยายถนนให้กว้างเท่ากันทุกเส้น 
11. การด าเนินงานในแต่ละด้านอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปุากลางด าเนินงานในสิ่งที่จ าเป็น

และพยายามแก้ไขปัญหาในด้านที่ส าคัญก่อน เช่น ขยายบริเวณเขตที่มีประชาชนอยู่ในการขอไฟฟูา
ใช้ (ทางไปอ่าง 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง  -  แบบส ารวจนี้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                ปุากลาง ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง  
  -  แบบส ารวจนี้ใช้ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 
                (1 เมษายน 2559- 30 กันยายน 2560) 
 
 
 

1.  เพศ      ชาย     หญิง 
 

2.  อายุ      ต่ ากว่า 20 ปี    21 - 40 ปี        41 – 60 ปี   60 ปีขึ้นไป 
 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
      ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า  
      ปริญญาตรี       สูงกว่าปริญญาตรี 
 

4.  อาชีพหลัก 
     นักเรียน/นักศึกษา     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว     รับราชการ 
     เกษตรกร       รับจ้างทั่วไป 
     อ่ืนๆ  
 
 
 
 
กรุณาท าเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด  
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หัวข้อการประเมิน 
พอใจมาก 

(3) 
พอใจ 
(2) 

ไม่พอใจ 
(1) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถาม 

   ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง
ในภาพรวม 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 



 

 

 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

รวม    
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 

หัวข้อการประเมิน 
พอใจ
มาก 
(3) 

พอใจ 
(2) 

ไม่พอใจ 
(1) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน    
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

รวม    
 
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 

หัวข้อการประเมิน 
พอใจ
มาก 
(3) 

พอใจ 
(2) 

ไม่พอใจ 
(1) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน    
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

รวม    
 
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

หัวข้อการประเมิน 
พอใจ
มาก 
(3) 

พอใจ 
(2) 

ไม่พอใจ 
(1) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    



 

 

 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน    
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

รวม    
 
5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อการประเมิน 
พอใจ
มาก 
(3) 

พอใจ 
(2) 

ไม่พอใจ 
(1) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

รวม    
 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

หัวข้อการประเมิน 
พอใจ
มาก 
(3) 

พอใจ 
(2) 

ไม่พอใจ 
(1) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

รวม    
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม / สิ่งที่ควรปรับปรุง 
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................



 

 

 

...........................................................................................................................................................................................................

..................................................................... 
 
วันที่ท าการส ารวจ...............................................................................................................  
งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง 
 
 
ประธาน มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  
นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ขออนุญาตติดตามแผนพัฒนาสามปี เกี่ยวกับกลุ่มเปูาหมาย 100 คน จากประชากร

ต าบลปุากลาง ๘,๓๐๐ กว่าคน อยากจะสอบถามว่าประชากร ๑๐๐ คน ที่ได้สุ่มมา
นั้นครบทั้ง ๗ หมู่บ้านหรือไม่ครับ ที่ผมดูก็จะมีหลายช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
แล้วกลุ่มตัวอย่าง ๑๐๐ คน นั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามมากน้อย
เพียงใด เพราะข้อมูลที่ได้จะต้องน ามาเป็นฐานข้อมูลในการจัดท าในส่วนนี้  และอีก
ประเด็นคือขอสอบถามว่ากรอบอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคงของมนุษย์ สามารถด าเนินการได้มากน้อยเพียงใดในกรณีที่พ่ีน้อง
ประชาชนมีความเดือดร้อนการให้ความช่วยเหลือถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสตรงนั้น 
หรือผู้ที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรง และการละเมิดสิทธิต่างๆ กรอบอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานตรงนี้สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้มากน้อยเพียงใด และทันท่วงทีต่อ
เหตุการณ์หรือไม่ครับ 

นักวิเคราะห์ฯ ส าหรับกลุ่มเปูาหมาย ๑๐๐ คน สุ่มจากผู้ที่พอจะสามารถอ่านออกเขียนได้ ในวันที่
ออกพ้ืนที่ท าประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน ประมาณเดือน กันยายนที่ผ่านมา ได้
ประมาณหมู่บ้านละ ๑๐ กว่าชุด หากหมู่บ้านใดมีประชากรมากก็จะได้มาก 
ประมาณ ๒๐ ชุด ตามความเหมาะสมครับ 

 รองนายกฯ ชัยเดช เนื่องจากการส ารวจความคิดเห็นนี้ เราไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ตอบ
แบบประเมิน ซึ่งทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพก็สามารถตอบแบบประเมินได้ แต่โดย
ส่วนใหญ่แล้วจะให้ผู้ที่สามารถอ่านออกเขียนได้ตอบแบบประเมินครับ 

นายทินาสิษฐ์  บรินต ในกรอบของกรรมการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เมื่อ
หลายปีก่อนถ้าจ าไม่ผิดก็ประมาณสองปีที่ผ่านมาเคยน าเสนอเก่ียวกับโพล์หรือผล
ส ารวจที่แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นท่ีต าบลปุากลางหรือกลุ่มเปูาหมายที่สุ่มท า
โพล์ อย่างที่ผมเคยน าเสนอคือไปท าที่ประชุมประจ าปี ประจ าเดือนของแต่ละ
หมู่บ้าน และตัวอย่างท่ีผ่านมาครั้งล่าสุดของ ม.๓ ถ้าจ าไม่ผิดน่าจะเป็นเดือน
กันยายน และมีการประชุมหมู่บ้านเห็นมีเจ้าหน้าที่ อบต.ปุากลาง น าเอกสารไปแจก
แล้วชาวบ้านเขาได้กรอก โดยที่ผมก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นผมก็ได้ขอเอกสารมาชุด
หนึ่งแต่ผมไม่ได้กรอก เกรงว่าจะเป็นการชี้น าอาจจะส่งผลต่อโพล์ไม่เป็นไปตามท่ีควร 
ผมก็เลยปล่อยให้เป็นไปตามความต้องการ เพ่ือให้ได้โพล์ที่แท้จริง ที่กล่าวมานี้คือของ 
ม.๓ ที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ครับ 

นายก อบต.ปุากลาง ที่ท่านบุญเกียรติกล่าวถึงเรื่องความรุนแรงนั้น ที่ผ่านมาก็มีหลายเหตุการณ์ที่เป็น
ความรุนแรงในครอบครัว ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากปัญหายาเสพติด ซึ่งสามีท าราย



 

 

 

ภรรยาท าให้ต้องมีการหย่าร้างกัน ผมเองก็เป็นหนึ่งการคณะกรรมการความรุนแรงใน
ครอบครัว หากท่านใดมีปัญหาอะไรก็สามารถมาปรึกษาหารือเพ่ือให้มีการด าเนินกร
ตามข้ันตอนได้ครับ 

ประธาน เชิญท่านต่อไปครับ  
นักวิเคราะห์ฯ ขอเพ่ิมเติมเรื่องการประชาสัมพันธ์ทาง อบต.ปุากลาง ก็มีเว็บไซด์ให้สามารถเข้าไป

หาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการรายงานผลด้านต่างๆ ก็จะอยู่ในเว็บ
ไซด์ของ อบต.ปุากลาง ขอประชาสัมพันธ์หากประชาชนท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไป
ดูได้ครับ 

ผญ.ม.๓ ส าหรับเรื่องที่จะขอสอบถามคือการติดตามและประเมินผลแผนฯการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา ผมอ่านดูแล้ว มีส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ได้กล่าวถึงคือ ตั้งแต่หน้า 15 – 20 ผมดู
แล้วมีจ านวนร้อยละที่ไม่พอใจประมาณ ๒ – ๓ ประเด็น ผมคิดว่าต้องมาเน้นย้ า
เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นหน้าที่ 15 ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการด าเนินโครงการ ไม่พอใจ ๒๐ เปอร์เซ็น ที่ผมกล่าวคือเกิน ๑๐ เปอร์
เซ็นขึ้นไป ผมคิดว่าในประเด็นเหล่านี้เราควรจะต้องน ามาปรับปรุง สองคือการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และสามการประชาสัมพันธ์ ขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยัง
ผู้บริหารว่าในปีงบประมาณถัดๆไปควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกันมากขึ้นครับ 

รองนายกฯ ชัยเดช จากเรื่องที่ผู้ใหญ่ ม.๓ เสนอ ทุกครั้งที่ผ่านมานั้นหากมีการประชุมสภาครั้งใดก็จะท า
หนังสือเชิญทางผู้น าท้องที่เข้าร่วมประชุมสภาพร้อมทั้งขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาได้ แต่ผมก็
รับเสียงสะท้อนว่าผู้ใหญ่ประกาศว่าจะมีการประชุมสภา แต่ไม่มีหนังสือเชิญ
เฉพาะเจาะจงจะไม่ไปเพราะไปแล้วจะไม่มีสิทธิใด ขออธิบายว่าทุกคนสามารถเข้า
ร่วมประชุมสภาได้ แต่จะไม่มีสิทธิในการลงมติเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมานั้นประชาชน
อาจจะเข้าใจผิด ขอให้ทางผู้น าท้องที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจตรงกัน
ด้วย ส าหรับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ก็อยากจะให้ประชาชนเข้ามารับ
ฟังการประชุมสภาในการประชุมแต่ละครั้งถึงแม้ว่าจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงหรือ
ลงมติ แต่ก็มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ ขอปรึกษากับทางสภาว่าหาก
เป็นไปได้ก็อยากจะให้มีการประชุมสภาสัญจรไปตามแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน
ในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละท่านหรือ
ผู้เข้าร่วมประชุม หรือบางครั้งอาจจะเสนอความคิดเห็นต่างๆเพื่อให้น าไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อต าบลปุากลางของเรา ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของผม ไม่
ทราบสภาจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ อีกเรื่องคือผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ที่
ผ่านมา อบต.ปุากลาง พยายามท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนชาว
ต าบลปุากลางทุกท่าน ไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งครับ 

