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แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ากลาง ตั้งอยู่เลขท่ี 140 หมู่ที่ 1  บ้านน้ำเปิน  ตำบลป่ากลาง  อำเภอปัว  
จังหวัด น่าน  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540  เป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบล ชั้นที่ 3 (ขนาดกลาง) ระยะทางห่างจากอำเภอ ปัว  ประมาณ 5  กิโลเมตร ตำบลป่ากลางมีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ  21.87 ตารางกิโลเมตร  ( 13,670.99 ไร่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบสูงเชิงเขาขาดแคลนน้ำ  ตามธรรมชาติ  ร้อยละ  10  ของพ้ืนที่เป็นที่
อยู่อาศัย  ร้อยละ 90  เป็นที่ดินเพื่อการเกษตร  
  อาณาเขตของตำบล ป่ากลาง 

o ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบล ศิลาแลง และตำบล วรนคร 
o ทิศใต้   ติดต่อกับตำบล ศิลาเพชร 
o ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบล ศิลาแลง 
o ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบล ปัว ,และตำบล ยม  อำเภอ ท่าวังผา 
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1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
-  ฤดูร้อน   ตั้งแต่เดือน  มีนาคม  -   พฤษภาคม  อากาศร้อนจัด  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย   39  องศา 

  -  ฤดูฝน     ตั้งแต่เดือน  มิถุนายน -  ตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย  10.390  มม. / ปี 
-  ฤดูหนาว  ตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  15  องศา 

 1.4  ลักษณะของดิน 
   พ้ืนที่ตำบลป่ากลางเป็นดินดำ และดินร่วนปนทราย เหมาะกับการเพาะปลูก พืชที่ปลูกได้แก่ มะม่วง 
ลิ้นจี่ ลำไย ไม่ไผ่ ยางพารา ข้าวไร่ ข้าวโพด  
 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  ตำบลป่ากลางไม่มีแม่น้ำไหลผ่านและไม่มีป่าต้นน้ำตามธรรมชาติ จะมีก็เพียงลำห้วยเล็กท่ีมีน้ำไหล
มารวมกัน และอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นอยู่คู่กับตำบลป่ากลางมาตั้งแต่ผู้คนเริ่มย้ายถิ่นฐานมาอยู่คือ อ่างเก็บน้ำนิวซีแลนด์ 
สร้างโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ และอ่างเก็บน้ำอ่างหก ซึ่งเป็นอ่างที่ใหญ่ที่สุดในตำบลป่ากลาง 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ 

-   ลำห้วยที่มีน้ำเกือบตลอดปี  1  สาย   คือ  ห้วยน้ำหมู 
  -   ลำห้วยที่มีน้ำแต่ช่วงฤดูฝน จำนวน  2  สาย  คือ  ห้วยนำ้ป้าว  และ ห้วยน้ำฮาว 

แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
  -   บ่อน้ำตื้น  จำนวน  1,074  บ่อ 
  -   บ่อโยก  จำนวน  4   บ่อ (ใช้การไม่ได้) 
  -   อ่างเก็บน้ำ/ สระเก็บน้ำ  จำนวน  10  แห่ง ( อ่างนิวซีแลนด์ , อ่างรถไถ, อ่างห้วยน้ำหมู,   
อ่างต้นมื่น, อ่างห้วยน้ำหมู 2, อ่างหก, อ่างห้วยทรายขาว, สระห้วยน้ำป้าว, สระกสช.หมู่ 4, หมู่ 6  และสระบ้านน้ำเปิน 

-  แหล่งน้ำในตำบลป่ากลาง มีอยู่จำกัด เพราะเป็นพ้ืนที่สูงขาดแคลนน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเป็น 
ลำห้วยขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่  จะมีน้ำเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น  อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นจะมีลักษณะตื้นเขิน ในฤดู
แล้งสภาพทั่วไปมักขาดแคลนน้ำประชาชนมักจะไปขนน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลข้างเคียงสำหรับการใช้
อุปโภคบริโภคทุกๆปี 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  -  ป่าชุมชน  จำนวน  2  แห่ง  (บ้านป่ากลาง  45  ไร่, บ้านจูน – บ้านตาหลวง 25 ไร่) เช่น ไม้สัก 
ไม้ไผ่ ไม้ประดู่ ไม้มะค่า เป็นต้น 
  -  ทรัพยากรป่าไม้ มีอยู่น้อย เนื่องจากตำบล ป่ากลาง มีพ้ืนที่อยู่น้อยแต่มีจำนวนประชากรมาก และ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม การทำสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ 
  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
จำนวนหมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ 
น้ำเปิน 1 
ห้วยสะนาว 2 
ค้างฮ้อ 3 
จูน 4 
ตาหลวง 5 
สวนทราย 6 
ป่ากลาง 7 
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รายช่ือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร 

1. นายประกอบ  แสนทรงสิริ นายก อบต. 081-9923649 
2. นายชัยเดช  อภิวัฒน์สกุล รองนายก อบต. 081-7863649 
3. นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายก อบต. 090-4655991 
4. นายจิรวรรธ  ทรงเจริญกุล เลขานุการนายกฯ 093-3068207 
5. นายสุพศินธ์  ตันติมหาสกุล ประธานสภาฯ 089-5590432 
6. นายสมบูรณ์  แซ่เต็น รองประธานสภาฯ 088-4131751 
7. นายอนันต์  แสนทรงสิริ ส.อบต. หมู่ 1 086-1948330 
8. นายเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ ส.อบต. หมู่ 1 080-0314173 
9. นายทองคำ  พันธวาณิชย์ ส.อบต. หมู่ 2 085-7233087 
10. นายทินาสิษฐ์  บรินต ส.อบต. หมู่ 3 080-8092174 
11. นางวิจิตรา  แซ่เต็น ส.อบต. หมู 4 087-1934210 
12. นายสมเกียรติ  สมคำ ส.อบต. หมู่ 4 087-1843026 
13. นายนฤพล  นายโก๋ ส.อบต. หมู่ 5 081-0205813 
14. นางจันทอง  ไชยกันทะ ส.อบต. หมู่ 5 093-2410377 
15. นายบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ ส.อบต. หมู่ 6 084-4876989 
16. นายสุรพล  คีรีธีรกุล ส.อบต. หมู่ 7 062-4635825 
17. นายศิลปไชย  แซ่โซ้ง กำนันตำบลป่ากลาง 093-1789515 
18. นายวิทยา  แซ่จ๋าว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 087-1836288 
19. นายธนวินท์  โยธินธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 065-4411759 
20. นายประวันวิทย์  คณิตสากล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 082-1890173 
21. นายสมศักดิ์  รินเสน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 081-0344758 
22. นายสมพงษ์  ทิวานันท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 084-4891483 
23. นายสมชาย  งามทวีกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 090-7572734 
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2.2 การเลือกตั้ง 
แยกตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

หมู่
ที ่

บุคคลที่มีสิทธิ์เลอืกตั้ง 
อายุ 15 ปี 

บุคคลที่มีสิทธิ์เลอืกตั้ง 
อายุ 18 ปี 

บุคคลที่มีสิทธิ์เลอืกตั้ง 
อายุ 20 ปี 

บุคคลที่
ต้องขึ้น
ทะเบียน
ทหาร 

บุคคลที่
ต้องเข้า

รับ
เกณฑ์
ทหาร 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

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

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

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

รายการ ปีปัจจุบัน 
(2564) 

ปีท่ีแล้ว 
(2563) 

2 ปีที่แล้ว  
 (2562) 

3 ปีที่แล้ว  
(2561) 

4 ปีที่แล้ว  
(2560) 

5 ปีท่ีแล้ว  
(2559) 

6 ปีท่ีแล้ว  
(2558) 

ประชากรชาย (คน) 4,422 4,371 4,306 4,279 4,269 4,200 4,091 
ประชากรหญิง (คน) 4,425 4,371 4,272 4,233 4,230 4,154 4,025 
รวมประชากร (คน) 8,847 8,742 8,578 8,512 8,499 8,354 8,116 
บ้าน (หลังคาเรือน) 1,804 1,778 1,727 1,706 1,680 1,669 1,460 

 
ประชากรมีจำนวนทั้งสิ้น  8,847  คน  แยกเป็นชาย  4,422 คน คิดเป็นร้อยละ  49.98 และ หญิง  4,225  
คน คิดเป็นร้อยละ 50.02  (**ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ วันที่ 1 มีนาคม  
2564   อนุเคราะห์ข้อมูลจาก สำนักทะเบียน อำเภอ ปัว**) 
   ตารางแจกแจงประชากร/แจกแจงรายหมู่บ้าน 

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชาย หญิง รวม จำนวน
ครัวเรือน 

1 น้ำเปิน 1 790 765 1,555 330 
2 ห้วยสะนาว 2 478 461 939 219 
3 ค้างฮ้อ 3 504 505 1,009 208 
4 จูน 4 337 343 680 160 
5 ตาหลวง 5 249 259 508 186 
6 สวนทราย 6 1,407 1,423 2,830 469 
7 ป่ากลาง 7 657 669 1,326 232 

รวม 4,422 4,425 8,847 1,804 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร  

ช่วงชั้นอายุ เพศชาย  เพศหญิง รวม ปี 64 

0 – 5  ปี 523 466 989 
6 – 18 ปี 990 930 1,920 

19 – 25 ปี 518 579 1,097 
26 – 59 ป ี 2,009 1,983 3,992 
60 ปีข้ึนไป 382 472 854 

รวม 4,422 4,425 8,847 
 

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง สำนักทะเบียน  อำเภอปัว  
ณ วันที่  1  มีนาคม พ.ศ.  2564   

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อหน่วยงาน 
สถาน
ที่ตั้ง 

สังกัดหน่วยงาน 

จำนวน
ครู/

ผู้ดูแลเด็ก   
(คน) 

จำนวน
นักเรียน  
(คน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.ป่ากลาง 1 ม. ๓ อบต.ป่ากลาง 8 150 
ศพด.ป่ากลาง 2 ม. 1 อบต.ป่ากลาง 7 150 

อนุบาล - 
ประถมศึกษา 

โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ม. ๓ สพฐ. น่าน เขต  33 411 
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ม. ๕ สพฐ. น่าน เขต  9 165 

ระดับมัธยมศึกษา ร.ร.มัธยมป่ากลาง ม. ๑ สพฐ. น่าน เขต  40 515 
ข้อมูลจากสถานศึกษา ณ  เดือนตุลาคม  2563 

 
4.2 สาธารณสุข 
 -  รพ.สต.ป่ากลาง  1  แห่ง 
 -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  2  แห่ง 
 -  โรงพยาบาลของรัฐ  -  แห่ง 
 -  อัตราการมีการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100 
 -  อัตราการมีน้ำสะอาดดื่มและบริโภค  ร้อยละ  100 
4.3 อาชญากรรม 

