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บทนำ 
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประจำปี 
2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิก
ความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บรหิาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”   ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น พร้อมทั ้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
  

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผน 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ
อยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้
ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึง 

 1.  ความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ทำไปแล้วนั้นมีผลมากน้อยเพียงใด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่  อย่างไร 
 2.  ปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้น  ในระหว่างการดำเนินงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน  การเบิกจ่าย
ล่าช้า  ปัญหาด้านบุคลากร  ปัญหาทางด้านเทคนิค  และปัญหาอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ 
 3.  ผลที่ได้รับจากโครงการว่ามีอะไรบ้าง มีปัญหา  รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับ
จัดทำโครงการต่อไป 

4. ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการ  เพื่อใช้เป็นพื้นฐานใน
การวางแผนโครงการในอนาคต 

 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ข้อ 28 กำหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน 
 2.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นเลือก จำนวนสองคน 
 3.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือก จำนวนสองคน 

4.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน 
5.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน 

โดยคณะกรรมการให้มีวาระอยู ่ในตำแหน่งคราวละสองปี และมีการแก้ไขเพิ ่มเติมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 
11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) 
และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  ข้อ 29  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ไว้ดังนี้ 

1.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น  เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามผล  (Monitoring) 
 การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนดำเนินการและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  เช่น 
Cant Chart ที่ทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการ
ในช่วงใด  ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งแผนปฏิบัติการจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผล
การดำเนินงาน 
  การติดตามผล  คือ  การตรวจสอบที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ  
ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ว่าได้มีการปฏิบัติตามข้ันตอน / กิจกรรม ที่กำหนด
ไว้หรือไม่  การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่
กำหนดไว้หรือไม ่
 การประเมินผล  คือ  การวิเคราะห์ที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพื่อประเมินว่า
ความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน
หรือไม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/


 
 

6 
 

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563 

ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนนิการ อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ทั้งหมด 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 68 61,507,500.00 21 4,392,000.00 14 4,225,963.46 2 198,963.46 

2.การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

19 1,050,000.00 12 290,000.00 6 100,458.00 6 100,458.00 

3.การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 

87 14,563,690.00 69 9,582,383.00 54 9,078,157.00 51 8,173,757.00 

4.การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

25 3,341,300.00 14 245,000.00 10 209,370.00 10 209,370.00 

5.การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 1,600,000.00 5 635,000.00 3 555,908.26 3 555,908.26 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การบริการ 

11 1,135,000.00 9 87,378.00 1 62,420.00 1 62,420.00 

รวม 215 83,197,490.00 130 15,231,761.00 88 14,232,276.72 73 9,300,876.72 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการขององคืการบริหารส่วน

ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะคุณภาพการ
ให้บริการเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ควรปรับปรุงถนนที่ชำรุดให้ได้มาตรฐาน 
2. องค์การบริหารสวนตำบลป่ากลาง ควรมีการดูแลทำความสะอาดไฟฟ้าสาธารณะและ

ซ่อมแซมเมื่อไฟฟ้าดับให้รวดเร็วและเพ่ิมแสงสว่างในเขตพ้ืนที่สาธารณะให้มากขึ้น  
3. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ควรทำการขยายท่อประปาให้ทั่วถึงตามความต้องการ

ของประชาชนและทำให้น้ำประปาดื่มได้ 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ควรสร้างสนามกีฬาหรือพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือให้ประชาชน 

ผู้สูงอายุ เยาวชนมีพ้ืนที่ออกำกำลังกาย 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2.1 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) 
2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา      10 คะแนน 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน       10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ      5 คะแนน 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ    5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน   
     นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง     5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12    5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0    5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด    5 คะแนน 
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(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง 
     ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
       ผลที่คาดว่าจะได้รับ     5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ป่ากลาง  ได้กำหนด
แนวทางการและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2543 ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1. ร้อยละของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ 
2. ร้อยละของความสามารถในการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 

ของแต่ละยุทธศาสตร์ 
3. ร้อยละของดำเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์  
 

 2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผล

เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
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วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   มีชุมชนเข้มแข็ง  ปลอดสิ่งเสพติด  เศรษฐกิจดี  
มีอาชีพ ก้าวนำประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่  สู่ประชาคมอาเซียน” 