นายก อบต.ปุากลาง ส าหรับเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับและการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้ ก็จะน าไป
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

ประธาน มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ / หากไม่มีท่านใดเพ่ิมเติมแล้ว ถือว่าที่ประชุม
รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 



 

 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒ ไตรมาส ๓ – ๔ เดือนเมษายน – 
กันยายน ๒๕๖๐ ตามท่ีผู้บริหารเสนอ 

ที่ประชุม รับทราบ  
 
 ๒.รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ประธาน เชิญท่านนายก อบต.ปุากลาง ครับ  
นายก อบต.ปุากลาง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้  

 
วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง 

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

 
นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น นายประกอบ  แสนทรงสิริ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1) สร้างและบ ารุงรักษาถนน ทาง และสร้างทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า  ต้องได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี มีความปลอดภัย ภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง 
และจะประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ อีกด้านหนึ่งด้วย 
 1.2) ส ารวจ ขยายเขตไฟฟูา ตามสถานที่ที่ไฟฟูายังไปไม่ถึง เพ่ือให้ทุกหลังคาเรือนมีไฟฟูาใช้และ
ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะริมทาง ถนน ให้ครอบคลุมทั้งต าบล ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง  
 1.3) สร้าง และบ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมให้มีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและมีความสะอาด
ปลอดภัยในการบริโภค และจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริการน้ าบริโภคในฤดูแล้งให้ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 1.4) ปรับปรุง ระบบชลประทาน ฝายน้ าล้น เหมือง หรือแหล่งน้ าเดิมท่ีมีอยู่ และจัดสร้างแหล่งน้ า
ใหม่เพ่ือให้มีน้ าใช้ท าการเกษตรได้อย่างพอเพียงในฤดูแล้งภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปุากลาง และจะประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยอื่น ๆ อีกด้วย  

 
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 2.1) การประกอบอาชีพ  
  2.1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอาชีพที่มีอยู่แล้ว 
เช่น กลุ่มมะม่วง กลุ่มเครื่องเงิน กลุ่มผ้าเขียนเทียน/ผ้าปักชาวเขา กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มยางพารา ให้มีความ
เข้มแข็ง พร้อมจัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มต่าง ๆ ให้มีความรู้ และสนับสนุน
อุปกรณ์การเกษตร 
  2.1.2) สนับสนุนกองทุนประกอบอาชีพแต่ละกลุ่ม เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้มี
คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  

2.1.3) ส่งเสริม สนับสนุนการค้า การตลาด โดยจัดให้มีศูนย์กลางจ าหน่ายสินค้า ผลิตผล 
การเกษตร ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม เพ่ือไม่ให้เสียเปรียบพ่อค้า และให้ค าปรึกษาเมื่อไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการจ าหน่ายสินค้า 



 

 

 

  2.1.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ พืชผักสวนครัวและหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อทดแทน
การใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี 
  2.1.5) ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพตามความถนัด และพัฒนาฝีมือแรงงานคนว่างงาน 
และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหางานให้คนว่างงานมีงานท าตรงกับความต้องการ เพ่ือให้มีรายได้
และลดปัญหาการว่างงานของประชาชน 
  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 และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่สินค้าท่ีผลิตใน
ชุมชน  
  2.2.2) สนับสนุนกองทุนพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น   จักร
อุตสาหกรรม   

2.3) การท่องเที่ยวและบริการ 
  2.3.1) ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชนเผ่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สมุนไพรต้มไก่กระดูกด า)   
  2.3.2) ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชนเผ่า และจัดให้มีลานจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม เพ่ือจ าหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  2.3.3) จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร ด้านการท่องเที่ยวต าบลปุากลาง หรือปฏิทินการ
ท่องเที่ยวแต่ละชนเผ่า และจัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ช่วยประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อ สิ่งพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต 
  2.3.4) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างบ้านพักแต่ละชนเผ่า เพื่อใช้เป็นที่พักและให้บริการ
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.ปุากลาง  
ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให้เด็ก 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 สนับสนุนการน าสื่อเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือให้บริการใน
การศึกษา ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร และประสานเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และรองรับ
ประชาคมอาเซียน 



 

 

 

  3.1.5) สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี หรือนักเรียนที่มีฐานะยากจน 
เด็กก าพร้า เด็กด้อยโอกาสทุกหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมกัน  
  3.1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 3.2) สาธารณสุข  
  3.2.1) เพ่ิม และขยายศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง เพื่อพัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวต าบลปุากลางให้ดีข้ึน โดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ให้แก่ 
เด็ก  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์เป็นส าคัญ 
  3.2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข เพื่อด าเนินงานด้านสุขภาพ
อนามัย โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ทุกหมู่บ้านอย่างท่ัวถึง 
  3.2.3) สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.) ให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้ประชาชนทุกปีอย่างทั่วถึง 
  3.2.4) ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปุากลางในการดูแล
สารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ท่ีจ าหน่ายในตลาดนัดของพ้ืนที่ อบต.ปุากลาง เพื่อให้ความปลอดภัยในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

3.2.5) สนับสนุนการเฝูาระวัง ควบคุมปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ร่วมกับ 
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปุากลาง ในทุกหมู่บ้าน 

3.2.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพแม่และลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์เพ่ือพัฒนาการ 
ด้านสมอง และการเจริญเติบโตทางร่างกาย 
  3.2.7) สนับสนุน และบูรณาการร่วมเครือข่ายบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.) อปพร. องค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้ความช่วยเหลือ การกู้ภัย
ผู้ปุวยที่ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 
  3.2.8) ส่งเสริมความรัก ความเข้าใจกันภายในครอบครัว โดยประสานขอความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตมาให้ความรู้ความเข้าใจให้ครอบครัว เพื่อลดปัญหาความตึงเครียดจากปัญหาการ
หย่าร้าง 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 สถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางศาสนาตามความเชื่อ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน บุคคลทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้ ศาสนาและ
มีการสืบทอดต่อไป 
  3.3.3) ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาอย่างสม่ าเสมอ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝุาย 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 าเป็นขั้นพื้นฐาน ส าหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้ครบถ้วนทุก
หมู่บ้าน 
  3.4.2) ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่สามารถ
จะประกอบอาชีพได้ พร้อมจัดเบี้ยยังชีพให้ครบทุกคน ทุกหมู่บ้าน 
  3.4.3) จัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
เหตุอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ในเบื้องต้นโดยด่วน 
  3.4.4) จัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ส าหรับ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เช่น ไม้เท้า รถเข็น ขาเทียม แว่นสายตา สายหูฟัง 

3.5) กีฬา และนันทนาการ 
3.5.1) ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต าบลประจ าปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ระหว่างหมู่บ้าน ทั้งการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความสามารถในการเล่น
กีฬา และออกก าลังกาย 
  3.5.2) สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนต าบลปุากลางมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีการออก
ก าลังกาย โดยการจัดให้มีสวนสุขภาพ และสนับสนุนอุปกรณ์การออกก าลังกาย เช่น เครื่องออกก าลังกาย 
เครื่องเล่นเด็ก เครื่องเสียงเต้นแอโรบิด 
  3.3.3) ตั้งงบประมาณในการจัดจ้างผู้น าการเต้นแอโรบิด เพ่ือออกก าลังกาย  
  3.5.4) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสนามกีฬากลางระดับต าบลที่ได้มาตรฐาน และลานกีฬา
ระดับหมู่บ้านพร้อมจัดหาอุปกรณ์การกีฬาให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน  
  3.5.5) ส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนให้เล่นกีฬา และฝึกฝนทักษะการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี 
การอบรมกรรมการตัดสินกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในต าบลให้ได้มาตรฐานสากล และไม่ไป
เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 
 3.6) การแก้ไขปัญหาสังคม 
  3.6.1)สนับสนุนและสร้างมาตรการปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขอ
ประชาชนชาวต าบลปุากลาง เช่น การจัดให้มีจุดปฏิบัติการ อปพร.ต าบล บริการ ออกตรวจตรา และติดตั้ง
กล้องวงจรปิด(CCTV) ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ภายในต าบลปุากลาง  
  3.6.2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. โดยเฉพาะเรื่อง
เบี้ยเลี้ยง การฝึกอบรมทบทวน อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ความช่วยเหลือ อปพร. เมื่อได้รับอุบัติเหตุ 
เจ็บปุวยในระหว่างการท าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าขวัญ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
  3.6.3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้น าชุมชนในระดับหมู่บ้าน ระดับต าบลในการ
เฝูาอยู่เวรยาม และใช้มาตรการทางสังคมควบคู่กับมาตรการตามท่ีรัฐก าหนดขึ้นเพ่ือปูองกันปัญหาต่าง ๆ ใน
ชุมชน  
  3.6.4) สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน สตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสตรีให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การแสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน 
  3.6.5) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยต าบลและชุดปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เมื่อมีกรณีเจ็บปุวยและมีอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยใช้รถเคลื่อนที่
เร็ว 