- ตำบลป่ากลางไม่ค่อยมีปัญหาอาชญากรรมเพราะเป็นสังคมชนบทมีการพ่ึงพาอาศัยกัน มีความ 
รักและสามัคคีต่อกัน 

4.4 ยาเสพติด 
- การระบาดของยาเสพติดในตำบลป่ากลางยังคงมีอยู่บางแต่ยังไม่สามารถเป็นพ้ืนที่ปลอดยาเสพติดได้ 
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 - การช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้พิการ อบต.ป่ากลางได้สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ และผู้พิการให้
เป็นประจำทุกปี และขอความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ และผู้พิการ จากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

หมู่บ้าน ถนนลาดยาง 
(เมตร)  

ถนน คสล. 
(เมตร) 

ถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร 

(เมตร) 
บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 1,560 3,780 - 
บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 200 2,050 1,730 
บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ 3 1,450 4,370 2,060 
บ้านจูน  หมู่ที่ 4 650 3,120 - 
บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 1,250 1,660 12,440 
บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 - 3,140 - 
บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 2,000 3,290 7,440 

รวม 6,950 21,410 23,670 
        ที่มา : กองช่าง อบต.ป่ากลาง สำรวจเมื่อ พฤษภาคม 2564 

5.2 การไฟฟ้า ตำบลป่ากลางมีไฟฟ้าใช้   ๑๐๐% ของครัวเรือนทั้งหมด 
ที ่ สถานที ่ จำนวน (จุด) หมายเหตุ 
1 บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 86  
2 บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 73  
3 บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ 3 89  
4 บ้านจูน  หมู่ที่ 4 60  
5 บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 50  
6 บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 101  
7 บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 73  
 รวม 532  

ที่มา : กองช่าง อบต.ป่ากลาง สำรวจเมื่อ พฤษภาคม 2564 
5.3 การประปา แสดงข้อมูลการใช้น้ำอุปโภคบริโภค 

ที ่ หมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน ขุดบ่อน้ำเติ้น ไม่มีน้ำใช้ 
1 บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ 1 1 150 - 
2 บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2  193 - 
3 บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ 3  180 - 
4 บ้านจูน  หมู่ที่ 4 1 144 - 
5 บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 1 107 - 
6 บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 1 100 - 
7 บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7  200 - 
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5.4 โทรศัพท์ 
- ตำบลป่ากลาง มีเครือข่ายโทรศัพท์ 3 ระบบ ได้แก่ AIS DTAC TRUE และระบบอินเตอร์เน็ต ได้แก่ 
TOT/CAT , TRUE และ 3bb  
 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน  
๑ อาคารสำนักงาน อบต.ป่ากลาง 1 หลัง 
๒ สำนักงาน อปพร. 1 หลัง 
๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 3 หลัง 
๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2 3 หลัง 
๕ คอมพิวเตอร์ ๒๒  เครื่อง 
๖ ระบบอินเตอร์เน็ต 3 จุด 
๗ เครื่องโทรสาร ๑ เครื่อง 
๘ เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 
๙ รถดับเพลิง 1 คัน 

๑๐ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 1 คัน 
๑๑ รถบรรทุกขยะ 1 คัน 
๑๒ รถยนต์ส่วนกลาง ๒ คัน 
๑๓ รถกู้ชีพกู้ภัย 1 คัน 
๑๔ รถจักรยานยนต์ 4 คัน 
15 เครื่องโทรศัพท์ 7 เครื่อง 
16 เครื่องพิมพ์ดีด ๑ เครื่อง 
17 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 3 เครื่อง 
18 แท่นยืนบรรยายอเนกประสงค์ (Podium) 2 ชุด 
19 โทรทัศน์ ๑ เครื่อง 
20 เครื่องตัดหญ้า 3 เครื่อง 
21 เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ 10 เครื่อง 
22 เครื่องพิมพ์สี อินเจ็ท 7 เครื่อง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 

พ้ืนที่การเกษตร (ไร่) 

มะม่วง ลิ้นจี ่ ยางพารา ข้าวไร่ ข้าวโพด 
ครัว 
เรือน 

พื้นที ่ ครัว 
เรือน 

พื้นที ่ ครัว 
เรือน 

พื้นที ่ ครัว 
เรือน 

พื้นที ่ ครัว 
เรือน 

พื้นที ่

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

๕ บ้านตาหลวง  96 425.04 3 24 9 108 43 229.25 22 122.5 
๖ บ้านสวนทราย  3 10.25     7 49.25  13 76 8 96.25 
7 บ้านป่ากลาง - - - - - - - - - - 

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

          ข้อมูลจากเกษตรอำเภอปัว เดือน มิถุนายน 2558 

จากตาราง  แสดงการใช้ที่ดินของประชากรตำบลป่ากลาง  จะเห็นได้ว่า  จำนวน 3,607.99  ไร่ เป็นพื้นที่ท่ีแจ้งขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ ที่เหลือเป็นส่วนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 13,670.99   ไร่ แบ่งเป็น
พ้ืนที่อยู่อาศัย และที่สาธารณะ มีการควบคุมผังเมืองรวมโดยใช้ผังเมืองชุมชนและต้องมีการขออนุญาตการก่อสร้าง
อาคารเป็นบางส่วน 
 

6.2 การประมง 
- ไม่มีพ้ืนที่เพ่ือที่ทำการประมง นอกจากอ่างเก็บน้ำในตำบลป่ากลางที่มีปลาตามธรรมชาติ 

 
6.3 การปศุสัตว์ 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 

พื้นที่การปศุสัตว์ (ตัว) 

ไก่ เป็ด หมู วัว ควาย 
ครัว 
เรือน 

ตัว ครัว 
เรือน 

ตัว ครัว 
เรือน 

ตัว ครัว 
เรือน 

ตัว ครัว 
เรือน 

ตัว 

๑ บ้านน้ำเปิน  100 500 2 10 20 40 2 5 - - 
๒ บ้านห้วยสะนาว  50 300 2 10 20 40 - - - - 
๓ บ้านค้างฮ้อ  100 400 - - 20 50 2 6 - - 
๔ บ้านจูน   50 200 2 10 2 4 3 8 - - 
๕ บ้านตาหลวง  80 400 2 10 5 10 10 20 - - 
๖ บ้านสวนทราย  100 400 - - 10 20 5 10 - - 
7 บ้านป่ากลาง 100 600 2 10 10 20 4 10 - - 

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



9 
 

6.4 การบริการ 
 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง 
           (1)  จำนวนบุคลากร 

สำนัก/ส่วน ข้าราชการ พนักงานจ้าง รวม (คน) 
ภารกิจ ทั่วไป จ้างเหมา 

ปลัด อบต. 1 - - - 1 
รองปลัด อบต. 1 - - - 1 
สำนักงานปลัด อบต. 8 1 5 4 19 
กองคลัง 4 3 - - 7 
กองช่าง 2 3 - 1 6 
ส่วนการศึกษา 11 6 2 2 21 

รวม 27 10 6 7 55 

  รายช่ือข้าราชการ และพนักงานจ้าง อบต.ป่ากลาง 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

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

สำนักงานปลัด 
3. นางสาวดารารัตน์  จันต๊ะยอด หัวหน้าสำนักปลัด 061-3586460 
4. นายบุญชัย  อภิวัฒน์สกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 085-6204252 
5. นายอดิเรก  สุขลำใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 081-3632778 
6. นางเกษสุรินทร์  พอใจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 098-7480362 
7. นายมนู  แสนคำแพ นิติกรปฏิบัติการ 084-4528659 
8. นางสาวอุมาพร  ธนะวัง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 089-9986042 
9. นายทวีศักดิ์  กิตติยังกุล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยปฏิบัติงาน 
087-0430337 

10. สิบเอกประกิต  การุณยรัต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 087-1169849 
11. นางชนาภรณ์  เรืองประทีป คนงานทั่วไป 080-5026374 
12. นายกรวิช  มีบุญ พนักงานขับรถขยะ 092-4789310 
13. นายสุรชัย  แสนทรงสิร ิ พนักงานขับรถ 080-7938816 
14. นายพรชัย  จุนทการบัณฑิต พนักงานดับเพลิง 061-2908386 
15. นางศุภกาญจน์  ศิลป์ท้าว 

 
พนักงานจ้างเหมา  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

092-5763892 

16. นางสาวโสภารัตน์  แสนโซ้ง แม่บ้าน 082-1958565 
17. นายสมพร  แสนศรีเชาว์พันธ์ คนงาน  
18. นายเพียร  แซ่เต็น คนงานเก็บขยะ  
19. นายกร  แก้วประโคน 

 
คนงานเก็บขยะ  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
กองคลัง 

20. นางรจนา  ชัญถาวร ผู้อำนวยการกองคลัง 098-4027219 
21. นางกานต์พิชชา  กองกุณะ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 084-3789961 
22. นายสุรยัน  แซ่ท้าว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 081-6677932 
23. นางอังคณา  ชราชิต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 056-1887439 
24. นางณัฎฐณิชา  กะรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 065-4982384 
25. นางสาวฐิติพร  แสนทรงสิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 061-5944416 
26. นางสาวกัญญาภัทร สาระไชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 093-2272365 

กองช่าง 
27. นายประยูร  ขันไชย ผู้อำนวยการกองช่าง 088-4117208 
28. นายสุรเดช  พรหมมีเดช นายช่างโยธา ชำนาญงาน 085-2517509 
29. นายวรวุฒิ  ปันนิตามัย ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 098-5629153 
30. นายเขตแดน  พรหมรักษ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 093-1505242 
31. นายสามารถ  หาญยุทธ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 080-4469040 
32. นางสาวนิตยา  ชนาวัฒนานนท์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 093-2735592 

กองการศึกษา 
33. นายณัฐวัตร  สว่างเมฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา 089-5543543 
34. นางสาวณัฐวดี  พันธวาณิช เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 094-8989563  
35. นางสาวอำพร  โนจิตร คร ู 084-3702709 
36. นางสาวกาญจนา  ยอดออน คร ู 084-6705006 
37. นางเจนจิรา  ลือยศ คร ู 087-1909808 
38. นางศรีแพร  เชียงเนาว์ คร ู 089-5570211 
39. นางชนัดดา  เนตรทิพย์ คร ู 080-6702984 
40. นางรุ่งทิวา  ณ ชน คร ู 089-9524654 
41. นางเบญจพร  สมัครเขตวิทย์ คร ู 087-1904394 
42. นางวราลี  ยอดออน คร ู 086-1879743 
43. นางหทัยชนก  คณิตสากล คร ู 084-3665752 
44. นางนฤมล  รัตนวิฑูรย์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 081-7651509 
45. นางสาวปานตา  เจริญกิตตินันชัย ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 063-6683862 
46. นางสาวฉวีวรรณ  ยั่งยืนทวี ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 084-3657959 
47. นางพัชรากร  นาคอ้าย ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 097-9634788 
48. นางภณิดา  มูลคำ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 084-9237091 
50. นางสาวพวงผกา  พนะสันต์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 062-4262554 
51. นางสาวกนกรัตน์  ฑีฆาวงค์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 086-1892678 
52 นางสาวรัตนาวดี  กีรติเมธาวิน ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 093-1455799 
53. นางสาวพัชรา  พนะสันต์ แม่บ้าน 061-1237246 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
54. นางอักษิกา  รัตนภัทร แม่บ้าน 061-2900401 
55. นางสาววาสนา  กิ่งเพชรเสรีชน แม่บ้าน  