 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- พันธกิจ 
 จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก  พัฒนาแหล่งน้ำ  จัดหาแหล่งน้ำ  ให้มีน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
 

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

  

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ร้อยละของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตำบลป่ากลางที่เพ่ิมขึ้น 
 

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน จำนวนระยะทางถนน คสล. และรางระบายน้ำเพ่ิมข้ึน 
2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค 

บริโภค และการเกษตร 
จำนวนประปาหมู่บ้าน และแหล่งน้ำพ้ืนใช้ในการเกษตรมี
จำนวนเพิ่มขึ้น 

3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า
ให้ทั่วถึง 

จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มข้ึน 

4. ก่อสร้าง / ต่อเติม โครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวนโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ได้รับการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น 
 

-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
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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 และมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักงานปลัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1. การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
- พันธกิจ 
 พัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต  ด้านสังคม  การศึกษา  การกีฬา นันทนาการ  
 
- เป้าประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน  ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ และแผนพัฒนา คุณภาพชีวิต  
เด็ก  สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา ให้เด็กสามารถจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป็นคนดีของสังคมและพ่อแม่ 
สามารถดำเนินชีวิตในสังคมโดยพ่ึงตนเองได้ 
 4. เพ่ือป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ/ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
 5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน 
 6. เพื่อจัดให้มีและบำรุงรักษา  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
 
   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่เพ่ิมขึ้น ปัญหายาเสพติดลดลง เยาวชนได้รับการศึกษาทุกคน 
ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีสุขภาพแข็งแรง  
 
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ และสามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้ เพ่ิมข้ึน 
2. ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติดลดลง และเยาวชนเป็นคนดีใน

สังคม 
3. ส่งเสริมการศึกษา เยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นคนดี

ในสังคม 
4. ส่งเสริมพัฒนากิจการด้านสาธารณสุข ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ และป้องกันโรค

ต่างๆ 
5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและ
ประชาชน 

ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การออกกำลัง
กาย 

ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย และมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักงานปลัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

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

กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริม
การท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม 

ประชาชนอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และเผยแพร่ให้เป็นที่
รู้จักอย่างยั่งยืน 

2. ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ประกอบ
พิธีกรรม/ศูนย์วัฒนธรรมตำบลและชนเผ่า 

ประชาชนมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมและศูนย์
วัฒนธรรมชนเผ่า ม้ง เมี่ยน ลวัะ เผยแพร่ให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น 

3. ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรม 

เยาวชนสามารถสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของ
ตนเองได้อย่างยั่งยืนมากข้ึน 

 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- พันธกิจ 
 คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
- เป้าประสงค์  

เพ่ือให้ตำบลป่ากลางสามารถลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และดูแล
บำรุงรักษาป่าชุมชน 
  
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ร้อยละของการอนุรักษ์ และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริการจัดการขยะ  
 
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล มีการคัดแยกขยะ และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ มากขึ้น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีพ้ืนที่สีเขียวพื้นขึ้น ลดการตัดไม้ทำลายป่า 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ำเสีย ไม่ทิ้งขยะและน้ำเสียลงในอ่างเก็บน้ำและลำห้วย 
 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักงานปลัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
 

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

กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน 

ประชาชนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 

2.สนับสนุนส่งเสริม งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

สามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.พัฒนาส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่าง
โปรงใส่ 

4.จัดหา/จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และ
เครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการ ปฏิบัติงาน และ
พัฒนาขีดความสามารถ 

มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักงานปลัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง 

แบบท่ี 1 การกำกับการจัดแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง   หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน ยุทธศาสตร์แล้ว 
 
 ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิน่  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 

การดำเนินการ 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

2. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

3. มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ /  

4. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

5. มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน   
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/  

ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล /  

8. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน /  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น /  

10. มีการกำหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น /  

11. มีการกำหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  

13. มีการกำหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น /  

14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  

15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /  

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  

17. มีการจดัทำบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์ /  

18. มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
 
 
 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 อบต.ป่ากลาง มีดังนี้ 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนสายป่ากลาง 1,621,000.00 กองช่าง เพื่อซ่อมสร้างผิวถนนท่ีชำรุดและให้การ
สัญจรได้สะดวก ลดอุบตัิเหตุ ตลอด
เชื่อมโยงโครงข่ายถนนระหว่างตำบล 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
จำนวน 2 ช่วง หนา 0.05 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,656 ตารางเมตร
พร้อมเครื่องหมายจราจร 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุง ต่อเตมิหอประชุมประจำ
หมู่บ้าน บ้านป่ากลาง หมู่ 7 