3.7) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 



 

 

 

  3.7.1) รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตส านึกที่ดีไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน้ าที่ได้
สร้างข้ึน หรือแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ โดยจะปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ าให้มีความสะอาดและมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง 

3.7.2) รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ สะดวกต่อการจัดเก็บ การก าจัด  
ขยะ และจัดหาสถานที่ท้ิงขยะที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

3.7.3) ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์การรักษาความสะอาดบนถนน ริมทาง ทางเดิน ศาลาที่ 
พัก ภายในต าบลและจัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด โดยให้ผู้น าชุมชนเป็นหลัก 
  3.7.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของต าบลปุากลางให้สวยงามตาม
ธรรมชาติ ด้วยโครงการถนนสวย ชุมชนสะอาด บ้านน่าอยู่  
  3.7.5) รณรงค์ ควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย กลิ่น เสียง ฝุุนละออง ที่เกิดจากการ
ผลิตและการบริโภค เช่น การเผาขยะ  การสัญจรของยานพาหนะ และร่วมกันปลูกพืชไม้ยืนต้นเพื่อลดภาวะ
โลกร้อน 
  3.7.6) รณรงค์ให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงหรือลดการใช้สารเคมีท่ีมีผลต่อภาวะโลกร้อน และหัน
มาใช้สารชีวภาพทดแทน เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อชีวิต 
 
4. นโยบายด้านวัฒนธรรม  
 4.1)ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีชนเผ่าอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เช่น ปี
ใหม่ม้ง เมี่ยน สงกรานต์ สะโหลดตีพิ ตลอดจนการแต่งกายชุดประจ าชนเผ่าในเทศกาลต่าง ๆ ของแต่ละชน
เผ่า และส่งเสริมการแต่งกายชุดชนเผ่าเพ่ือเข้าร่วมในเทศกาลต่าง ๆ ภายในและภายนอกต าบล 
 4.2)สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามประเพณี และวัฒนธรรมชนเผ่าให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นของต าบลปุากลาง เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปิดรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 4.3) ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ การสืบทอด การถ่ายทอด ความรู้ทางวัฒนธรรม และพิธีกรรม
ต่าง ๆ ของชนเผ่า ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืน เช่น 
การเรียนการสอนภาษาชนเผ่า  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 ของแต่
ละชนเผ่าทั้งภาษาชนเผ่าและภาษาไทย เพื่อเผยแพร่ 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 
และสนับสนุนการปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 



 

 

 

 5.2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านด้วยการ  “ร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนชาวต าบลปุากลาง”  
 5.3) สนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของ องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง ให้เป็น
สถาบันที่ท างานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในด้านการบริการด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 5.4) ส่งเสริมความสามัคคี ความปรองดองในทุกภาคส่วนภายในต าบล หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความ 
สามัคคี และช่วยกันพัฒนาต าบลปุากลางให้เจริญยิ่งขึ้นไป 

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

5.6) ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารส านักงาน อบต.ปุากลาง รวมทั้งการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้ได้มาตรฐานระดับต าบล เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการประชุม การรับรองแขกผู้มาเยี่ยมและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของต าบล 

5.7)จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
และเพ่ือประโยชน์ในการบริการประชาชน 

5.8) พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน  
กรรมการหมู่บ้าน  พนักงานส่วนต าบล เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือพัฒนา
ต าบลปุากลาง 

5.9) เน้นการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นเรื่องการครองตน  ครองคน  ครองงาน 
และบริการประชาชนโดยปราศจากความล าเอียง รวมถึงความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันภายใต้
กฎเกณฑ์เดียวกัน 

5.10) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้เกิด
ความสงบสุขแก่ประชาชน ให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 

การก าหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง ดังกล่าวข้างต้นได้อยู่
บนพื้นฐานความเป็นจริง ด้านเศรษฐกิจ   สังคม    การเมือง  และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือสามารถด าเนิน
นโยบายให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดเอาไว้ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปุากลาง ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบลปุากลาง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้น
เรื่องการครองตน  ครองคน   ครองงาน  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การแสดงความคิดเห็น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การ
ตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ 

นโยบายทั้ง  5  ด้านที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปุากลางดังกล่าวข้างต้นจะประสบ
ความส าเร็จได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจาก ประธานฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปุากลาง  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  ผู้น ากลุ่มสตรี หน่วยงานต่าง ๆ ภายในชุมชน และข้าราชการ  
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง คือ จากประชาชนชาวต าบลปุากลาง  กระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาว
ต าบลปุากลาง  ในต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง พร้อมคณะผู้บริหาร จะบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลางให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน



 

 

 

ต าบลปุากลาง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และของประชาชนชาวต าบลปุากลาง  จึงขอแถลง
นโยบายไว้เพียงเท่านี้  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 



 

 

 

ยุทธศาสตร์และสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ยกฐานะจากสภาต าบลปุากลาง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2540  ตั้งอยู่เลขท่ี 140  หมู่ที่ 1  บ้านน้ าเปิน  ต าบลปุากลาง  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน  ต าบลปุา
กลาง มีเนื้อที่ทั้งหมด   21.87  ตารางกิโลเมตร  หรือ 13,670.99  ไร่  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอ าเภอปัว  
อยู่ห่างจากอ 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)  
 
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 ห้วยสะนาว 2 464 462 926 205 
3 ค้างฮ่อ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
ได้ก าหนดไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1.  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

1.2.  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
1.3.  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ,ขยายเขตไฟฟูาให้ทั่วถึง 
1.4.  ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาเศรษฐกิจ 

2.1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน 

3. การพัฒนาสังคมและความม่ันคง
มนุษย์ 

3.1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน 
3.2. ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม 
3.3. ส่งเสริมการศึกษา 
3.4. ส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 
3.5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 
3.6.ส่งเสริมการเล่นกีฬา,การออกก าลังกาย,และการนันทนาการ 

4.  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีต  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4.1. ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.2.  ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมต าบลและชนเผ่า 
4.3. ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและจัดซื้อวัสดุ 
ทางวัฒนธรรม 

5.  การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1. บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
5.2.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5.3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ าเสีย 
5.4. ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

6.1.  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 
6.2. สนับสนุนส่งเสริมงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
6.3. ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
6.4. จัดหา/จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถในการบริการสาธารณะต่างๆ 

 
 
 
 
 



 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 

 
รายการ จ านวน (บาท) หมายเหตุ 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน   
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 37,991,700.45  
 เงินฝากกองทุน 0.00  
 ลูกหนี้เงินยืม 0.00  
 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 60,357.00  
 ลูกหนี้ – ค่าภาษี 0.00  
 ลูกหนี้ – รายได้อ่ืนๆ 0.00  
 ลูกหนี้ – เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 132,002.00  
 ลูกหนี้ – อื่นๆ 0.00  
 ลูกหนี้ – เงินยืมเงินสะสม 0.00  
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ 0.00  
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 38,184,059.45  
    
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
 หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 0.00  
 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 0.00  
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.00  
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 

 
รายการ จ านวน (บาท) หมายเหตุ 

ทุนสินทรัพย์  24,241,342.29  
หนี้สิน    

 หนี้สินหมุนเวียน   
 รายจ่ายค้างจ่าย 1,438,590.00  
 ฎีกาค้างจ่าย 0.00  
 รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ 0.00  
 เงินรับฝาก 1,738,784.42  
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.00  
 รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,177,374.42  
    
 หนี้สินไม่หมุนเวียน   
 เจ้าหนี้เงินกู้ 0.00  
 หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00  
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00  
 รวมหนี้สิน 3,177,374.42  
    

เงินสะสม    

 เงินสะสม 18,987,336.75  
 เงินทุนส ารองเงินสะสม 16,019,348.28  
 รวมเงินสะสม 35,006,685.03  
 รวมหนี้สินและเงินสะสม 38,184,059.45  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ณ  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
 

รายการ   
เงินสะสม 1 ตุลาคม ๒๕๕๙  21,285,893.03 

 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 4,011,535.02  
 หัก ๒๕ % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง   
 (เงินทุนส ารองเงินสะสม) 1,002,883.76 3,008,651.26 
 บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงิน   
 ทุนส ารองเงินสะสม  3,008,651.26 
       รายจ่ายค้างจ่าย 0.00  
       เงินรับฝาก 0.00  
       เงินสะสม รับระหว่างปี 351,074.26  
 หัก   จ่ายขาดเงินสะสม 5,658,281.80 -2,298,556.28 
 เงินสะสม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  18,987,336.75 
    