 
6.5 การท่องเที่ยว 
 ตำบลป่ากลางเป็นตำบลที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง เมี่ยน ลัวะ จึงมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้เกิด

ประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและควรส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  วิถีชีวติ  ขนมธรรมเนียมประเพณี
ได้แก่  
 -  งานเทศกาลปีใหม่ม้ง ของชนเผาม้ง ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี 
 -  งานเทศกาลปีใหม่เม่ียน ของชนเผ่าเมี่ยน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 -  งานเทศกาลกินสะโหลด ของชนเผ่าลัวะ ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี 
ทำให้ตำบลป่ากลาง มีความโดดเด่นทางประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย  และมีการแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าที่ 
สวยงามในช่วงเทศกาลงานประเพณีสำคัญต่างๆ 
 -  สินค้า OTOP ของตำบลป่ากลาง เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรม เช่น การผลิตเครื่องประดับเงิน, 
เครื่องประดับทองขาว ,ผ้าปักชาวเขา และผ้าเขียนเทียน ผ้าเขียนขี้ผึ้งซึ่งแสดงถึงการชอบประดับตกแต่งให้สวยงาม 
เป็นต้น 

6.6 อุตสาหกรรม 
- อุตสาหกรรมในตำบลป่ากลางส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการทำเครื่องเงิน เครื่องประดับทองขาว  

ผ้าเขียนเทียน ในครัวเรือน 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มเครื่องเงิน กลุ่มผ้าลายเขียนเทียน กลุ่มผ้าปัก กลุ่มมะม่วง กลุ่มยางพารา  
กลุ่มเกษตร กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มผลิตเหล้า 

6.8 แรงงาน 
- แรงงานตำบลป่ากลางเป็นแรงงานในภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และแรงงานด้านก่อสร้างเป็นส่วนน้อย 

 
7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
 -  วัด/สำนักสงฆ์  1  แห่ง  ประชาชนนับถือพุทธ  ร้อยละ 80 
 -  โบสถ์คริสต์  5  แห่ง  ประชาชนนับถือคริสต์  ร้อยละ 20 
7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

 -  ปีใหม่ม้ง ของชนเผาม้ง ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เน้นวันขึ้น 1 ค่ำในเดือนธันวาคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ 
 -  ปีใหม่เมี่ยน ของชนเผ่าเมี่ยน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี (ถือวันตรุษจีน) เป็นวันขึ้นปีใหม่ 
 -  สะโหลดตีพิ ของชนเผ่าลัวะ ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
-  ภาษาถ่ิน แบ่งเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาม้ง  ภาษาเม่ียน ภาษาลัวะ 
-  ภาษาม้งจะมีภาษาเขียน ใช้อักษรโรมัน และภาษาพูด  
-  ภาษาเม่ียน มีภาษาเขียนใช้อักษรจีน และภาษาพูด 
-  ภาษาลัวะ มีภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน 
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7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
- เครื่องเงิน 
- ผ้าลายเขียนเทียน 
- ผ้าปัก 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ  
ตำบลป่ากลางไม่มีแม่น้ำ ลำคลองไหลผ่าน มีแต่แหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ อ่างนิวซีแลนด์  
อ่างหก อ่างหนองทรายขาว อ่างหนองรถไถ อ่างฟาร์มบางระจัน อ่างน้ำหมู และอ่างกสช.  
-   อ่างเก็บน้ำ/ สระเก็บน้ำ  จำนวน  10  แห่ง ( อ่างนิวซีแลนด์ , อ่างรถไถ, อ่างห้วยน้ำหมู,   

อ่างต้นมื่น, อ่างห้วยน้ำหมู 2, อ่างห้วยปลากั้ง (อ่างหก), อ่างห้วยทรายขาว, สระห้วยน้ำป้าว, สระกสช.หมู่ 4, หมู่ 6  
-  แหล่งน้ำในตำบลป่ากลาง มีอยู่จำกัด เพราะเป็นพ้ืนที่สูงขาดแคลนน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเป็น 

ลำห้วยขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่  จะมีน้ำเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น  อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นจะมีลักษณะตื้นเขิน ในฤดู
แล้งสภาพทั่วไปมักขาดแคลนน้ำประชาชนมักจะไปขนน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลข้างเคียงสำหรับการใช้
อุปโภคบริโภคทุกๆปี 
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แหล่งน้ำในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

อบต.ป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน   

                  
ชื่อแหล่งน้ำ ประเภท 

(แหล่งน้ำ) 
บ้าน หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด WGS_G WGS_N ZONE ระวาง พืน้ทีแ่หล่งน้ำ 

(ไร่) 
ความจุเก็บกกั
น้ำ (ลบ.ม.) 

การ
ถือ

ครอง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การใช้
ประโยชน ์

ก่อสร้างเมอืปี 
พ.ศ. 

ขนาดพืน้ที่ 
(ตรม.) 

ความ
ลึก 

(เมตร) 

อ่างนิวซีแลนด ์
อ่างเก็บน้ำ น้ำเปิน 1 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 5147II0216 

 
183,905.05    อบต.ป่ากลาง 

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

ฟาร์มบางระจัน 
สระ น้ำเปิน 1 ป่ากลาง ปัว น่าน     47  

   
27,271.20    อบต.ป่ากลาง ม.1  1,538.79 3 

อ่างหก 
อ่างเก็บน้ำ บ้านตาหลวง 5 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 5147II0216 

 
305,121.12    อบต.ป่ากลาง ม.5 1-ก.ย.-19  19,070.07  16 

หนองรถไถ สระ 
บ้านตาหลวง 5 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 5147II0216 

   
27,271.20    อบต.ป่ากลาง ม.4 2548    5,454.24  5 

ห้วยน้ำหม ู
อ่างเก็บน้ำ บ้าค้างฮ่อ 3 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 5147II0414,0416 

   
12,983.45    อบต.ป่ากลาง ม.3 3-ก.ค.-48    2,596.69  5 

ห้วยน้ำหม ู2 
อ่างเก็บน้ำ บ้าค้างฮ่อ 3 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 5147II0414,0416 

     
9,297.10    อบต.ป่ากลาง ม.3 2559    1,859.42  5 

ห้วยทรายขาว 
สระ บ้านจูน 4 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 5147II0216 

   
19,401.56    อบต.ป่ากลาง ม.4 2519    4,850.39  4 

อ่างเงนิผัน หมู่ 4 
สระ บ้านจูน 4 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 5147II0216 

     
6,155.16    อบต.ป่ากลาง ม.4 2548    1,538.79  4 

สระ กสช. หมู่6 
สระ 

บ้านสวน
ทราย 6 ป่ากลาง ปัว น่าน     47 5147II0216 

     
4,089.36    อบต.ป่ากลาง ม.6 2548    1,022.34  4 

 
8.2 ป่าไม้ 

ตำบลป่ากลางไม่มีพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ แต่มีป่าชุมชนจำนวน 2 แห่ง  
8.3 ภูเขา 

ตำบลป่ากลางไม่มีภูเขาตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง สลับกันกับลำห้วย 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ตำบลป่ากลางมีแหล่งน้ำที่สำคัญ 2 แห่ง คือ อ่างนิวซีแลนด์ และอ่างหก อยู่คู่กับตำบลป่ากลางตั้งแต่ 
ผู้คนเริ่มอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่แรกโดยการสร้างของรัฐบาลนิวซีแลนด์ 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
    ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์
ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริม
รากฐานประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็งควบคู ่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแว ดล้อม โดยมีการ
กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

  ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมี
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและสามัคคี 
สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต 
และความปลอดภัยในทรัพย์สิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
  ความมั่งคั่ง คือ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจมีความสามารถในการ
แข่งขันสูง ความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถ
สร้างความเจริญ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและประชาชนทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  อนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ. 2580 ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู ่ เศรษฐกิจและ
สังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมไทยที่
เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ระบบเศรษฐกิจมี
ความเป็นชาติการค้า บนฐานการขยายตัวของอุสาหกรรมแห่งอนาคต การท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ การบริหาร
คุณภาพ การค้าปลีก และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น และคนไทยในอนาคตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่สามารถ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน 
และพลเมืองโลก และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุข
ของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ จึงได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของ 

สถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
และพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายใน 
และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร 
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ 
และความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและ 
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ 
การผนึกกำลังป้องกันประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง 
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร 

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ 

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
  (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ 
เมืองศูนย์กลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ 

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 - 2570) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอในวันที่ 7 เมษายน 2564 โดย
มีกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งระดับภาคท้ัง 4 ภาค และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เช่น กลุ่มภาครัฐ 
กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มภาคเยาวชน เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมครบถ้วน 
 

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
“พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” 

(Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand) 
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เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป ท่ามกลางกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นใน 
ระดับโลก ร่วมกับปัจจัยเร่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลให้บริบทสถานการณ์ของประเทศไทย ที่มี
ข้อจำกัดภายในหลายประการอยู่ดั้งเดิม อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ทำให้ประเทศไทยมีความเปราะบางยิ่งขึ้น โดย
หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว จะเป็นเหตุให้ประเทศไทยไม่สามารถก้าวตามโลกได้อย่างเท่าทัน และพลาด
โอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการเป็นแต้มต่อเพื่อ พัฒนาประเทศไทยสู่เป้าหมายที่
ต้องการ 
 ภายใต้กระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย และภาวะโลกร้อนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่ วมกับ 
ปัจจัยเร่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ก่อให้เกิดความผันผวนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมแก่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น พบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถนำมาซึ่ง
โอกาสและความเสี่ยงที่จะช่วยผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยในระยะต่อไปให้เกิดผลสำเร็จ หรือเป็นอุปสรรค
หน่วงรั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับบริบทหรือศักยภาพและ
ขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่สำคัญสำหรับประเทศไทยซึ่งมี
ที่มาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก พบว่ามีที่มาจากความก้าวหน้า และความแพร่หลายของเทคโนโลยี
เป็นหลัก ซึ่งการสรรค์สร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดเป็นโอกาส สำหรับประเทศไทยได้นั้น ต้องอาศัยการ
พัฒนาคนและระบบบริหารจัดการด้านดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศให้มีความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงให้กระจายลงสู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เท่าทัน ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ
เชิงลบและเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อประเทศไทยในการที่จะต้องเร่งแสวงหาแนวทางในการแก้ไขรับมือนั้น พบว่า
มาจากแนวโน้มด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
 เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในช่วยระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-
2570) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใต้เงื่อนไขความท้าทายทั้งหายดังกล่าว จึงจำเป็นที่ประเทศจะต้องเสริมสร้างให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ในระดับโครงสร้างของประเทศบนพื้นฐานของความเข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน เพื่อก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคเดิมให้
ประเทศไทยมีสมรรถนะเพียงพอต่อการบริหารจัดการความเสี่ ยง พร้อมทั้งเร่งเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์
ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 
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เป้าหมายการพัฒนา 