485,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนท่ีมาใช้หอประชมุมีความ
สะอาด สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฝ้าเพดานพื้น
อาคาร และอื่นๆ 

3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงสถานท่ีประกอบพิธีกรรรม 
บ้านน้ำเปิน หมู่ 1 และบ้านสวน
ทราย หมู่ 6 

795,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสามารถทำพิธีกรรมได้
สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงสถานท่ีประกอบพิธีกรรรม 
บ้านน้ำเปิน หมู่ 1 และบ้านสวนทราย 
หมู่ 6 

4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างอาคารเก็บของ บ้านห้วยสะ
นาว หมู่ 2 

426,000.00 กองช่าง เพื่อให้มีสถานท่ีเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร 

5 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุ
รจิตร บ้านค้างฮ้อ หมู่ 3 

480,000.00 กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลมุเป็นบ่อ
ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้สะดวกขึ้น 

เทผิวจารจรคอนกรตีเสริมเหล็ก พืน้ท่ี
ไม่น้อยกว่า 600ตารางเมตร หนา 
0.15 ม. 

6 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน 
พร้อมระบบเสียงภายใน บ้านจูน 
หมู่ 4 

400,000.00 กองช่าง เพื่อให้มีสถานท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บ้านได้หลากหลาย 

ปรับปรุงอาคารหอประชุม พร้อม
ติดตั้งระบบเสียงและอุปกรณ์ประกอบ 

7 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงระบบระบายน้ำ อ่างหก
และอ่างห้วยทรายขาว บ้านตาหลวง 
หมู่ 5 

122,000.00 กองช่าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำบริการประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึง 

จัดทำระบบระบายน้ำ อ่างหกและอ่าง
ห้วยทรายขาว 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

8 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้าน 
บ้านตาหลวง หมู่ 5 

298,000.00 กองช่าง เพื่อมีสถานท่ีและสิ่งศักดิเ์คารพบูชา เป็นท่ี
ยึดเหนี่ยวจติใจของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคาร คอนกรตีเสรมิเหลก็ 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10.5 เมตร 
พร้อมลาน คสล. 

9 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หลังบ้านบญุ
เกียรติ แสนทรงสริิ บ้านสวนทราย 
หมู่ 6 

197,000.00 กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ยาว 68 เมตร 

10 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย
เงี้ย ถึงบ้านนางวิภา บ้านสวนทราย 
หมู่ 6 

369,000.00 กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลมุเป็นบ่อ
ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้สะดวกขึ้น 

 เทผิวจารจรคอนกรตีเสริมเหล็ก พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร 

11 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรั้ว คอนกรตีเสริมเหล็ก 
สำนักงาน อบต.ป่ากลาง 

156,000.00 กองช่าง เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ  ก่อสร้างรั้ว คอนกรตีเสริมเหล็ก ยาว 
72 เมตร 

12 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสด ุ 635,000.00 กองช่าง เพื่อเก็บพัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ต่างๆ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร 
จำนวน 1 หลัง 

13 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมกลุม่อาชีพ 60,000.00 สำนักปลดั  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพกลุม่ต่างๆ ให้
มีเงินทุนหมุนเวียนและเกดิความมัน่คง
ยั่งยืนสามารถต่อยอดพัฒนาผลติภัณฑ์
ของกลุ่มได ้
 
 
  

สนับสนุนเงินทุนของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในตำบลป่ากลาง 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
 

14 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 0 สำนักปลดั  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพกลุม่สตรี
แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชนให้มี
รายได้เสริมจุนเจือแก่ครอบครัวสรา้ง
ความสุขความพอเพียงแก่ครัวเรือนได ้

จัดฝึกอบรมส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ
ระยะสั้นแก่กลุม่สตรีแมบ่้าน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุม่เยาวชน ผู้พิการ หมูท่ี่ 
1-7 จำนวน 100 คน 

 

15 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มผลติ
ผ้าลายเขียนเทียน ผ้าปัก 