 เงินสะสม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย   

๑ หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 0.00  
2 เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. 0.00  
3 ลูกหนี้ค่าภาษี 0.00  
4 ลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ 0.00  
5 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ช าระหนี้แล้ว 0.00  
 (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้า 0.00  
 หนี้เงินกู้) 0.00  

6 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (กรณียังไม่ได้รับเงิน 60,357.00  
 จัดสรรจากกรมฯ)   

7 เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 18,987,336.75  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

งบรายรับ – รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจ าปี 2560 
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 

รายรับ 

 

รายการ  ประมาณการ รายรับ จริง 
ภาษีอากร  75,000 106,062.85 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  67,000 42,583.80 
รายได้จากทรัพย์สิน  240,000 233,103.45 
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0 0 
รายได้เบ็ดเตล็ด  200,000 283,170.00 
รายได้จากทุน 3,000 442.00 
ภาษีจัดสรร  15,815,000 18,058,798.85 
เงินอุดหนุน  25,100,000 22,005,486.00 

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น 41,500,000 40,729,646.95 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

(อุดหนุนนเฉพาะกิจ) 
 0  

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
(อุดหนุนนเฉพาะกิจ) 

 0 

รวมรายรับทั้งสิ้น   40,729,646.95 

รายจ่ายรายการ  ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง 
งบกลาง            8,666,113.00  7,850,854.00 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)          1,879,920.00  1,879,920.00 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)          9,670,454.00  9,466,767.00 
ค่าตอบแทน           1,405,281.00  1,051,226.00 
ค่าใช้สอย           6,296,600.00  4,454,083.55 
ค่าวัสดุ           3,713,898.00  3,057,103.85 
ค่าสาธารณูปโภค             682,000.00  418,650.55 
เงินอุดหนุน           3,042,500.00  3,028,229.34 
ค่าครุภัณฑ์            1,610,374.00  1,405,847.00 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           4,514,860.00  4,090,430.64 
รายจ่ายอ่ืนๆ               18,000.00  15,000.00 

รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น        41,500,000.00  36,718,111.93 
รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ 
โดยระบุวัตถุประสงค์  

  0 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น    36,718,111.93 



 

 

 

 
 

สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี และผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 2560 งบประมาณที่ต้ังป ี2560 ผลด าเนินการปี 2560 

จ านวน
โครงการ 

 งบ  จ านวน
โครงการ 

งบ จ านวน
โครงการ 

งบ 
 ประมาณ  ประมาณ ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน            
       1.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 38      42,036,210  8    5,494,900    
       1.2  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 24      35,555,400  0              -      
       1.3  ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึง 5       1,300,000  3       615,000    
      1.4.  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพ้ืนฐาน 18      10,000,000  8       700,000    

รวม 85      88,891,610  19    6,809,900    
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ        
       2.1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน 27       3,890,000  5       250,000    

รวม 27       3,890,000  5       250,000    
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย ์        
      3.1  ส่งเสริมพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน 7          516,000  4    8,322,000    
      3.2  ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม 23       2,758,000  10       230,000    
      3.3  ส่งเสริมการศึกษา 36       8,974,000  22    6,819,088    
      3.4  ส่งเสริมพัฒนากิจการด้านสาธารณะสุข 30       1,104,665  8       547,500    
      3.5  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 7          235,000  2        70,000    
      3.6  ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา,การออกก าลังกายและการนันทนาการ 13       2,585,000  5       185,000    

รวม 116      16,172,665  51   16,173,588    
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

       

     4.1   ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมการท่องเท่ียวประเพณีวัฒนธรรม 19       1,518,000  15       348,300    
     4.2   ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/ศูนย์วัฒนธรรมต าบลและชน 2          900,000  - -   



 

 

 

เผ่า 
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 2560 งบประมาณที่ต้ังป ี2560 ผลด าเนินการปี 2560 

จ านวน
โครงการ 

 งบ  จ านวน
โครงการ 

งบ จ านวน
โครงการ 

งบ 
 ประมาณ  ประมาณ ประมาณ 

     4.3   ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม 12          553,400  1        70,000    
รวม 33       2,971,400  16       418,300    

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
    5.1  บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล  13          937,800  3 1,128,000   
    5.2   เสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2            80,000  - -   

    5.3  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาธรรมชาติ 5          135,000  2 60,000   
รวม 20       1,152,800  5 1,188,000   

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ        
    6.1  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ชุมชน 

6          106,600  3        55,000    

    6.2  สนับสนุนส่งเสริม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 8          515,000  5       226,000    
    6.3  พัฒนาส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร   
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

44      12,057,000  40   16,074,178    

    6.4  จัดหา/จัดซ้ือ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะ 

22       3,260,000  16    2,184,374    

  80      15,938,600  64   18,539,552    
รวม 361  129,017,075  160   41,500,000    

 



 

 

 

 
 

โครงการปรับปรุงหอประชุมบ้านตาหลวง  
 

 
 

โครงการปรับปรุงศาลาพิธีกรรม 
บ้านตาหลวง 

 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  
หน้าบ้านผู้ช่วยถา บ้านจูน 

 
 

 
 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าป่าสุสาน  บ้าน
ค้างฮ่อ 

 
 

ครงการถนนหินกรวดทราย หมู่ 3, 6 
 

 
 

 
 

1. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  



 

 

 

โครงการถนนหินกรวดทรายพ้ืนที่ต าบลป่า
กลาง 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 
 

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 

 
 

โครงการก่อสร้างห้องน้ าหอประชุมบ้านน้ าเปิน 

 
 
 
 
 

 
โครงการจ่ายขายเงินสะสม 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยสะนาว 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ก่อสร้างห้องน้ าศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP 

 

 
 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านน้ าเปิน 

 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านห้วยสะ

นาวและบ้านสวนทราย 
 

 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค้างฮ่อ 

 

 
 

 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจูน 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนทราย 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาหลวง 

 

 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านป่ากลาง 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ  

งานของดีต าบลป่ากลาง 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก 



 

 

 

 
 
 
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต าบล 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาจิตใจรวมญาติเผ่าม้งแต่
ละตระกูล (แซ่โซ้ง) 

 

 
 

 
 

 
 

3. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  



 

 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมวินัยจราจร 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมผู้สูงอายุ 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

โครงการปีใหม่ม้ง 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกวดธิดาดอย 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
และของเสียอันตรายท่ีสอดคล้องกับบริบทชุมชนต าบลป่ากลาง  

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

การช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 
ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานประกอบ 1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
 2. หนังสือมอบอ านาจ 
 3. หนังสือแจ้งช าระภาษี 

 
 
 

ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  
ภาษีปูาย  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง สิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี  
ภาษีบ ารุงท้องที่  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง สิ้นเดือนเมษายนของทุกปี  
 
 

 

ประชาชนยืน่แบบช าระ 
ภายใน 1 นาที 

จนท.ประเมินตรวจสอบและแจง้ประเมิน/น าเสนอ
เอกสาร  2 นาที 

ส้ินสุด รวมระยะเวลา  5  นาท ี

 

สรุป     กระบวนงาน 3 ขั้นตอน  รวมระยะเวลา 5 นาที 

 
 
 

รับช าระเงิน  ออกใบเสร็จรับเงิน 2 นาที 



 

 

 

การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน ของ อบต.ป่ากลาง (13 กระบวนงาน) 
 

ส่วนการคลัง 
1. จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่
2. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
3. จัดเก็บภาษีปูาย 
4. การจดทะเบียนพาณิชย ์
5. การขออนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต 

 
5 นาที /ราย 
5 นาที /ราย 
5 นาที /ราย 

10 นาที /ราย 
2 วัน /ราย 

 
ส่วนโยธา 

1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
- ขั้นตอนการตรวจเอกสารและพื้นที่ก่อสร้าง 
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 

2. ขอเลขท่ีบ้าน 

 
 

9 วัน / ราย 
4 วัน / ราย 
1 วัน / ราย 

ส านักงานปลัด 
1. สนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 
2. การรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์
3. การช่วยเหลือสาธารณภัย 
4. การขอข้อมูลข่าวสาร 
5. การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ย ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, เอดส ์
6. เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน 

 
20 นาที / ราย 

แจ้งผลให้ทรายภายใน 7 วัน 
ช่วยเหลือทันทีหลังแจ้ง 15 นาที / ราย 

20 นาที / ราย 
20 วัน / ราย 
5 วัน / ราย 

 
เอกสารประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข ์

- หนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง จ านวน 1 ฉบับ 
- รูปถ่าย ฯลฯ 

 

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้สูงอาย ุ
- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 

ฉบับ 
- ส าเนาธนาคาร ธกส. สาขาปัว (กรณีโอนเงิน

เข้าบัญช)ี 
 

เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาโฉนดที่ดิน จ านวน 1 ฉบับ 
- แบบแปลน จ านวน 1 ชุด 
- แผนที่บ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

 

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้พิการ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาธนาคาร ธกส. สาขาปัว (กรณีโอนเงิน

เข้าบัญช)ี 

เอกสารประกอบการขอบ้านเลขท่ี 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
- รูปถ่ายบ้าน (ด้านหน้า. ด้านข้าง) 
- หนังสือรับรองการขอมีส้วม (รพ.สต.) จ านวน 1 ฉบับ 