ประเด็นหลัก หมุดหมาย (Milestone) 
1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(High Value-added Economy) 

1. เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
2. การท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
3. ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
4. การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
5. ประตูการคา้การลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
6. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล  

2. สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค 
(High Opportunity Society) 

7. SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโต
อย่างต่อเนื่อง 
8. พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่ 
9. ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและได้รับความคุ้มครอง
ทางสังคมเพียงพอ 

3. วีถีชีวิตที่ยั่งยืน 
(Eco-friendly Living) 

10. เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
11. ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
(Key Enablers for Thailand’s Transformation) 

12. กำลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต 
13. ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

 
ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 
  ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)ท่ีเข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถ
รับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
  หลายประเทศกำหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างความม่ังคั่งในศตวรรษที่ 21 อาทิ สหรัฐอเมริกา
กล่าวถึง A nation of Makers อังกฤษกำลังผลักดันประเทศสู่ Design of Innovation จีนประกาศโมเดล Made 
inChina 2025 ส ่วนอ ินเด ียกำล ังข ับเคล ื ่อน Made in India หร ือเกาหล ี ใต ้  วางโมเดลเศรษฐก ิจเป็น 
CreativeEconomy และประเทศลาวประกาศโมเดลเศรษฐกิจเป็น Power of ASEAN สำหรับประเทศไทยมีการ
ปรับโมเดลเศรษฐกิจหลายครั้ง โดยเริ่มจากประเทศไทย 1.0 เน้นภาคการเกษตร เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน 
หมู ไก่ เป็นต้นต่อมา “โมเดลประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง 
เครื่องดื่มเครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้นและยุคปัจจุบัน คือ ประเทศไทย 3.0 เป็น
อุตสาหกรรมหนักเช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นนำมัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น 
  นับตั้งแต่ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบายต่าง ๆ พบว่า มีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ต่อปี แต่มาถึงหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4% ต่อปี
เนื่องจาก 1. ไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน 2.ไม่เคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง3.
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แรงงานยังมีทักษะไม่ดีพอจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาส ด้วยเหตุนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศด้วยแนวความคิดประเทศไทย 4.0 เพื่อผลักดัน
ประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักที่กำลังเผชิญ คือ 1. กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)2. 
กับดักความเหลื่อมล้ำ (Inequality Trap) และ 3. กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)ประเทศ
ไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่กล่าวมาข้างต้นไปสู่ ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ 
Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
  1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด 
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
 
ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 
  1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
  2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง 
  3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ High Value Services 
  4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงประเทศไทย 4.0 ถือ
เป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Enginesof Growth) ด้วยการ
เปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศท่ีมีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 
  1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร
(Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 
  2. กลุ ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 
  3. กลุ ่มเครื ่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ ่นยนต์ และระบบเครื ่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(SmartDevices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
  4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังต ัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน 
(Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน ( IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech)อี-มาร์เก็ตเพลส (E-
Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 
  5. กลุ ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ว ัฒนธรรม และบริการที ่ม ีม ูลค่าส ูง (Creative, Culture & High 
ValueServices) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการ
ท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
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3.  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟื้นฟู สืบสานและสร้างสรรค์
พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มี
ชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิตเพื่อสร้างคุมค่าตาม
แนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ ทำเลที่ตั ้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้ากา รลงทุนและบริการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่ม
ประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญของ
ประเทศ 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
 
3.1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาภาคเหนือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ  สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่าง

ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 
เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึงป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  

 
3.2   ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ.2566-2570 มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นการพัฒนาและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดที่ต้องการบรรลุ
เป้าหมายในระยะ 5 ปี โดยมีการกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสปัญหา 
อุปสรรค ความต้องการของพ้ืนที่ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาภาค ทั้งนี้แผนงาน/โครงการ
ส่วนใหญ่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา และสามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาให้ ประสบผลสำเร็จได้และ
แผนงานโครงการอย่างย่อได้แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์โครงการกิจกรรมพื้นที่เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
หน่วยงานรับผิดชอบและผลผลิตอย่างชัดเจน 
 
 
 
 



21 
 

 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
 ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดควรเพ่ิมเติมการเปรียบเทียบกับระดับประเทศเพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ
หรือระดับความรุนแรงของปัญหาในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งนำเสนอกระบวนการรวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ การประสานแผนระดับต่างๆ ในพื้นที่ให้ชัดเจน และการนำเสนอผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
กลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมาควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ หรือเหตุผลประกอบกรณีที่ไม่บรรลุ ตาม
เป้าหมายด้วย สำหรับการวิเคราะห์ SWOT Analysis ควรเลือกเฉพาะประเด็นที่สำคัญของแต่ละด้านมาใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อให้เกิดความชัดเจน อีกทั้งควรปรับปรุงตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(16) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

ภายในปี 2570 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
จะเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

เชียงราย เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม
ล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

น่าน เมืองแห่งความสุข 
พะเยา แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน 
แพร่ เมืองเศรษฐกิจมั ่นคง ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีว ิตที ่ด ีและมี

ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
  
เป้าหมายการพัฒนา  
 “ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา” 
 
ตำแหนงการพัฒนาของกลมุจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  จากจุดแข็งประกอบกับโอกาสที่เกิดขึ้น กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในดานที่ตั้งสามารถ
เชื่อมโยงการพัฒนาพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (GMS)และประชาคม
อาเซียน (AC) มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเปนเอกลักษณของกลุมลานนาตะวันออกท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาดานการทองเที่ยวและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาหัตถกรรมอุตสาหกรรม/สินคาชุมชนเป
นฐานการผลิตสินคาเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม 
(ลิ้นจี่ ลําไย) มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้นสามารถท่ีจะพัฒนาเชื่อมโยงกา
รทองเที่ยวกับประเทศในกลุม GMS และ AC ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ ประกอบกับมีสถาบันการศึกษา
หลายระดับ พรอมรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ จึงกําหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1. ศูนยกลางการขนสงและกระจายสินคา เนื่องจากกลุมจังหวัดฯ มีชองทางการขนสงสินคา เชื่อมโยงกับกลุ
มประเทศ GMS และ AEC ทั้งทางบกและทางน้ำ และดานการคาชายแดน 

 2. เปนศูนยกลางเมืองทองเที ่ยวอารยธรรม “ลานนา” เนื ่องจากมีว ัฒนธรรม ชนเผ าที ่ โดดเดน  
สรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว และธรรมชาติที่สวยงาม 

3. สินคาเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย โดยมีสินคาที่สําคัญ ไดแก ขาว ลําไย ยางพารา และโคเนื้อ 
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วิสัยทัศน(Vision) :  
              “ภายในปี 2570 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจ ( Mission) : 
  1. สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การคาการลงทุน การทองเที่ยว และโลจิสติกสเชื่อมโยงสูสากล ใหมีการ 
ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

2. สงเสริมพัฒนาการและสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลคา 
3. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม อารยธรรมแหงลานนาตะวันออก ดํารงไวซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณและเปนอัตลักษณและสุขภาพ 
4. อนุรักษ พัฒนา และสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความ สมบูรณ

ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมที่ด ี
 
เปาประสงคหลัก (Goals) 

1. เปนศูนยกลางการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (GMS) และ 
AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน และลดคาใชจายของผูประกอบการ 
  2. เพิ่มรายไดจากการสงออกสินคาไปยังประเทศ GMS, AEC และประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 

3. เพิ ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมนําสินคาเกษตร และอุตสาหกรรม สู
ตลาดโลก 

4. พัฒนาการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและคุณคาสินคาและบริการเนนฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพ่ิมมูลคา
การทองเที่ยวเพี่อเพ่ิมรายได 

5. รักษาความ อุดมสมบูรณของทรัพยากร ธรรมชาติสรางภาคีใน การอนุรักษฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่ง
แวดลอมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความ ยั่งยืนและเตรียม
พรอมรับอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง และกรอบความรวมมือประชาคมอาเซียน 
 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการค้าการลงทุน และเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว
ทั้งระบบ รวมถึงส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูง และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการดูแลและการบริการ
สุขภาพ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติทั้งที่
เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ 
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3.3  แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2566 – 2570  
 
วิสัยทัศน์(Vision) 

“น่าน : เมืองแห่งความสุข” 
 
ข้อมูลสำคัญในการพัฒนา 

• มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 34,630 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ ซึ่งรายได้
ส่วนใหญ่มาจากภาคบริการ ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมแปรรูป 

• มีประชากร จำนวน 475,962 คน มีความหนาแน่น 41.49 คน/ตารางกิโลเมตร มีดัชนี
ความก้าวหน้าของคนอยู่ที่ 0.6319 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (0.6219) แต่ในขณะเดียวกัน
ก็มีสัดส่วนคนจนมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ 

• และด้วยภูมิประเทศที่ เป็นป่าเขาสูงและลาดชันกว่าร้อยละ 87.2 มีพ้ืนที่ราบเพียงร้อยละ 12.8 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยเป็นพื้นที่ป่าตามกฎหมาย 5.96 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.6 จึงทำให้เกิด
ปัญหาการบุกรุกป่าเพ่ือนำมาทำเป็นพ้ืนที่ทำกินส่งผลให้เกิดความสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมแต่จากการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนทำให้พ้ืนที่ป่าของจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ไร่ และจาการดำเนินการจัดที่ดิน
ทำกินให้ชุมชน ตามนโยบาย คทช. ทำให้อัตราการบุกรุกพ้ืนที่ป่าลดลง การเผาป่าและปัญหา
หมอกควันลดลง ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่านกลับมาอุดมสมบูรณ์และประชาชน
สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุข 