6,800.00 สำนักปลดั  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการผลิต
ผ้าลายเขียนเทียน ผ้าปัก ให้ทันสมัยและมี
รูปแบบใหม่สามารถเพิ่มรายได้ใหก้ลุ่ม
มั่นคงและยั่งยืน 

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน 
ผ้าปัก 

 

16 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการดำเนินงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบล ป่ากลาง 

4,000.00 สำนักปลดั  เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลได้
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประ สิทธิภาพ
สามารถให้บริการด้านความรู้และเทคนิค
ในการประกอบกิจการอาชีพด้าน
เกษตรกรรมและการแก้ไขปญัหาต่างๆได ้

จัดงบประมาณสนับสนุนการ
ดำเนินงานการอบรมและฝึกสอนแก่
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล ทุกๆป ี  

17 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ฝึกอบรมกรีดยางพารา 2,000.00 สำนักปลดั  เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมกรีดยางพารา
ให้กับผู้สนใจและผู้วา่งงานให้มีอาชีพและ
รายได ้

จัดฝึอบรมกรดียางพารา จำนวน 60 
คน  

18 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรตำบลป่ากลาง 

12,300.00 สำนักปลดั  เพื่อลดปัญหาสินคา้ทางการเกษตรตกต่ำ 
เน่าเสยี และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรพึง
พาตนเองได ้

จัดฝึกอบรมการแปรรูปผลผลติทาง
เกษตร เช่น มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ 
มะขาม เงาะ ฯลฯ จำนวน 30 คน 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
 

19 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการอบรมความรู้กฎหมาย
ทั่วไป 

0 สำนักปลดั  เพื่อให้ประชาชนรู้กฎหมายที่ควรทราบใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน 

จัดอบรมให้ความรูด้้านกฎหมายแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตำบล และประชาชน จำนวน 30 คน 

 

20 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านน้ำเปิน 

7,000.00 สำนักปลดั  เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการอยู่เวรยามในช่วงเวลา
กลางคืน ทำให้เกิดความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
น้ำเปิน  

21 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านห้วยสะนาว 

7,000.00 สำนักปลดั  เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการอยู่เวรยามในช่วงเวลา
กลางคืน ทำให้เกิดความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยสะนาว  

22 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านค้างฮ่อ 

7,000.00 สำนักปลดั  เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการอยู่เวรยามในช่วงเวลา
กลางคืน ทำให้เกิดความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
ค้างฮ่อ  

23 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านจูน 

7,000.00 สำนักปลดั  เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการอยู่เวรยามในช่วงเวลา
กลางคืน ทำให้เกิดความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
จูน  

24 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านตาหลวง 

7,000.00 สำนักปลดั  เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการอยู่เวรยามในช่วงเวลา
กลางคืน ทำให้เกิดความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
ตาหลวง  

25 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านสวนทราย 

8,000.00 สำนักปลดั  เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการอยู่เวรยามในช่วงเวลา
กลางคืน ทำให้เกิดความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
สวนทราย  
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
 

26 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านป่ากลาง 

7,000.00 สำนักปลดั  เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการอยู่เวรยามในช่วงเวลา
กลางคืน ทำให้เกิดความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
ป่ากลาง  

27 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการอบรมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ชนเผา่ถิ่นลัวะตำบลปา่
กลาง 

400 สำนักปลดั  เพื่อปกป้องสถาบันสำคญัของชาติ บน
พื้นฐานของความถูกต้อง เพื่อลดความ
ขัดแย้ง ความแตกแยกในเชิงความคิด โดย
เน้นการเคราพและยอมรบัความเห็นของ
ทุกฝ่าย วิถีชีวิตและวัฒนธรรม อันจะ
นำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีและความ
สงบสุขของสังคมของพื้นที่อย่างแท้จริง 

ราษฎรในพื้นที่ บ้านจูน หมู่ 4 และ
บ้านตาหลวง หมู่ 5 จำนวน 100 คน 

 

28 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

อบรมป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

0 สำนักปลดั  เพื่อให้มีการอบรมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนตำบลป่ากลางและ
เพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิตำบลป่ากลางให้
หมดสิ้นไปในระยะยาว 

จัดการฝึกอบรมด้านโทษและพิษภยั
ของยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
ตำบลป่ากลาง จำนวน 50 คน  