เอกสารมอบอ านาจขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ (แทน) 
- หนังสือมอบอ านาจ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้รับมอบ

อ านาจ) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอ านาจ) 

 
 



 

 

 

ก านัน ต.ปุากลาง ๑.โครงการหินคลุกของ ม.๑ ทั้งหมด ๔ เส้น ได้มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าขาดมาตรฐาน 
ทางผู้รับจ้างบอกว่าจะเข้ามาแก้ไขนั้นแล้วจะเข้ามาแก้ไขเม่ือใด และจะแก้ไขให้เสร็จสิ้นเมื่อใด 

 ๒.ติดตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ด าเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่ของ ม.๑ ทราบ
ว่าจะมีการถ่ายโอนไม่ทราบว่าจะมีการถ่ายโอนเมื่อใด และได้มีการติดตามไปอย่างไรบ้าง 

 ๓.บ้านชนเผ่าสองหลังที่หน้าของ อบต.ปุากลาง ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนไดบ้าง ก็ขอสอบถามไปยัง
ผู้บริหารว่าได้ด าเนินการไปอย่างไรบ้างแล้ว 

นายก อบต.ปุากลาง ส าหรับเรื่องการส่งมอบทรัพย์สินของพัฒนาชุมชนที่จะส่งมอบโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ ขณะนี้
ยังไม่ได้รับการประสานจากการพัฒนาชุมชนจังหวัดว่าจะด าเนินการอย่างไร ทาง อบต.ปุากลางก็
ก าลังติดตามอยู่ว่าจะด าเนินการอย่างไร ส าหรับบ้านชนเผ่าสองหลังก าลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ
ของ สตง.และปปช. อบต.ปุากลางไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และยังไม่ได้รับโอนเป็นทรัพย์สิน
ของ อบต.ปุากลาง ครับ 

เลขานุการ ๑.ถนนของบ้าน ม.๑ วันนี้เป็นวันสุดท้ายในสัญญา หลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการปรับ ทางผู้รับจ้างคง
จะเข้ามาแก้ไขแน่นอน แต่ยังไม่ทราบว่าจะเข้ามาเม่ือใด 

 ๒.การถ่ายโอนทรัพย์ของพัฒนาชุมชนจังหวัด ก็ได้ติดตามไปยังเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องแล้วแต่ยังไม่ได้
รับค าตอบที่แน่ชัดแต่อย่างใด 

 ๓.ส าหรับบ้านชนเผ่าสองหลังที่ทราบข่าวคืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ 
และก็ได้ติดตามข่าวสารอยู่ตลอด ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบตามนี้ครับ 

นายทินาสิษฐ์ บรินต ในส่วนของบ้านชนเผ่าสองหลังก็ต้องย้อนกลับมาถามว่าสภามีส่วนในการอนุมัติให้ใช้พื้นที่ ไม่ทราบ
ว่าสภาก็มีความคิดเห็นอย่างไร ก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงคือสภาอนุมัติใช้พื้นที่ สภาก็ควรจะติดตาม
การอนุมัติใช้พื้นที่เพราะตอนนี้พื้นที่ตรงนั้นเสียผลประโยชน์ใช้พ้ืนที่ไม่ได้ เพราะบ้านสองหลังที่ยังคา
รังคาซังและเป็นที่ประจานตัวเอง ต้องยอมรับข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้เพราะว่าสภาไม่ตรวจสอบการ
ท างานหรือแบบหรือข้อมูลรอบด้านครับ 

ก านัน ต.ปุากลาง อยากจะให้มีการจัดให้มีสนามส าหรับการฝึกขับรถให้กับชาวบ้านที่ไปฝึกขับรถ เช่นที่บริเวณสนามบิน
เก่า อาจจะมีการปรับปรุงให้เหมาะแก่การฝึกขับรถ ซึ่งทุกวันที่ผ่านมามักมีผู้คนไปขับรถในบริเวณ
สนามหญ้าของโรงเรียนบางครั้งอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ หากเป็นไปได้อยากจะ
ให้มีการท าสถานที่ส าหรับฝึกขับรถโดยเฉพาะ และจัดผู้ที่มีความรู้ไปฝึกอบรมผู้ที่ฝึกขับรถด้วยครับ 

นายนฤพล  นายโก๋ ขอติดตามว่าผมได้ส่งเรื่องการซ่อมแซมถนนมาแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถนนเส้นข้างศูนย์
เด็กเล็กบ้านตาหลวงเก่า ซึ่งปัจจุบันยังเป็นหลุมเป็นบ่อมาก ชาวบ้านที่สัญจรไปมาได้รับความล าบาก 
ชาวบ้านมาถามผมว่าจะเข้าท าการแก้ไขเม่ือใด ผมจึงถือโอกาสนี้สอบถามไปยังผู้บริหารครับ  

นายก อบต.ปุากลาง ถนนเส้นนี้ผมได้ตั้งงบประมาณเพ่ือท าการซ่อมแซมแล้วใช้งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ กว่าบาท แต่ได้รับ
การประสานจากท่าน สจ.อดุลย์ ว่าในเดือนธันวาคมนี้ อบจ.น่านจะเข้ามาซ่อมแซม ซึ่งหาก อบต.ปุา
กลางด าเนินการไปก่อน เกรงว่าจะเป็นการซ้ าซ้อน จึงชะลอการด าเนินการไปก่อนครับ 

นายสมเกียรติ  สมค า ขอติดตามเรื่องที่กองช่างไปวัดถนนที่ ม.๔ ที่รับปากว่าจะใช้งบซ่อมแซม เส้นหน้าบ้านนายเริญ – หอ
กระจายข่าว และอีกเส้นคือเส้นหนองรถไถเส้นล่าง ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมทางชุมชน
สอบถามมาว่าเมื่อใดจะเข้าไปด าเนินการครับ 

ผญบ.ม.๓ ขอติดตามเรื่องของ ม.๓ จากการด าเนินการโครงการถนนหินคลุกเส้นข้างโกดังข้าวโพดเมื่อกลางปีที่
ผ่านมา ซึ่งเจ้าของบ้านที่อยู่ติดถนนท าการถมดินท าให้น้ าเปลี่ยนทิศทางน้ าข้ามถนนไปอีกฝั่งท าให้
ถนนขาดระหว่างกลาง หลังจากนั้นผมได้มาแจ้งให้ทางรองนายกฯ ชัยเดช ซึ่งท่านได้รับปากว่าจะให้



 

 

 

ทางผู้รับจ้างมาด าเนินการแก้ไขแต่ผ่านมาประมาณสี่เดือนแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข ก็ขอให้เข้าไป
ด าเนินการแก้ไขด้วย 

รองนายกฯ ชัยเดช ส าหรับโครงการของ ม.๔ ที่ท่านสมเกียรติได้กล่าวไปนั้น กองช่างได้เข้าไปท าการรังวัดพ้ืนที่หมดแล้ว 
แต่ว่าเกิดข้อผิดพลาดบางประการจึงไม่ได้น าเข้าบรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ ฉะนั้นหากมี
งบประมาณส่วนอื่นเข้ามาจะเข้าไปด าเนินการให้  ส าหรับของท่าน ผญบ.ม.๓ ผมได้แจ้งไปให้กับทาง
ผู้รับจ้างแล้วให้เข้าไปแก้ไข แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าทางผู้รับจ้างได้เข้าไปด าเนินการแล้วหรือยัง 

นายสมเกียรติ สมค า ตอนท่ีช่างเข้าไปวัดถนน ช่างบอกว่าจะใช้งบซ่อมแซม ไม่ต้องเอาเข้าไว้ในแผนฯ ครับ  
นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ข้อที่ ๒ หน้าที่ ๒๓ ข้อ ๔๐ โครงการอบรมความรู้กฎหมายทั่วไป ผมก็จ าไม่ได้ว่าปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ อบต.ปุากลางจัดการอบรมไปกี่ครั้ง แต่ครั้งสุดท้ายนั้นผมได้เข้าร่วมด้วย ซึ่งจะเป็นการอบรม
ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับข้าราชการ บริหารและสภา  แต่ที่ผมอยากจะเน้นในปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนอย่างท่ัวถึง เพราะทุกวันนี้การใช้ชีวิตของพ่ีน้อง
ประชาชนล้วนเกี่ยวกับกฎหมาย อย่างท่ีผ่านมาคือ การพกพาอาวุธปืน กฎหมายปุาไม้ อุทยาน และ
การล่าสัตว์ในเขตอุทยาน หรือการเก็บสมุนไพรในเขตอุทยาน การปกปูองสิทธิเสรีภาพ และกฎหมาย
จราจร ขอบคุณครับ 

นายก อบต.ปุากลาง กฎหมายทั่วไปท่ีเกี่ยวกับประชาชน หากมีการอบรมก็อยากจะให้มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนมาก เพราะ
จะได้มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆ แต่ที่ผ่านมาการจัดอบรมมักจะมีผู้เข้ารับการอบรมน้อย ท า
ให้การอบรมบางครั้งเกิดประโยชน์น้อย คนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย หากภายหน้าจะมีการ
อบรมกฎหมายต่างๆก็ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้ารับการอบรมให้มากที่สุดครับ  