 
พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจในการพัฒนาเพ่ือ “สร้างสุขอย่างสร้างสรรค์” ใน 3 ด้าน คือ 
1. สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น คือ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะที่ดี มี 

คุณภาพชีวิตดีขึ้น และสังคมที่ร่วมเย็น รวมทั้งสร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดน่านให้เป็น
กำลังคนที่มีสรรถนะสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและจังหวัด ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง คือ ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ ด้านการแข่งขัน  
ทั้งในเชิงโครงสร้างและภาคการผลิต อุตสาหกรรมและบริการด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างมูลค่าสูง 

3. สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือลดผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยคุกคามทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และท่ีสำคัญสร้าง
สมดุลในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านเศรษฐกิจ 

ในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2      การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3     การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4     การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5     การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
 
กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาจังหวัดน่าน 
เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจในการพัฒนาจังหวัดน่าน ได้มีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นหมุดหมายในการพัฒนาจังหวัดน่าน 
ในระยะ 5 ปี ประกอบด้วย 

1. สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประกอบด้วย 
- พัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคมโดย (1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้เป็นกำลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต (2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ (3) ส่งเสริมให้
ประชาชนดำรงตนภายใต้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดย (1) พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพและสาธารณสุขอย่างทันสมัยและครบวงจร (2) สร้างสุขภาวะที่ดี ลดภาวะเสี่ยง
ในโรคไม่ติดต่อร้ายแรง และ (3) พัฒนาขีดความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ 

- พิทกัษ์สถาบันหลักของชาติและสร้างสังคมที่สงบสุขร่มเย็น โดย (1) รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 
(2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สร้างบรรยากาศความสามัคคีปรองดองในสังคม 

2. สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประกอบด้วย 
- เพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน โดย (1) นำ

องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
สร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือก้าวไปสู่ตลาดสากล และ (2) พัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน 

- เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง โดย (1) พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ เกษตรปลอดภัย และ (3) 
พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 

- ท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดย (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว (2) พัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว 
สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล (3) สืบสาน รักษา ศิลปวัฒนธรรมวิถีน่านและต่อยอด
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ (4) สร้างภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวที่ดี ประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทางการตลาดเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
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3. สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนประกอบด้วย 
- ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาและฟ้ืนฟู อย่างเป็นระบบ 
- การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง

ประชารัฐ โดย (1) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย (2) พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายป่าไม้ ป่าชุมชน และอ่ืนๆ และ (3) บูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า รวมทั้งมลพิษต่างๆ 

- บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยพัฒนาระบบเตือนภัยและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการช่วยเหลือและบรรเทาแก่อาสาสมัครและจิตอาสา 

 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
“น่านหนึ่งเดียว นำไปสู่ห้ามิติเป้าหมาย น่าน่านอยู่ น่านน่ากิน น่านน่าเที่ยว น่านน่าเรียน น่านน่าธรรม” 
 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
 

การจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้นำกรอบการความคิด  
และทิศทางการพัฒนาจากนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดน่าน และการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  โดยนำแผนงาน/
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด  และแผนงาน /โครงการพัฒนาของ
องค์กรภาครัฐที่อยู่ในกรอบ  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งได้ผ่านการจัดทำประชาคม
ของท้องถิ่นมาวิเคราะห์และประเมินผล  กลั่นกรองเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดน่านตามอำนาจหน้าที่ในอนาคต  

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) 
วิสัยทัศน์ (Vision) : 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน เป็นองค์กรพัฒนาที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขของคนน่าน ด้วย
นวัตกรรมและการบริการ พร้อมบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พันธกิจ (Mission) : 

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ให้เป็นพ้ืนที่ต้นน้ำที่คงความสมบูรณ์ 
อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร การผลิตอาหารอัตลักษณ์
พ้ืนที่ปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า มีการลงทุนและการท่องเที่ยวใน 
รูปแบบวิถีใหม่ 

3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี 
ยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน ในการอนุรักษ์ส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะ
พ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วย
นวัตกรรมและการท่องเที่ยววิถีใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางคมนาคม
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

มีระบบเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ ประกอบกับมีระบบ
บริการสาธารณะพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาและการ
ขยายตัวของเมือง 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพ้ืนที่ต้นน้ำ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 2 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในภาคประชา
สังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ำ 

จังหวัดน่าน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มี
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น และพ้ืนที่ป่าไม้ 

3. ด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาทักษะการผลิตสินค้า การแปรรูปการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งชุมชน และเครือข่ายชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนระบบบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาวะชุมชน 

มีอาชีพ ระบบการผลิต การเกษตรที่สร้างรายได้ที่
เหมาะสม เพียงพอกับภาวะเศรษฐกิจ 

4. การพัฒนาคุฤณภาพชีวิต การศึกษา 
ชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายภาคีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งชุมชน และเครือข่ายชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนระบบบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาวะชุมชน 

คนน่านมีคุณภาพชีวิตดี ชุมชนดี สังคมดี 

5. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
สถานการณ์ฉุกเฉิน และโรคระบาด 

กลยุทธ์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
สถานการณ์ฉุกเฉิน และโรคระบาด 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
กลยุทธ์ที่ 3 การบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

มีความพร้อมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
สถานการณ์ฉุกเฉินและโรคระบาด 
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วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอปัว 
1. กรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ (vision) : 

 “แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกลุ่มอำเภอตอนบน ประชาชนมีวิถี
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2. พันธกิจ (Mission) :  
1. สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน ให้มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
3. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์

ยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูง 
4. บริการภาครัฐ ให้ประชาชนเข้าถึงอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว เสมอภาคภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ (Strategic Issues) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิถีชีวิตพอเพียงและชุมชนพึ่งตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ พัฒนาประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้รองรับ 

การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมภิบาล 
 

4. เป้าประสงค์หลัก (Objectives) 
1. พัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีคุณภาพและยั่งยืน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

พร้อมให้บริการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
2. พัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน พิชิตความ

ยากจนสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 
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การพัฒนาตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
นายประกอบ  แสนทรงสิริ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1) สร้างและบำรุงรักษาถนน ทาง และสร้างทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ท่อ
ระบายน้ำ รางระบายน้ำ  ต้องได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ได้ตลอดปี มีความปลอดภัย ภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และจะประสาน
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ อีกด้านหนึ่งด้วย 
 1.2) สำรวจ ขยายเขตไฟฟ้า ตามสถานที่ที่ไฟฟ้ายังไปไม่ถึง เพ่ือให้ทุกหลังคาเรือนมีไฟฟ้าใช้และติดตั้งไฟกิ่ง
สาธารณะริมทาง ถนน ให้ครอบคลุมทั้งตำบล ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง 
 1.3) สร้าง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและมีความสะอาดปลอดภัยใน
การบริโภค และจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริการน้ำบริโภคในฤดูแล้งให้ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 1.4) ปรับปรุง ระบบชลประทาน ฝายน้ำล้น เหมือง หรือแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ และจัดสร้างแหล่งน้ำใหม่
เพ่ือให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรได้อย่างพอเพียงในฤดูแล้งภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และ
จะประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยอ่ืน ๆ อีกด้วย  

 
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

 2.1) การประกอบอาชีพ 
  2.1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอาชีพที่มีอยู่แล้ว เช่น กลุ่ม
มะม่วง กลุ่มเครื่องเงิน กลุ่มผ้าเขียนเทียน/ผ้าปักชาวเขา กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มยางพารา ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมจัด
โครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มต่าง ๆ ให้มีความรู้ และสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตร 
  2.1.2) สนับสนุนกองทุนประกอบอาชีพแต่ละกลุ่ม เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้มีคุณภาพและ
มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

2.1.3) ส่งเสริม สนับสนุนการค้า การตลาด โดยจัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตผล 
การเกษตร ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม เพ่ือไม่ให้เสียเปรียบพ่อค้า และให้คำปรึกษาเมื่อไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากการจำหน่ายสินค้า 
  2.1.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เกษตร
แบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ พืชผักสวนครัวและหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
และสารเคมี 
  2.1.5) ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพตามความถนัด และพัฒนาฝีมือแรงงานคนว่างงาน และ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหางานให้คนว่างงานมีงานทำตรงกับความต้องการ เพ่ือให้มีรายได้และลดปัญหา
การว่างงานของประชาชน 
  2.1.6) ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามความถนัด เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างสีโดยเฉพาะ
กับ กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน  และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

 2.2) การอุตสาหกรรม 
   2.2.1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในชุมชน และการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
เช่น กลุ่มผลิตเครื่องเงิน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าม้ง และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่สินค้าท่ีผลิตในชุมชน  
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  2.2.2) สนับสนุนกองทุนพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น  จักร
อุตสาหกรรม   

2.3) การท่องเที่ยวและบริการ 
  2.3.1) ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สมุนไพรต้มไก่กระดูกดำ)   
  2.3.2) ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีของชนเผ่า 
และจดัให้มีลานจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม เพ่ือจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 
  2.3.3) จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร ด้านการท่องเที่ยวตำบลป่ากลาง หรือปฏิทินการท่องเที่ยวแต่
ละชนเผ่า และจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ ทั้ง
สื่อ สิ่งพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต 
  2.3.4) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างบ้านพักแต่ละชนเผ่า เพ่ือใช้เป็นที่พักและให้บริการนักท่องเที่ยว 
ทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบ โฮมสเตย์ 

3. นโยบายด้านสังคม 

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

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

3.1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในชุมชนโดย 
การบูรณาการร่วมกันกับโรงเรียน ชุมชน องค์กร ทำงานประสานร่วมกัน และพัฒนาโรงเรียนในชุมชนให้ดี เพ่ือให้เป็น
โรงเรียนชุมชนที่น่าเรียนน่าอยู่ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ต้องส่งลูกไปเรียนชุมชนอ่ืน 
  3.1.4) ส่งเสริม สนับสนุนการนำสื่อเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้บริการในการศึกษา 
ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร และประสานเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และรองรับประชาคมอาเซียน 
  3.1.5) สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี หรือนักเรียนที่มีฐานะยากจน เด็ก
กำพร้า เด็กด้อยโอกาสทุกหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมกัน 
  3.1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

 3.2) สาธารณสุข 
  3.2.1) เพ่ิม และขยายศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เพ่ือพัฒนา และยกระดับ
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวตำบลป่ากลางให้ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ให้แก่ เด็ก  คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์เป็นสำคัญ 
  3.2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข เพ่ือดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัย โดย
ผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 
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  3.2.3) สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน(อสม.) ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้ประชาชนทุกปีอย่างทั่วถึง 
  3.2.4) ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากลางในการดูแลสารพิษ
ตกค้างในผัก ผลไม้ที่จำหน่ายในตลาดนัดของพ้ืนที่ อบต.ป่ากลาง เพื่อให้ความปลอดภัยในการคุ้มครองผู้บริโภค 