29 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

ติดตั้งกล้อง CCTV 309,000.00 สำนักปลดั  เพื่อคอยป้องกันและสอดส่องดูแล
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและผู้กระทำผิดใน
ด้านต่างๆ ตลอดจนสามารถนำตัว
ผู้กระทำผิดที่เป็นภัยต่อสังคมมารบัโทษ
ตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที 

จำนวน 7 หมู่บ้าน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
 

30 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

ส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลปา่กลาง 

10,000.00 สำนักปลดั  เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มแก่เยาวชนในการ
รวมกลุม่เพื่อร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมให้สังคมมีความปกติสุขในระยะ
ยาว 

ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนตำบล 
ป่ากลาง และอบรมให้ความรู้ ในการ
รวมกลุม่ทำกิจกรรม/การประกอบ
อาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคม จำนวน 
60 คน 

 

31 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการรณรงค์ต่างๆ 0 สำนักปลดั  เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคต์่างๆ เช่น การ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การณรงค์
ป้องกันและโรคไข้เลือดออก และกิจกรรม
อื่นๆ 

กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น การรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิ การณรงค์ป้องกัน
และโรคไขเ้ลือดออก และกิจกรรม
อื่นๆ 

 

32 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

ฝึกอบรมพัฒนาจติใจรวมญาตเิผ่าม้ง
แต่ละตระกลู 

0 สำนักปลดั  เพื่อให้เกิดการเสนอแนะแนวทางและ
แก้ไขปัญหาของชนเผ่าม้งไดเ้กิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ฝึกอบรมพัฒนาจติใจรวมญาตเิผ่าม้ง
แต่ละตระกลู จำนวน 30 คน  

33 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม 20,000.00 สำนักปลดั  เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรมในการปฏบิัติงาน
และเพื่อให้พนักงานลูกจ้างมคีวามมั่นคง
จิตใจในการปฏิบตัิงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมคณุธรรมจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 60 คน 

 

34 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมค
ริสเตียน ตำบลป่ากลาง 

0 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออบรมสร้างความรูค้วามเข้าใจหลัก
คุณธรรมจริยธรรมการอยูร่่วม กันในสังคม
และครอบครัวครสิเตียน สามารถสร้าง
ครอบครัวให้มีความสุขได ้

ครอบครัวคริสเตียน 50 คน 
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35 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำป ี

0 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กส่งเสรมิให้เด็ก
มีความสนุกสนานมคีวามรื่นเริง กล้าคิด
กล้าแสดง ออกเพิ่มศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนอนาคตของชาติได ้

จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับศูนย์พฒันา
เด็กและโรงเรียนในพ้ืนท่ีจำนวน 3 
โรงเรียน  

36 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

สง่เสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 15,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากการเรียน สร้างช่ือเสียง
ให้กับตนเองและโรงเรยีน และเพื่อให้
นักเรียน ได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์
และการเรียนรู้จากการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

โครงการจดันิทรรศการผลงานเด็ก
ปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตรตอน
จบเทอมแก่เด็กท่ีจะจบไปต่อระดบั
อนุบาล 1 ครั้ง 

 

37 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

ปฐมวัยเกมส ์ 5,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็กท้ัง 4 ด้าน 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างศูนย์
เด็กกับผู้ปกครอง 

แข่งขันกีฬาเด็กเล็ก จำนวน 270 คน 

 

38 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,421,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กได้
รับประทานอาหารกลางวัน ครบหลัก 5 
หมู่และมีอาหารกลาง วันทานทุกวัน
สามารถสรา้งความเจริญเติบโตและมีกำลัง
สมองในการพัฒนา การเรียนรูต้ามวัยอัน
สมควรแก่การศึกษาเล่าเรียน 
 
  

ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน นักเรยีน 
330 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 
245 วัน  
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39 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

อุดหนุนส่งเสริมโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรยีนประถมในพ้ืนท่ี 
จำนวน 2 โรงเรียน 

1,479,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับประทานอาหาร
กลางวัน ครบหลัก 5 หมู่ และมีอาหาร
กลางวันทานทุกวันสามารถสรา้งความ
เจริญเติบโตและมีกำลังสมองในการพัฒนา 
การเรยีนรู้ตามวัยอันสมควรแก่การศึกษา
เล่าเรียน 

ส่งเสริมอาหารกลางวันโรงเรียนเขต
พื้นที่การศึกษา ในพ้ืนท่ีจำนวน 2 
โรงเรียน จำนวน นักเรียน 590 คน ๆ 
ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน  