ผญบ.ม.๖ ก็ขอขอบคุณทางสภาและผู้บริหารที่ได้อนุมัติงบประมาณไปพัฒนาพ้ืนที่ของ ม.๖ เนื่องจากทาง ม.๖ 
เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ยังขาดการพัฒนาหลายๆอย่างและต้องการงบประมาณจ านวนมากเพ่ือใช้ในการ
พัฒนา ในปีงบประมาณต่อไปโดยเฉพาะโครงการเล็กๆเช่นการฝึกอบรมกฎหมายผมก็เห็นด้วย ใน
ส่วนของสภาที่เป็นผู้อนุมัติงบประมาณในการจัดอบรม ขอชี้แจงว่าการขอความร่วมมือผู้น าท้องที่ใน
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมอบรม ก็ขอแนะน าว่าการจัดอบรมถ้าเป็นไปได้ให้เพิ่ม
งบประมาณอีกสักเล็กน้อยเพื่อจะได้จัดในสถานที่เหมาะสม เช่นกฎหมายจราจร ควรจะไปอบรมด้าน
กฎจราจรที่ส านักงานขนส่งเพ่ือจะได้มีความรู้อย่างจริงจัง หรือด้านยาเสพติดก็ไปอบรมกันที่สถานี
ต ารวจเพื่อจะได้เห็นสถานที่จริงครับ 

ประธาน มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติมแล้ว ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามท่ีผู้บริหารเสนอ 
ที่ประชุม รับทราบ  



 
  
 ๕.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประธาน เชิญผู้บริหารครับ  
นายก อบต.ปุากลาง ตามที่ได้ตั้งโครงการในข้อบัญญัติฯ ปี  ๒๕๖๑ และผ่านความเห็นชอบจากสภาไปแล้วนั้น เนื่องจากรายละเอียดของโครงการมีความผิดพลาดเล็กน้อยจึงขอเสนอ

เข้าสู่ที่ประชุมสภาเพ่ือขออนุมัติในการแก้ไขให้ถูกต้อง 
 
 
ครั้งท่ี แผนงาน/งาน 

(จ่ายจากเงิน) 
หมวด/ประเภท 

รหัสบัญช ี
งบประมาณ

อนุมัต ิ
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง หมาย

เหตุ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน  การเศรษฐกิจ 
แผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

หมวด   ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  อาคารต่างๆ 
 
 
 

1,264,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ ามีฝา
ปิด เส้นหน้าบ้านผู้ช่วยวาที วราคมเดชา คุ้มท่ี 6 บ้านสวน
ทราย หมู่ท่ี 6  
1.  ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง  4.50  เมตร  ยาว  200.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย  0.30  
เมตร ยาว 230.00  เมตร   
2.  ก่อสร้างวางท่อ  คสล.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.30  
เมตร  จ านวน   2  แห่ง  รวม  11  เมตร  
3.  ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.ขนาดกว้าง  0.35   เมตร   
ลึกเฉลี่ย  0.50  เมตร  หนา   0.10  เมตร   ยาว   
188.00  เมตร 
ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ปุากลาง  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00310)  งานโครงสร้างพื้นฐาน (00312)  ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1  หน้า 4  ข้อ 
16 (กองช่าง)  

เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ ามีฝา
ปิด เส้นหน้าบ้านผู้ช่วยวาที วราคมเดชา คุ้มท่ี 6 บ้านสวน
ทราย หมู่ท่ี 6  
1.  ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง  4.50  เมตร  ยาว  200.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย  0.30  
เมตร ยาว 230.00  เมตร   
2.  ก่อสร้างวางท่อ  คสล.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.30  
เมตร  จ านวน   2  แห่ง  รวม  11  เมตร  
3.  ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.ขนาดกว้าง  0.35   เมตร   
ลึกเฉลี่ย  0.50  เมตร  หนา   0.10  เมตร   ยาว   
188.00  เมตร 
ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ปุากลาง  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00310)  งานโครงสร้างพื้นฐาน (00312)  ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1  
หน้า 4  ข้อ 16 (กองช่าง)  

 



 
ประธาน ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ  
นายทินาสิษฐ์  บรินต กรณีแบบที่เปลี่ยนจากท่อระบายน้ ามาเป็นรางระบายน้ า ขอสอบถามว่าในแบบที่สภาอนุมัตินั้นเป็น

ท่อระบายน้ าหรือรางระบายน้ า อยากจะสอบถามเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ขอทราบรายละเอียดด้วย
ครับ 

เลขานุการ ขออนุญาตชี้แจงในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ในข้อที่ ๓ ข้อความเดิม ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า แก้ไขเป็น ก่อสร้างรางระบายน้ า  เป็นการพิมพ์ผิดพลาด เพราะจ านวนปริมาณงานทุกอย่างเป็น
การก่อสร้างรางระบายน้ า  จึงขอแก้ไขให้ทุกต้องเพ่ือจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังครับ 

นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ โครงการของ ม.๖ จากที่ผมและผู้น าท้องที่และเจ้าหน้าที่ของ อบต.ปุากลาง เมื่อครั้งที่เข้าไปส ารวจ
พ้ืนที่ก่อนที่จะเสนอโครงการเข้ามาใว้ในข้อบัญญัติฯนั้นเป็นการส ารวจเพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า แต่
ตามท่ีท่านปลัดได้น าเรียนไปแล้วเกิดจากการพิมพ์ผิดพลาดจริงๆครับ 

ประธาน มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประธาน ขณะนี้ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้ว ขอพักการประชุมเพียงเท่านี้ และกลับเข้าประชุมอีก

ครั้งเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เริ่มประชุมต่อภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ  
 
ประธาน เชิญที่ประชุมครับ  
เลขานุการ ขอชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้  
 ๑.การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาและผู้บริหาร ของ อบต.ปุากลาง ที่หมดวาระไปแล้วนั้น ขอเรียน

ว่าทุกท่านยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามค าสั่ง คสช.ที่ ๑/๒๕๕๘  
 ๒.การด าเนินการโครงการต่างๆท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ ยังไม่สามารถด าเนินการได้เพราะ

เงินงบประมาณยังไม่รับการอุดหนุนจากรัฐบาลมา ซึ่งขณะนี้ที่สามารถด าเนินการได้มีเฉพาะรายจ่าย
ประจ าเช่น เงินเดือนค่าตอบแทน ค่าน้ า ค่าไฟฟูา ฯ โดยการน าเงินสะสมมาส ารองจ่ายไปก่อน เมื่อมี
งบประมาณเข้ามาแล้วก็จะส่งคืนกลับเป็นเงินสะสมต่อไป 

 ๓.ระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่ใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย แต่
ขณะนี้ได้เปลี่ยนไปใช้ระเบียบของกระทรวงการคลัง ที่บังคับใช้กับทุกหน่วยงาน ท าให้การปฏิบัติใน
การจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนไปด้วย แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบหากต้องการข้อมูลสามารถอ่านได้จาก
ระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ครับ 

 ๔.คณะกรรมการตรวจงานจ้างซึ่งเป็นผู้แทนของชุมชนตามที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น ขอให้เป็นผู้น าท้องที่
และสมาชิกสภาของหมู่บ้านนั้น เพราะท่ีผ่านมาให้ชาวบ้านมาเป็นกรรมการซึ่งในบางครั้งชาวบ้านก็
ไปท างานที่อ่ืนท าให้บางครั้งการตรวจงานจ้างมีปัญหาได้ 

 ๕.การจัดอบรมต่างๆ เรื่องท่ีจะจัดอบรมได้ก็ต้องเป็นการท าตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.ด้วย หากไม่
ตรงกับอ านาจหน้าที่ของ อบต. ก็ไม่สามารถท าได้ 



 

 

 

นายก อบต.ปุากลาง ขอเพ่ิมเติมจากที่ท่านปลัดได้กล่าวไป ขณะนี้ระเบียบก าหนดให้การเสนอราคานั้น หากต่ ากว่า ๕ 
แสนบาทให้เป็นการตกลงราคาได้นั้น ก็เป็นการสะดวกในการด าเนินการ แต่หากมีการทุจริต ก็จะมี
โทษทางอาญาที่หนักข้ึนเพื่อน ามาปูองปรามการจัดซื้อจัดจ้างส่วนนี้ครับ 

นักวิเคราะห์ฯ ขอแจ้งที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากผู้บริหารและสมาชิกหมดวาระแล้วแต่ให้อยู่ต่อไปนั้น จะมี
คณะกรรมการอยู่ ๓ ชุด  

 ๑.คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ  
 ๒.คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ  
 ๓.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ  
 ค าสั่งที่แต่งไว้มีวาระสองปี และจะหมดวาระในวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอความเห็นที่ประชุม

ว่าจะเห็นชอบให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหรือไม่ หากเห็นชอบก็จะได้ท าค าสั่งด าเนิน
กาต่อไป 

ที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
ประธาน เชิญท่านก านันครับ  
ก านัน ต.ปุากลาง ๑.แจ้งก าหนดการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้งต าบลปุากลาง ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยใช้สนาม

โรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ ในการจัดงาน ก าหนดจัดงาน ๗ วัน ๗ คืน  
 ๒.ตลาดรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรต าบลปุากลาง มีวัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมเป็นจ านวนมาก และท าลาย

ข้าวของบริเวณนั้น ขอให้ทาง อบต.ปุากลาง ได้เข้าด าเนินการตัดหญ้าหรือปรับปรุงบริเวณนั้นเพื่อ
ปูองกันวัยรุ่นมั่วสุม 

ผญบ.ม.๒ เรื่องการฝึกอบรมกรีดยาง ผมได้ส่งรายชื่อของผู้ที่ต้องการอบรมจ านวน ๕๐ คนไปให้ กยท. แต่ทาง 
กยท.สามารถให้การสนับสนุนในส่วนของท่อนไม้ส าหรับการฝึกและวิยากรพร้อมเบรกเท่านั้น ส่วน
อุปกรณ์ในการกรีดและเบี้ยเลี้ยงต่างๆให้เป็นของชาวบ้านหรือทาง อบต.ในพ้ืนที่ให้การสนับสนุน 
เพ่ือให้ชาวบ้านได้มีความรู้และสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ 

ผญบ.ม.๓ ๑.เรื่องประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ในช่วงหน้าแล้งมีจุดที่วิกฤตขาดแคลนหลายจุด ขอน า
เรียนว่าในเมื่อการประปาเข้ามาแล้ว สามารถต่อท่อเข้าไปในพ้ืนที่ไม่มีน้ าใช้ได้หรือไม่ 

 ๒.ขยะมีพิษในถังท่ีทาง อบต.ปุากลาง ได้น าถังไปให้ประชาชนทิ้งขณะนี้เต็มแล้ว ขอให้ อบต.ปุากลาง
น าไปท าลายด้วย เพราะอาจจะเป็นอันตรายกับชาวบ้าน 

 ๓.การอยู่เวรยามของชุด ชรบ.ได้มีการด าเนินการไปแล้ว โดยขอความร่วมมือให้ อบต.ปุากลาง จัดซื้อ
กล้องวงจรปิดติดตั้งตามที่ ผช.ผรส. ได้เดินส ารวจจ านวน ๓ จุด 

 ๔.ส าหรับการทอดกฐินที่ท่านนายกฯได้จัดขึ้นไปแล้วนั้น ทางชุมชนก็ได้สอบถามว่ามีการด าเนินการ
มาหลายปีแล้ว และในแต่ละครั้งนั้นได้เงินจ านวนเท่าใดใช้ไปอย่างไรก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงจากผู้ที่
เป็นกรรมการ ก็อยากจะทราบว่ามีกรรมการเป็นใครบ้าง  หากได้เงินบริจาคมาแล้วควรชี้แจงที่มา
และท่ีไปให้ชาวบ้านได้รับทราบ  

 ๕.การจ าหน่ายสุราในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาที่มีประกาศห้ามขาย อยากจะให้ อบต.ก าหนด
หลักเกณฑ์มาให้ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เหมือนๆกัน 

ผญบ.ม.๔ ๑.ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและสภาที่ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้าน เพ่ือใช้ในการรักษาความ
สงบภายในเขตต าบลปุากลางของเรา 

 ๒.การจัดซื้อเตาฌาปนกิจหากมีงบประมาณเข้ามา ขอความกรุณาท่านผู้บริหารได้ช่วยด าเนินการให้
ด้วย 



 

 

 

 ๓.การจัดกิจกรรมการอบรมต่างๆที่จัดข้ึน อยากจะให้ อบต. ด าเนินหาผู้รับผิดชอบในการจัดการ
อบรมเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศในการอบรม 

 ๔.การจัดท าโครงการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเชิดชูต าบลปุากลางของเรา ก่อนที่ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาจะหมดวาระ 

ผญบ.ม.๗ ขอความอนุเคราะห์งบประมาณอุดหนุนซ่อมแซมหอกระจายข่าว และงบประมาณในการจัดซื้อเต๊นท์
และเก้าอ้ี 

ผอ.รพ.สต.ปุากลาง ๑.แจ้งให้ทราบขณะนี้ทาง รพ.สต.ปุากลาง ได้รับการสนับสนุนบุคลากร ต าแหน่ง นักวิชากรสาธารสุข
มาเพ่ิม ๑ ต าแหน่ง  

 ๒.ทางชมรม อสม.และชมรมผู้สูงอายุและผู้พิการ จะจัดงานผ้าปุาเพื่อน าเงินสมทบเข้ากองทุนของ
ชมรม จึงขออนุญาตผู้น าต่างๆในการจัดงานผ้าปุาครั้งนี้ด้วย 

นายเกรียงไกร เพชรกิจเจริญ ๑.เรื่องหลักเขตของสนามบินเก่า อยากให้ทางผู้บริหารด าเนินการไปปักหลักเขตของสนามบิน 
 ๒.อยากจะเสนอให้จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับให้ช่างไฟฟูาได้ใช้ในการท างาน เพราะเกิดอุบัติเหตุเมื่อ

วันก่อน 
 ๓.อยากจะให้ทาง อบต.ปุากลาง ถ่ายเอกสารเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในเขตชุมชน เพื่อให้ทางผู้น าชุมชนไป

ชี้แจงให้ชาวบ้าน 
 ๔.อยากจะให้ซื้อถังภัยแล้งเพ่ิมเติม  
 ๕.ค่าธรรมเนียมการรับรองการก่อสร้างของ อบต.ปุากลาง ที่ได้รับการร้องเรียนว่าแพงเกินจริง  
 ๖.หากมีเงินสะสมมีจ านวนมาก อยากให้ผู้บริหารแจ้งทางสภาด้วย เพื่อจะน าไปพัฒนาในส่วนอื่นๆ

ต่อไปครับ 
นายอนันต์ แสนทรงสิริ เนื่องจากว่าต าบลปุากลางมีการพัฒนาที่ดีข้ึนแล้ว แต่ยังมีถนนเส้นหลักท่ีเข้าต าบลปุากลาง 

โดยเฉพาะหน้าบ้านนายสมฤทธิ์ท่านก็ปลูกต้นไม้และพืชต่างๆไว้ข้างถนน ท าให้เวลาไปพัฒนาสองข้าง
ทางแล้วไม่สามารถท าได้เพราะติดต้นไม้และกล้วยที่ปลูกไว้ ก็อยากจะให้ทางผู้บริหารและผู้น าท้องที่
ได้ช่วยดูแลด้วย เพื่อให้มีทัศนวิสัยที่ดีในการขับรถสัญจรไปมาครับ 

นายทองค า พันธวาณิชย์ ๑.เรื่องการเก็บขยะของ อบต.ปุากลาง มีการก าหนดไว้หลายวันท าให้การแจ้งนั้นไม่ชัดเจน 
 ๒.รางระบายน้ าที่ช ารุดสี่แยกหน้าอ่างนิวซีแลนด์ ได้แจ้งให้ อบต.เข้าด าเนินการแก้ไขแล้วแต่ยังไม่รับ

การแก้ไข 
นายทินาสิษฐ์  บรินต ขอขอบคุณผู้บริหารและช่างด้วยที่เข้าไปติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างในจุดที่มืด ประการแรกคือ การแจ้ง

เรื่องราวร้องทุกข์ผ่านผู้ใหญ่บ้านก านันหรือสมาชิก ขอให้ท าแบบตอบรับในประเด็นที่ได้รับการ
ร้องเรียนว่าได้ด าเนินการแล้วหรือยัง หรือติดขัดประการใด มิฉะนั้นแล้วชาวบ้านจะมาถามผู้ที่รับ
เรื่องก็จะไม่สามารถตอบค าถามได้ ประเด็นที่สองคือ สายเคเบิล สายไฟฟูา สายอินเตอร์เน็ตต่างๆอยู่
ตามเสาไฟฟูารกรุงรังบางที่ย้อยลงมาต่ าเด็กตัวเล็กๆพอจะวิ่งข้ามได้ ประเด็นนี้ค่อนข้างท่ีจะกระจาย
ทั้งต าบล ประเด็นที่สามคือ การท าหนังสือถึงหน่วยงานส่วนราชการ ผมเคยได้ยินผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่
ทักท้วงว่า ถ้าเป็นไปได้ขอให้ชี้แจงและหรือน าเรียนแจ้งให้บุคคลที่จะท าหนังสือถึงหน่วยงานราชการ 
ขอความกรุณาเขียนให้ถูกต้อง  

นายสมเกียรติ สมค า ๑.แจ้งผู้บริหารประสานไปยังการไฟฟูาให้เข้ามาส ารวจสายไฟฟูาบริเวณอ่างรถไถ เพราะมีอุบัติเหตุ
เกิดข้ึนเพราะสายไฟฟูาย้อยลงมาต่ า 

 ๒.ในการจัดเก็บขยะ หากได้ผู้รับจ้างแล้วขอให้ท าตารางในการจัดเก็บขยะชาวบ้านจะได้น าขยะมาไว้
ข้างนอกเพ่ือให้ผู้รับจ้างได้เก็บไปท้ิง 



 

 

 

นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ๑.ตามท่ีตอนต้นท่านรองนายกฯชัยเดช ได้เสนอว่าสภาจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการประชุม
สภานอกสถานที่ ผมได้ปรึกษากับเพื่อนสมาชิกหลายท่านแล้วก็เห็นชอบที่จะให้มีการเปลี่ยน
บรรยากาศในการประชุม โดยใช้หอประชุมของหมู่บ้านเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมในการประชุม
สภาได้สะดวก 

 ๒.การพัฒนาถนนเส้นหลักท่ีเข้าต าบลปุากลาง บริเวณปุาไม่รวกท่ียังจะต้องเข้าไปพัฒนาให้มีความ
สะดวกและเพ่ิมไฟฟูาส่องสว่าง 

 ๓.การอบรมกฎหมายต่างๆผมก็เห็นด้วยกับหลายๆท่านที่จะให้เปลี่ยนสถานที่ในการอบรม  
นายสุรพล คีรีธีรกุล ๑.สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในการขยายเขตไฟกิ่งในเขตหมู่บ้านที่ยังมีความต้องการหลายจุด  
 ๒.ปูายประชาสัมพันธ์ร้านกาแฟตรงทางเข้าต าบลปุากลางบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ อยากจะให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องได้ประสานเข้าของให้ขยับปูายห่างถนนเพื่อให้สะดวกในการขับรถ 
ก านัน ต.ปุากลาง การขอเลขที่บ้านเป็นเรื่องที่ล าบากของพ่ีน้องชาวบ้าน เพราะบางคนมีที่ดินแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิก็

เป็นปัญหาในการขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ ก็อยากจะขอให้ทาง อบต.จะอนุโลมได้หรือไม่ในกรณีที่มี
การก่อสร้างในพ้ืนที่ของตนเองจริงๆแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ 

ประธาน เชิญผู้บริหารตอบข้อซักถามครับ  
นายก อบต.ปุากลาง ๑.การจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้งที่ท่านก านันได้แจ้งไปแล้วนั้น ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านอื่นๆได้เข้า

ร่วมงานด้วย 
 ๒.บริเวณศูนย์รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่มีการมั่วสุมของวัยรุ่น จะแจ้งให้ผู้ที่เข้าเวรยามเข้าไป

ตรวจสอบด้วย หากพบการกระท าผิดอีกก็จะแจ้งให้ต ารวจมาด าเนินคดี 
 ๓.การอบรมเรื่องการกรีดยางเมื่อก่อนเคยมีการจัดฝึกอบรมแต่ไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการฝึก หาก

อยากจะให้มีการจัดฝึกอบรมอีกครั้งก็ต้องท าเรื่องบรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯหรือแผนฯก่อนจึงจะสามารถ
ด าเนินการได ้

 ๔.ส่วนชาวบ้านที่ยังขาดแคลนน้ าในพื้นที่ของ ม.๓ และ ม.๗ ที่มีประปาเข้าไปแล้ว จะประสานให้การ
ประปาอีกทีหนึ่งว่าจะสามารถให้การสนับสนุนหรือด าเนินการได้หรือไม่ ส่วนนี้ไม่ใช่อ านาจของ อบต. 

 ๕.ส าหรับขยะมีพิษยังไม่ได้รับค าตอบจากจังหวัดน่านว่าจะด าเนินการอย่างไร หากไม่มีการแจ้งจาก
ทางจังหวัด อบต.ค่อยหาหนทางในการน าไปก าจัดอีกทีหนึ่ง 

 ๖.ส าหรับกล้องวงจรปิดให้ทางหมู่บ้านท าหนังสือมาให้ อบต. เพ่ือที่หากมีงบประมาณจะได้จัดสรรใน
การซื้อกล้องวงจรปิดต่อไป 

 ๗.การร่วมบริจาคทอดผ้ากฐิน หากสรุปยอดได้เท่าใดแล้วจะแจ้งให้กับทางหมู่บ้านและประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไป 

 ๘.การจ าหน่ายเหล้าและบุหรี่จ าหน่ายบุหรี่นอกเวลานั้นไม่ได้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบต. เป็นของ
สรรพาสามิตและสาธารณสุขที่จะเข้ามาด าเนินการ 

 ๙.การร่วมมือกันระหว่างฝุายบริหารและสภาหรือผู้น าท้องที่เป็นสิ่งทีดี 
 ๑๐.ส าหรับเรื่องเตาฌาปนกิจหากมีงบประมาณเข้ามาแล้วจะรีบด าเนินการให้  
 ๑๑.การปักหลักเขตบริเวณสนามบินเก่า ขณะนี้รอการเข้ามาปักหลักเขตของที่ดิน เพราะ อบต.ได้

จ้างให้ที่ดินมารังวัดหลักเขตเรียบร้อยแล้ว 
 ๑๒.อุปกรณ์ปูองกันในการซ่อมไฟฟูา จะน าไปพิจารณาเพื่อบรรจุไว้ในแผนฯการจัดซื้อ  
 ๑๓.การจัดซื้อถังภัยแล้งหากมีความเดือดร้อนก็ขอให้แจ้งมาเพ่ือจะได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯและ

จัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
 ๑๔.ส าหรับค่าธรรมเนียมการขออนุญาตที่สูงนั้นจะท าการตรวจสอบก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร  



 

 

 

 ๑๕.การพัฒนาเส้นทางเข้าต าบลปุากลางสองข้างทางนั้นได้แจ้งให้เจ้าของที่ดินท าการตัดต้นไม้ท่ีปลูก
ไว้ในเขตทางแล้ว หากยังไม่ด าเนินการอย่างไรจะติดตามให้ท าการตัดเพราะบดบังทัศนวิสัยในการขับ
ขี่รถของประชาชน 

 ๑๖.หากเรื่องการร้องเรียนใดที่ส่งหนังสือมาแล้วไม่ได้รับค าตอบหรืออย่างไร ให้แจ้งมาจะได้ติดตาม
ว่าได้ด าเนินการไปหรือยัง หากยังไม่ได้ด าเนินการจะได้แจ้งให้เจ้าของเรื่องทราบ 

 ๑๗.ส าหรับสายไฟหรือสายอุปกรณ์ต่างๆที่รกรุงรัง ตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่จะต้องหารือกับการไฟฟูา
และองค์การโทรศัพท์เพราะบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุได้ 

 ๑๘.จุดสายไฟฟูาที่ต่ าให้ท าหนังสือมาถึง อบต.เพ่ือจะได้ท าหนังสือไปแจ้งการไฟฟูาให้มาแก้ไข  
 ๑๙.ส าหรับการก่อสร้างในเขตต าบลปุากลางแล้วไม่มีเอกสารสิทธิจะก่อสร้างโดยไม่ต้องขออนุญาตได้

หรือไม่นั้นต้องไปศึกษาระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้องก่อน 
ผญบ.ม.๔ ส าหรับการปักหลักเขตในที่ดินของสนามบินเก่า โดยเบื้องต้นยังไม่พบการบุกรุกพ้ืนที่สนามบิน ซึ่ง

การรังวัดหลักเขตก็ได้ด าเนินการเสร็จแล้วคงรอแต่หลักที่จะน ามาปักเท่านั้น  แต่ยังมีแนวเขตช่วง
กลางของสนามบินที่ยังไม่แน่นอน หากปีหน้ามีการจัดซื้อกล้องระดับแล้วอยากจะให้ไปส่องกล้องแล้ว
ปักหลักเขตให้แน่นอน  

รองนายกฯ ชัยเดช ทุกๆเรื่องตามท่ีทุกท่านได้เสนอมา ขอตรวจสอบก่อนว่าสิ่งใดเป็นขอบเขตที่สามารถท าได้หรือท า
ไม่ได้  ขอชี้แจงในเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างซึ่งตามระเบียบแล้วคิดค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท 
ส่วนค่าแบบแปลนคิดตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท ส่วนการก่อสร้างที่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร จะต้องมี
วิศวกรเซ็นรับรอง ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือหากก่อสร้างไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่มี
เขียนแบบมา ก็ต้องให้ช่าง อบต.เขียนแบบให้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างหากไม่เก่ียวกับ อบต.ปุากลาง และ
ในการขออนุญาตก่อสร้างก็ต้องมีการเตรียมเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน ขอท าความเข้าใจในที่นี้ด้วย
ครับ 

ประธาน มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน ก็ขอขอบคุณผู้น าท้องที่ ผู้บริหาร ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ขอปิดการ

ประชุม  
ปิดประชุม เวลา 14.30 น.  
 
 
 
        (ลงชื่อ)                                  ผูบ้นัทึกการประชุมสภา 

(นายผจญ    ทิปกะ) 
เลขานุการสภา อบต.ปุากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 
 
 

  (ลงชื่อ)     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ) 

 
 
 
 

  (ลงชื่อ)     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ) 

 
 
 

  (ลงชื่อ)     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางจันทอง  ไชยกันทะ) 

 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  

เมื่อวันที.่.................เดือน.......................พ.ศ.๒๕60 
 
 

 
 
  (ลงชื่อ)                                        ประธานสภา อบต.ปุากลาง 
      (นายสุพศินธ์  ตันติมหาสกุล) 
 
 
หมายเหตุ: ยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากยังไม่ถึงก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
              ปาุกลางในสมัยตอ่ไป 