3.2.5) สนับสนุนการเฝ้าระวงั ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ร่วมกับ 
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากลาง ในทุกหมู่บ้าน 

3.2.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพแม่และลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์เพ่ือพัฒนาการ 
ด้านสมอง และการเจริญเติบโตทางร่างกาย 
  3.2.7) สนับสนุน และบูรณาการร่วมเครือข่ายบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.) อปพร. องค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้ความช่วยเหลือ การกู้ภัยผู้ป่วยที่
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 
  3.2.8) ส่งเสริมความรัก ความเข้าใจกันภายในครอบครัว โดยประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
กรมสุขภาพจิตมาให้ความรู้ความเข้าใจให้ครอบครัว เพ่ือลดปัญหาความตึงเครียดจากปัญหาการหย่าร้าง และปัญหา
การฆ่าตัวตาย  
  3.2.9) สนับสนุนงบประมาณในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดทุกรูปแบบ 

 3.3) ศาสนา 
  3.3.1)  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและทุกลัทธิความเชื่อให้ทั่วถึง 
  3.3.2) ส่งเสริม การทะนุบำรุงรักษา วัด และซ่อมแซม ปรับปรุง สถานที่ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาตามความเชื่อ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน บุคคลทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้ ศาสนาและมีการสืบ
ทอดต่อไป 
  3.3.3) ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
เช่น กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และส่วนราชการ 
  3.3.4) สนับสนุนให้เยาวชน บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้คำสอนทางศาสนา การประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื่อ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่ออนุรักษ์สืบทอดต่อไป 

 3.4) สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
3.4.1) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะ จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์รวมทั้งจัดสวัสดิการ 

ที่จำเป็นขั้นพ้ืนฐาน สำหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้ครบถ้วนทุกหมู่บ้าน 
  3.4.2) ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่สามารถจะ
ประกอบอาชีพได้ พร้อมจัดเบี้ยยังชีพให้ครบทุกคน ทุกหมู่บ้าน 
  3.4.3) จัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุ
อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ในเบื้องต้นโดยด่วน 
  3.4.4) จัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำหรับผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ เช่น ไม้เท้า รถเข็น ขาเทียม แว่นสายตา สายหูฟัง 
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3.5) กีฬา และนันทนาการ 
3.5.1) ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ระหว่างหมู่บ้าน ทั้งการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความสามารถในการเล่นกีฬา และ
ออกกำลังกาย 
  3.5.2) สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนตำบลป่ากลางมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีการออกกำลัง
กาย โดยการจัดให้มีสวนสุขภาพ และสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกาย เช่น เครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นเด็ก 
เครื่องเสียงเต้นแอโรบิด 
  3.3.3) ตั้งงบประมาณในการจัดจ้างผู้นำการเต้นแอโรบิด เพ่ือออกกำลังกาย  
  3.5.4) ส่งเสริม สนับสนนุให้มีสนามกีฬากลางระดับตำบลที่ได้มาตรฐาน และลานกีฬาระดับ
หมู่บ้านพร้อมจัดหาอุปกรณ์การกีฬาให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 
  3.5.5) ส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนให้เล่นกีฬา และฝึกฝนทักษะการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี การอบรม
กรรมการตัดสินกีฬา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในตำบลให้ได้มาตรฐานสากล และไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่ง
เสพติด 

 3.6) การแก้ไขปัญหาสังคม 
  3.6.1) สนับสนุนและสร้างมาตรการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาว
ตำบลป่ากลาง เช่น การจัดให้มีจุดปฏิบัติการ อปพร.ตำบล บริการ ออกตรวจตรา และติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) 
ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ภายในตำบลป่ากลาง  
  3.6.2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. โดยเฉพาะเรื่องเบี้ยเลี้ยง 
การฝึกอบรมทบทวน อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ความช่วยเหลือ อปพร. เมื่อได้รับอุบัติเหตุ เจ็บป่วยใน
ระหว่างการทำหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 
  3.6.3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้นำชุมชนในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลในการเฝ้าอยู่เวร
ยาม และใช้มาตรการทางสังคมควบคู่กับมาตรการตามที่รัฐกำหนดขึ้นเพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน  
  3.6.4) สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน สตรี เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสตรีให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน 
  3.6.5) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยตำบลและชุดป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เมื่อมีกรณีเจ็บป่วยและมีอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยใช้รถเคลื่อนที่เร็ว 

3.7) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  3.7.1) รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกท่ีดีไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน้ำที่ได้สร้างข้ึน 
หรือแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ โดยจะปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำให้มีความสะอาดและมีน้ำใช้อย่างเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

3.7.2) รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะ สะดวกต่อการจัดเก็บ การกำจัดขยะ  
และจัดหาสถานที่ทิ้งขยะที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

3.7.3) ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์การรักษาความสะอาดบนถนน ริมทาง ทางเดิน ศาลาที่ 
พัก ภายในตำบลและจัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด โดยให้ผู้นำชุมชนเป็นหลัก 
  3.7.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลป่ากลางให้สวยงามตาม
ธรรมชาติ ด้วยโครงการถนนสวย ชุมชนสะอาด บ้านน่าอยู่  
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  3.7.5) รณรงค์ ควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย กลิ่น เสียง ฝุ่นละออง ที่เกิดจากการผลิตและ
การบริโภค เช่น การเผาขยะ การสัญจรของยานพาหนะ และร่วมกันปลูกพืชไม้ยืนต้นเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
  3.7.6) รณรงค์ให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงหรือลดการใช้สารเคมีที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน และหันมาใช้
สารชีวภาพทดแทน เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อชีวิต 

4. นโยบายด้านวัฒนธรรม  

 4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีชนเผ่าอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เช่น ปีใหม่ม้ง เมี่ยน 
สงกรานต์ สะโหลดตีพิ ตลอดจนการแต่งกายชุดประจำชนเผ่าในเทศกาลต่าง ๆ ของแต่ละชนเผ่า และส่งเสริมการ
แต่งกายชุดชนเผ่าเพ่ือเข้าร่วมในเทศกาลต่าง ๆ ภายในและภายนอกตำบล 
 4.2) สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามประเพณี และวัฒนธรรมชนเผ่าให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ
ตำบลป่ากลาง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปิดรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 4.3) ส่งเสริม สนับสนุนการเรยีนรู้ การสืบทอด การถ่ายทอด ความรู้ทางวัฒนธรรม และพิธีกรรมต่าง ๆ ของ
ชนเผ่า ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืน เช่น การเรียนการสอน
ภาษาชนเผ่า  การถ่ายทอดพิธีกรรมทางความเชื่อของแต่ละชนเผ่า 
 4.4) จัดตั้งงบประมาณในการจัดจ้างผู้มีความรู้ในด้านพิธีกรรมต่าง ๆ  ของแต่ละชเผ่า เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้
ลูกหลานในการอนุรักษ์สืบไป 
 4.5) ส่งเสริมและสนับสนุน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้าทางวัฒนธรรมชนเผ่า ที่เป็นผ้าปักชาวเขา 
เครื่องเงินประดับ ผลิตภัณฑ์จักสาน และอ่ืน ๆ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป 

4.6) สนับสนุนการจัดทำเอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ของแต่ละชนเผ่า
ทั้งภาษาชนเผ่าและภาษาไทย เพื่อเผยแพร่ เรียนรู้ และมีการอนุรักษ์เอาไว้ 

4.7) ส่งเสริมและสนับสนุนการเชิดชูเกียรติบุคคล ในวันสำคัญต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และ
เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เช่น ผู้นำชุมชนดีเด่น  เยาวชนดเีด่น  ผู้สูงอายุดีเด่น  อสม.ดีเด่น  และอปพร.ดีเด่น 

5. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง 

 5.1) ส่งเสริม สนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
สนับสนุนการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 5.2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านด้วยการ “ร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนชาวตำบลป่ากลาง”  
 5.3) สนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ให้เป็นสถาบันที่
ทำงานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในด้านการบริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 5.4) ส่งเสริมความสามัคคี ความปรองดองในทุกภาคส่วนภายในตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความ สามัคคี 
และช่วยกันพัฒนาตำบลป่ากลางให้เจริญยิ่งขึ้นไป 

5.5) สนับสนุนการสร้างแรงจูงใจ และเพ่ิมขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานของ อบต. ที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และเป็นที่ยอมรับ 

5.6) ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน อบต.ป่ากลาง รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ได้
มาตรฐานระดับตำบล เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการประชุม การรับรองแขกผู้มาเยี่ยมและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ตำบล 
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5.7) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ
เพ่ือประโยชน์ในการบริการประชาชน 

5.8) พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้นำชุมชน  กรรมการ
หมู่บ้าน  พนักงานส่วนตำบล เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์ในการทำงาน เพ่ือพัฒนาตำบลป่ากลาง 

5.9) เน้นการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นเรื่องการครองตน  ครองคน  ครองงาน และ
บริการประชาชนโดยปราศจากความลำเอียง รวมถึงความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน 

5.10) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพ่ือให้เกิดความสงบ
สุขแก่ประชาชน ให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 
การกำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ดังกล่าวข้างต้นได้อยู่บนพื้นฐานความ
เป็นจริง ด้านเศรษฐกิจ   สังคม    การเมือง  และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือสามารถดำเนินนโยบายให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดเอาไว้ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ต้องเป็นไปเพ่ือ
ผลประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลป่ากลาง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นเรื่องการครองตน  ครองคน   
ครองงาน  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

(อ่ืนๆ กรณีมีความสัมพันธ์/สอดคล้องกับ THAILAND 4.0) 
 

1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1 วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   มีชุมชนเข้มแข็ง  ปลอดสิ่งเสพติด  เศรษฐกิจดี  
มีอาชีพ ก้าวนำประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่  สู่ประชาคมอาเซียน” 
1.2 ยุทธศาสตร์ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและการบริการ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- พันธกิจ 
 จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก  พัฒนาแหล่งน้ำ  จัดหาแหล่งน้ำ  ให้มีน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

- เป้าประสงค์  
1. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะสว่างเพียงพอและมีการขยายเขตไฟฟ้าทั่วถึง 
3. เพื่อให้มีแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค  และการเกษตรอย่างเพียงพอ 

  

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ร้อยละของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตำบลป่ากลางที่เพ่ิมขึ้น 
 