40 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
จำนวน 2 ศูนย ์

1,870,544.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กไดด้ื่มนมทุก
วันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถ
พัฒนาการไดต้ามวัย 

จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 2 ศูนย์ 
จำนวน 7.82 บาท จำนวน 330 คน 
จำนวน 260 วัน 

 

41 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการคณุธรรม จรยิธรรม (ค่าย
คุณธรรม) 

0 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีวินัยในตนเอง 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มี
คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค ์
 
 
 
 
 
 
  

นักเรียนช้ัน ป.6 จำนวน 30 คน 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
 

42 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะและ
สุนทรียภาพ 

10,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจ มีใจรกัด้าน
ดนตรี-นาฎศิลป์(ฟ้อนรำ) ได้ศึกษาเรียนรู้
และปฏิบตัิให้เกิดทักษะในด้านดนตรีและ
การฟ้อนรำได้เป็นอย่างด ี

เยาวชนตำบลปา่กลาง จำนวน 100 
คน 

 

43 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและ
ส่งเสริมทักษะการทำงานของเด็ก
นักเรียนและเยาวชน 

15,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ถึง 6 ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีความ
ตระหนักรู้และเห็นคณุค่าในตนเองและ
ผู้อื่น รู้จักคิดวเิคราะห์ ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และมีทกัษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 ถึง 6 จำนวน 117 คน 

 

44 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

20,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักเรียนช้ัน ป1.-ป.6 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 5 
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
จำนวน 160 คน  

45 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการค่ายคุณธรรม นำความรู้ 
(ค่ายต้นกล้าความดี วีถีคณุธรรม 
ต่อต้านยาเสพตดิ) 

20,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมสีมาธิในการเรียนและการ
ทำกิจกรรม สามารถควบคุมอารมณ์และ
จิตใจของตนเองได ้
 
 
  

นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 
50 คน  
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
 

46 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

ส่งเสริมทักษะอาชีพเสริมรายได ้ 15,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนรูจ้ักการวางแผนแบ่งความ
รับผิดชอบในการทำงาน อย่างเปน็ข้ันตอน
มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ
ได้ นักเรยีนได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ด้าน
ทักษะอาชีพ ตามศักยภาพและสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และส่งเสรมิการสร้างรายได้ระหวา่งเรียน
และเป็นอาชีพทางเลือกในการประกอบ
อาชีพสุจริต 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
จำนวน 160 คน 

 

47 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

บูรณาอาชีพอิงถิ่นฐานมุ่งสู่การมีงาน
ทำของเยาวชนตำบลป่ากลาง 

30,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เยาวชนตำบลปา่กลางรู้อาชีพใน
ท้องถิ่นที่สามารถนำมาต่อยอดสรา้ง
ผลิตภณัฑ์และมาเสนอขายในเชิงธุรกิจทำ
เป็นอาชีพเสริมได้และมีจิตสำนึกรกัถ่ิน
ฐานบ้านเกิดโดยผา่นกระบวนการทักษะ
ทางอาชีพ มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตตาม
เศรษฐกิจพอเพียง 

เยาวชนตำบลปา่กลาง จำนวน 95 
คน 

 

48 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

ค่ายพัฒนาทักษะนาฎยดนตรเีส้นสี
ลายศลิป์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

20,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรีนาฎศลิป์ให้กับนกัเรียน
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 
 
  

เยาวชนตำบลปา่กลาง จำนวน 120 
คน 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
 

49 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม 
นักเรียน 

30,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออบรมและพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม
ให้กับนักเรียนด้วยกระบวนการของค่าย
พุทธบุตรตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของการเป็นผู้มีคณุธรรมจริยธรรม
หลังจากค่ายพุทธบุตร 

เยาวชนตำบลปา่กลาง จำนวน 150
คน 

 

50 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

มัคคุเทศก์น้อย 4 ภาษา (Junior 
guide) 

15,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดและเขยีนสำหรับ
การนำเที่ยวในสถานท่ีท่องเที่ยวท้องถิ่นได้
อย่างคล่องแคล่ว และถูกต้องเพื่อสร้าง
มัคคุเทศก์น้อย 4 ภาษา (คือ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และ
ภาษากลุ่มชนของตนเอง ให้กับชุมชน 