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน จำนวนระยะทางถนน ลาดยาง ถนน คสล. ถนนหิน
กรวดทราย และรางระบายน้ำเพ่ิมข้ึน 

2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

จำนวนประปาหมู่บ้าน และแหล่งน้ำพ้ืนใช้ใน
การเกษตรมีจำนวนเพิ่มข้ึน 

3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า
ให้ทั่วถึง 

จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มข้ึน และมีไฟก่ิงตามถนน
สาธารณะเพียงพอ 

4. ก่อสร้าง / ต่อเติม โครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวนโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ได้รับการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น 
 

-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะ
พ้ืนฐาน 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 

- พันธกิจ 
 จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  และมีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าของชุมชน 
 
- เป้าประสงค์  
  เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง  มีความมั่นคง และยั่งยืน ในการดำรงชีวิต 
  
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้ไม่ตกเกณฑ์ จปฐ ลดลง 
 
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน จำนวนประชาชนมีรายได้ท่ีมั่นคง ยั่งยืน จำนวน

ครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ ลดลง และมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักงานปลัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจใน
ลักษณะประชารัฐ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
- พันธกิจ 
 พัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต  ด้านสังคม  การศึกษา  การกีฬา นันทนาการ  
 
- เป้าประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน  ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ และแผนพัฒนา คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน 
 3. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา ให้เด็กสามารถจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป็นคนดีของสังคมและพ่อแม่ สามารถ
ดำเนินชีวิตในสังคมโดยพึ่งตนเองได้ 
 4. เพื่อป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ/ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
 5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน 
 6. เพื่อจัดให้มีและบำรุงรักษา  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
 
   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่เพ่ิมขึ้น ปัญหายาเสพติดลดลง เยาวชนได้รับการศึกษาทุกคน ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม และมีสุขภาพแข็งแรง  
 
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือ

ตัวเองได้ เพ่ิมขึ้น 
2. ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติดลดลง และเยาวชนเป็นคนดีในสังคม 
3. ส่งเสริมการศึกษา เยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นคนดีใน

สังคม 
4. ส่งเสริมพัฒนากิจการด้านสาธารณะสุข ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ และป้องกันโรคต่างๆ 
5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย และมีสุขภาพ

แข็งแรง 
 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักงานปลัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน
และสังคม 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

- พันธกิจ 
 พัฒนาส่งเสริมด้านอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
 
- เป้าประสงค์  
 1. ส่งเสริม อนุรักษ์ การจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม 
 2. มีศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่า ของตำบลให้เป็นสถานที่เรียนรู้วัฒนธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 3. ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เยาวชนให้รู้จักรักเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง  
  
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ร้อยละของการอนุรักษ์ ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
 
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วประเพณีวัฒนธรรม 

ประชาชนอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างยั่งยืน 

2. ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/
ศูนย์วัฒนธรรมตำบลและชนเผ่า 

ประชาชนมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมและศูนย์
วัฒนธรรมชนเผ่า ม้ง เมี่ยน ลวัะ เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น 

3. ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม เยาวชนสามารถสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนมากข้ึน 

 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน
และสังคม 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- พันธกิจ 
 คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
- เป้าประสงค์  

เพ่ือให้ตำบลป่ากลางสามารถลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และดูแลบำรุงรักษา
ป่าชุมชน 
  
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ร้อยละของการอนุรักษ์ และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริการจัดการขยะ  
 
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล มีการคัดแยกขยะ และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ มากขึ้น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีพ้ืนที่สีเขียวพื้นขึ้น ลดการตัดไม้ทำลายป่า 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ำเสีย ไม่ทิ้งขยะและน้ำเสียลงในอ่างเก็บน้ำและลำห้วย 
 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักงานปลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ต้นน้ำ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
 

- พันธกิจ 
 เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริหารจัดการและบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
- เป้าประสงค์  
 เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาธิบาล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วม 
 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันบรรเทาสาธารภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน 

ประชาชนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

2.สนับสนุนส่งเสริม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้มีประสิทธิภาพ 

สามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.พัฒนาส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างโปรงใส่ 

4.จัดหา/จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และ
เครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการ ปฏิบัติงาน และ
พัฒนาขีดความสามารถ 

มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักงานปลัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend  

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีด
ความสามารถ (โอกาส – อุปสรรค – จุดแข็ง – จุดอ่อน) ตำบลป่ากลาง 
ด้านเศรษฐกิจ 
 จุดแข็ง 

1. ตำบลป่ากลางมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมประเพณีของชนเผา่รวมกันถึงสามชนเผ่า 
2. ตำบลป่ากลาง เปน็แหล่งผลติสินค้าการเกษตรที่สำคัญ เชน่ มะม่วง, ลิ้นจี่, ลำไย และยางพารา 
3. ตำบลป่ากลางเปน็แหล่งผลติเครื่องประดับเงิน ที่มีชื่อเสียง 
4. ตำบลป่ากลาง เปน็แหล่งหัตถกรรมผ้าปักขาวเขาและผา้เขียนเทียน 
5. มีตู้กดเงินสด 2 ตู้ (ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธกส.) 
6. มีตลาดนัดทุกวันศุกร์ 
จุดอ่อน 
1. นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักตำบลป่ากลางทัง้ที่เปน็เส้นทางผา่นของนักท่องเที่ยวระหว่างอำเภอปัวจากวัดภูเก็ต 

และร้านลำดวนผา้ทอ ไปวัดศรมีงคล(ก๋ง) อำเภอท่าวังผา  
2. ไม่มีสถานที่สำคัญที่สามารถดึงดูนักท่องเที่ยวได้ 
3. ขาดงบประมาณในการปรับปรุงส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 
4. ชุมชนขาดความเข้มแข็ง  
5. ผลผลติทางการเกษตรราคาตกต่ำ เช่น มะม่วง ขาดการแปรรูปเพิ่มมูลค่า และเกษตรขาดการรว่มกลุ่ม 
โอกาส 
1. เป็นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวระหว่างอำเภอปัวจากวัดภูเก็ต และร้านลำดวนผา้ทอ อำเภอปัว 

ไปวัดศรีมงคล(ก๋ง) อำเภอท่าวังผา 
2. ตำบลป่ากลางอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เช่น นำ้ตกศิลาเพชร , อุทยานแห่งชาติดอยภูคามีดอกชมพูภูคาซึ่ง

สามารถจะทำให้นักท่องเที่ยวแวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ตำบลป่ากลางไดง้่าย 
3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมและพัฒนาสินค้า OTOP ที่โดดเด่น

จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. กลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ สามารถส่งออกมะม่วงน้ำดอกไมส้ีทอง ไปต่างประเทศได้  
อุปสรรค 
1. ขาดแคลนงบประมาณในการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว 
2. ชุมชนขาดความเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจ 
3. ขาดตลาดรบัซื้อ 
4. โรคระบาด (โควิด-19) 
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ด้านสังคม 
 จุดแข็ง 

1. ตำบลป่ากลางมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
2. มีผู้นำและ ปราชญ์ชาวบ้านที่เปน็ผู้สูงอายุในเร่ืองประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรม ต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก 
3. ตำบลป่ากลางมีประชากรมากเป็นอันดับสองรองจากตำบลปัว มีประชากรเพ่ิมปีละประมาณ 150 คน 
4. มีบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถ ซึ่งจบการศึกษาขั้นสูงและกลับมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของตนเอง 

เช่น หน่วยงานสาธารณสุข บุคลากรครู  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ อบต. และข้าราชการ
หน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น 

 จุดอ่อน 
1. เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมน้อยลงเนื่องจากวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมเมือง 
2. การมีครอบครัวเร็วของเยาวชนทำให้มีลูกเร็ว 
3. การมีประชากรมากทำให้งานไม่เพียงพอต่อประชากรต้องออกไปหางานต่างจังหวัดและต่างประเทศทำ

ให้ทิ้งลูกอยู่กับผู้สูงอายุตามลำพัง 
 โอกาส 

1. ตำบลป่ากลางมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนเช่น การทำเครื่องเงิน 
และทำผ้าเขียนเทียน การปักผ้า การทำเครื่องทองขาว  

 อุปสรรค 
1. ปัญหายาเสพติดทียังมีอยู่ทำให้เด็กและเยาวชนบางกลุ่มไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
2. พ่อแม่ไปทำงานที่อ่ืนทำให้เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 

 
ด้านการศึกษา 
 จุดแข็ง 

1. ตำบลป่ากลางมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง สถานศึกษาชั้นประถมศึกษา 2 แห่ง และชั้น
มัธยมศึกษา 1 แห่ง ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

2. สถานศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนที่เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเด็กได้รับการศึกษาที่ดีทุกคน 
 จุดอ่อน 

1. จำนวนเด็กเล็กมีจำนวนมากแต่จำนวนครูยังไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็ก 
2. ยังขาดงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน และจ้างบุคลากรครู 

 โอกาส 
1. สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 อุปสรรค 
1. ปัญหาเด็กนักเรียนมีครอบครัวก่อนเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. เด็กติดเกมส์ และยาเสพติด 
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ด้านผังเมือง 
 จุดแข็ง 

1. ตำบลป่ากลางมีพ้ืนที่ไม่กว้างทำให้มีหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันสามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้ครอบคลุม 
2. ตำบลป่ากลางไม่มีเขตพ้ืนที่ป่าไม้ทำให้สามารถพัฒนาได้รวดเร็ว 

 จุดอ่อน 
1. ตำบลป่ากลางเป็นพ้ืนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคยังไม่มีน้ำประปาทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
2. ตำบลป่ากลางประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี ทำให้ประชาชนต้องไปซื้อน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค 
3. ตำบลป่ากลางยังไม่ได้โฉนดที่ดินอีกหลายแปลง 

 โอกาส 
1. สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ 
2. การขยายเขตของการประปาส่วนภูมิภาคได้เข้ามาถึงตำบลป่ากลางบ้างส่วนซึ่งต้องรองบประมาณเพ่ือ

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคและทำถังสูงเพ่ือส่งน้ำประปาให้ทั่วถึงต่อไป 
3. กรมท่ีดินเริ่มดำเนินการสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนปี 2564 บ้างส่วนแลว้ 

 อุปสรรค 
1. ประชาชนไม่สามารถนำเอกสารที่ดินไปหาแหล่งเงินทุนได้ 
2. ประชาชนมีการขยายพื้นท่ีปลูกบ้านออกไปเพ่ิมข้ึนทำให้ต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มเติมอยู่ทุกปี 
3. งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของตำบลป่ากลางมีไม่เพียงพอ 

 

ด้านเทคโนโลยี 
 จุดแข็ง 

1. เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน สามารถขายของหรือผลผลิตทาง
การเกษตร ผ่าน Facebook  line  ได้มากขึ้น 

 จุดอ่อน 
1. ประชาชนผู้สูงอายุยังไม่สามารถใช้งาน Application จากโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ 
2. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ 

 โอกาส 
1. รัฐบาลส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตฟรีให้ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล  
2. หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถ 

 อุปสรรค 
1. เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุยังไม่เข้าใจการใช้เทคโนโลยี 
2. ผู้สูงอายุไม่ค่อยมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จุดแข็ง 

1. ตำบลป่ากลางเป็นพ้ืนที่ราบสูงไม่ติดเขตอุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็น สวนมะม่วง 
ลำไย ยางพารา ไผ่ ข้าวโพด ข้าวไร่ นาข้าว 

2. มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่คือ อ่างนิวซีแลนด์ และอ่างหก ใช้ในการผลิตน้ำประปา และเพ่ือการเกษตร 
 จุดอ่อน 

1. ตำบลป่ากลางไม่มีแม่น้ำไหลผ่านต้องอาศัยน้ำจากน้ำฝนและอ่างเก็บน้ำ ถ้าปีไหนฝนน้อยก็จะทำให้น้ำ
ในอ่างเก็บน้ำแห้งไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 

2. ตำบลป่ากลางเกิดปัญหาภัยแล้งทุกปี 
3. ตำบลป่ากลางไม่มีพ้ืนที่ทิ้งขยะต้องไปทิ้งกับบ่อขยะเทศบาลเมืองน่าน 

 โอกาส 
1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำนิวซีแลนด์เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพ่ิมข้ึน 

 อุปสรรค 
1. ตำบลป่ากลางมีขยะเดือนละประมาณ 35 ตัน และไม่มีพ้ืนที่ทิ้งขยะ 
2. ประชาชนไม่ให้ค่อยให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
1.  บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาตำบลป่ากลาง 
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีการเคลื่อนไหว ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และ
สภาพแวดล้อม ส่งผลให้ตำบลป่ากลาง มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือของเศรษฐกิจโลก  ทำให้ตำบลป่ากลางมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
เพ่ือการตลาดมากข้ึนแทนการผลิตเพื่อการยังชีพ  ประกอบกับการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ที่มีการขยายทางด้าน
การค้าการลงทุนของจังหวัด เพ่ิมมากข้ึน ทั้งประเด็น การลงทุนก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังถ่านหินที่เมืองหงสา  แขวง
ไชยะบุรี  สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  การลงทุนเปิดห้างสรรสินค้าขนาดใหญ่  ห้างเทสโก้ โลตัส  การ
ขยายตัวการค้าชายแดนไทย – ลาว และการเข้าสูประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งอาจส่งผลทางตรงและทางอ้อม
ในการส่งผลต่อทางเศรษฐกิจที่จะดีขึ้น ทั้งการขายพืชผลทางการเกษตรในอนาคต  เพราะจะมีแหล่งรองรับผลผลิตที่
เพ่ิมมากข้ึน การค้าการลงทุน รวมถึงการจ้างแรงงานที่จะมีเพ่ิมข้ึน จะเป็นการเสริมสร้างความเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาในอนาคตได้ 
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2.  ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง 
  1.  ตำบลป่ากลาง เป็นตำบลที่ประกอบด้วยประชาชน ที่เป็นชนเผ่า  จำนวน  3  เผ่า  ได้แก่  ม้ง, 
เมี่ยน  และลั๊วะ  ทำให้มีประเพณีวัฒนธรรม ที่ดีงาม ประกอบกับภูมิปัญญา ของแต่ละชนเผ่า มากมาย เหมาะแก่
การศึกษาและอนุรักษ์ สืบสานและ สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ 
  2.  ตำบลป่ากลาง เป็นแหล่งที่ผลิต ผลไม้ได้แก่ มะม่วง ,ลิ้นจี่ ,ลำไย  และผลไม้อ่ืนๆ ซึ่งสามารถที่จะ
ทำให้มีรายได้เข้าสู่ตำบลป่ากลางจำนวนมากทุกๆ ปี 
  3.  ตำบลป่ากลาง เป็นแหล่งเครื่องประดับเงิน  ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  ซึ่งสามารถทำให้
นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจเครื่องประดับเงินสามารถมาเที่ยวซื้อหาเครื่องเงินและเครื่องประดับอ่ืนๆ ได้ 
  4. ตำบลป่ากลาง เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา และผ้าเขียนเทียน ซึ่งมีสีสันงดงาม  สามารถ
ทำเป็นของที่ระลึกฝากญาติผู้ใหญ่ หรือทำเป็นผ้าปูโต๊ะรับแขก มีความสวยงามมาก สามารถที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น
ตลาดของฝาก เพราะตำบลป่ากลาง อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เช่น น้ำตกศิลาเพชร, อุทยานแห่งชาติดอยภูคา, ดอก
ชมพูภูคา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะซื้อของฝากและผลิตภัณฑ์ของตำบลป่ากลางได้ 

5. ตำบลป่ากลาง เป็นตำบลขนาดเล็กมีพ้ืนที่ ประมาณ 21.87 ตารางกิโลเมตร  ความเป็น 
ตำบลขนาดเล็กพ้ืนที่คับแคบสามารถพัฒนาโดยทั่วถึงได้ง่าย 
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ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง  

บริการชุมชนและ
สังคม 

การเกษตร กองช่าง  

2 การพัฒนาด้านส่งเสรมิอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักงานปลัด  

การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักงานปลัด  
3 การพัฒนาด้านสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 
บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักงานปลัด  

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา  

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข สำนักงานปลัด  

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

4 การพัฒนาด้านศลิปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

5 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน สำนักงานปลัด  

บริการชุมชนและ
สังคม 

การเกษตร สำนักงานปลัด  

6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักงานปลัด  

บริการชุมชนและ
สังคม 

วางแผนสถิติและวิชาการ สำนักงานปลัด  

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สำนักงานปลัด  
บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป กองคลัง สำนักงานปลัด 
การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง กองคลัง สำนักงานปลัด 
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ส่วนที่ 5  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที ่12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
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(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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(3) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 53 26,834,700 29 18,335,000 69 62,007,500 88 153,544,000 73 80,035,000 

2 
การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ 10 520,000 10 520,000 19 1,050,000 20 990,000 21 1,040,000 

3 
การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์ 84 10,136,400 82 9,130,000 87 13,343,690 97 10,287,690 96 13,047,690 

4 

การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 22 815,300 22 805,300 25 3,341,300 24 3,945,300 24 38,945,300 

5 
การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 1,500,000 5 1,650,000 5 1,600,000 10 1,760,000 10 3,755,000 

6 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 10 310,000 8 180,000 10 635,000.00 10 545,000 10 545,000 

  รวม 182 40,116,400 156 30,620,300 215 81,977,490 249 171,071,990 234 137,367,990 
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สรุปผลการดำเนินการปี 2563 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ทั้งหมด 
จำนวน 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 69 62,007,500.00 10 3,737,000.00 4 1,997,400.00 4 1,997,400.00 
2.การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 19 1,050,000.00 8 235,000.00 3 50,229.00 3 50,229.00 
3.การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 87 13,343,690.00 59 6,856,000.00 48 4,363,322.00 48 4,363,322.00 
4.การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

25 3,341,300.00 14 255,000.00 
10 209,370.00 10 209,370.00 

5.การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 1,600,000.00 3 50,000.00 1 47,626.26 1 47,626.26 
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 10 635,000.00 7 450,000.00 0 0 0 0 

รวม 215 81,977,490.00 101 11,583,000.00 66 6,667,947.26 66 6,667,947.26 

 
สรุปผลการดำเนินการปี 2562  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ทั้งหมด 
จำนวน 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 52 25,269,400 18 5,576,000 37 13,619,041 52 25,269,400 

2.การพัฒนาด้านส่งเสรมิอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 33 16,430,000 5 145,000 3 43,090 33 16,430,000 

3.การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 62 19,857,665 52 16,304,583 48 16,027,975 62 19,857,665 

4.การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

23 1,993,100 15 345,000 15 299,937 23 1,993,100 

5.การพัฒนาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 3,180,000 3 1,412,800 3 1,458,022 14 3,180,000 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 66 15,300,000 60 10,910,653 55 9,254,491 66 15,300,000 

รวม 250 82,030,165 153 34,694,036 164 46,396,056 250 82,030,165 
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สรุปผลการดำเนินการปี 2561  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ทั้งหมด 
จำนวน 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  102   26,260,400  16     7,802,400         15        5,664,260   102   26,260,400  

2.การพัฒนาด้านส่งเสรมิอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ  36   14,750,000  5        165,000           4           161,365   36   14,750,000  

3.การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  118   23,797,665  49   15,616,249         43      14,680,577   118   23,797,665  

4.การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 26   8,008,400  16        425,000         15           287,175   26   8,008,400  

5.การพัฒนาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  19   3,180,000  4     1,360,400           3        1,403,296   19   3,180,000  

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  66   15,200,000   67   18,302,231   50   15,130,244   66   15,200,000  

รวม  367   91,196,465   157   43,671,280   130   37,326,917   367   91,196,465  
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(4) ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนโครงการที่มากก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามีมากไปก็เป็นปัญหากับการ
นำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในการดำเนินโครงการและงบประมาณเนื่องจากท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการตาม
แผนพัฒนาได้ทั้งหมดจึงต้องอาศัยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป  

 
4.2 ข้อสังเกต  

ทางประชาคมหมู่บ้านต้องการเสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมดไว้ เพื่อรองรับ
การเสนอของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และหน่วยงานจากภายนอก เช่น อำเภอปัว องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางต้องให้กองช่างไป
สำรวจออกแบบและประมาณการเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีโครงการจำนวนมากจึงทำให้กองช่างไปสำรวจออกแบบไม่ทันทำให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนได้ 

ข้อเสนอแนะ 
ในการเสนอโครงการของหมู่บ้านควรนำมาจากแผนชุมชน ซึ่งผ่านการประชุมประชาคมของ

หมู่บ้าน โดยเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาความเดือดร้อน แล้วจึงนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบ แล้วส่งให้ผู้บริหารเสนอความเห็นชอบจากสภาพท้องถิ่นแล้วจึง
ประกาศใช้ โดยต้องนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และใช้เสนอขอรับ
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนต่อไป   

ผลจากการพัฒนา 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีเรียบร้อย

แล้วสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ตามตัวชี้วัดในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการแต่อาจเสร็จช้าล่าซึ่งสามารถกันเงินงบประมาณรายจ่ายโดยขอ
อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

 