เยาวชนตำบลปา่กลาง จำนวน 50 
คน 

 

51 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

ค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

30,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ในด้านความรู้ตาม
เนื้อหา เทคนิคการทำข้อสอบของการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net และ
การสอบเพื่อคดัเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 
 
  

เยาวชนตำบลปา่กลาง จำนวน 78 
คน (สายวิทย-์สายศิลป์) 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
 

52 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

พัฒนาทักษะเยาวชนเล่นดนตรโียธ
วาทิต 

30,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อฝึกทักษะดนตรีให้กับเยาวชนตำบลป่า
กลางเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาในการทำ
กิจกรรมทีส่ร้างสรรค์ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

เยาวชนตำบลปา่กลาง จำนวน 100 
คน พัฒนาทักษะดนตรีและได้ใช้เวลา
ในการทำกิจกรรมท่ีสรา้งสรรค์ 
ห่างไกลจากยาเสพติด 

 

53 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

165,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังน้ี 
1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2. ค่าหนังสือ
เรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังนี้ 1. ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน 2. ค่าหนังสือ
เรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

54 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 15,000.00 สำนักปลดั เพื่อจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ
ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้
และทำให้รูส้ึกมีคณุค่าในตนเอง 

ผู้สูงอายุ จำนวน 68 คน 
 

55 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบยีน
สัตว์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

4,000.00 สำนักปลดั เพื่อจ่ายค่าสำรวจข้อมลูสตัว์และขึน้
ทะเบียนสตัว์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 

สำรวจปลีะ 2 ครั้ง 
 

56 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

30,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนได้มี
โอกาสในเล่นกีฬาร่วมกันสร้างเสรมิความ
สามัคคีในชุมชนประชาชนได้ออกกำลัง
กายเสริมสร้างสุขภาพดี ห่างไกลยาเสพตดิ 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปีละ 
1 ครั้ง 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
 

57 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
นอกสถานท่ี 

0 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนักกีฬาได้มโีอกาส
เพิ่มทักษะในการแข่งขันร่วมกับนกักีฬา
จากท่ีอื่นๆเช่นกีฬาสัมพันธ์ต่างๆหรือการ
แข่งขันกีฬาระดับอำเภอ หรือจังหวัดเป็น
ต้นเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาในตัวด้วย 

ส่งเสริมให้นักกีฬาเยาวชนได้มโีอกาส
เข้าแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ตลอดปี 
ที่มีการแข่งขัน  

58 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ชนเผ่าลัวะต้านยาเสพตดิ 

20,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน
ทั้งสองหมู่บ้าน ให้เกิดความสามัคคี และ
ประชาชนให้ความสนใจการออกกำลังกาย
เล่นกีฬา และมสีุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง เป็นการใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา หมู่ 4 บ้านจูน 
และหมู่ 5 บ้าตาหลวง ปีละ 1 ครัง้ 

 

59 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อำเภอปัว 
จังหวัดน่าน 

5,000.00 สำนักปลดั  เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และพสกนิกร
ทุกหมู่เหล่าใหม้ีความยึดมั่นในความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ เพื่อเป็นการทำความดี
ถวายแม่ของแผ่นดิน 

ข้าราชการ พนักงาน และพสกนิกรทุก
หมู่เหล่าในพื้นที่อำเภอปัว 

 

60 การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

5,000.00 สำนักปลดั  เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และพสกนิกร
ทุกหมู่เหล่าใหม้ีความยึดมั่นในความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

ข้าราชการ พนักงาน และพสกนิกรทุก
หมู่เหล่าในพื้นที่อำเภอปัว 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
 

61 การพัฒนาด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหมม่้ง 200,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้มีการแสดงทางวัฒนธรรม
และสบืทอดประเพณีอันดีงามของชน 
ชาวม้ง ให้ยั่งยืนและ เป็นการรักษา
วัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่
ตลอดไป 

ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหมม่้ง ปี
ละ 1 ครั้ง 

 

62 การพัฒนาด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่
เมี่ยน 

0 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมปีใหมเ่มี่ยน ให้คงอยู่ต่อไปและ
มีการรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
ของชนเผ่าเมี่ยนให้ คงอยู่สืบไป 

ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่เมี่ยน 
ปีละ 1 ครั้ง 

 

63 การพัฒนาด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมสะโหลดตีพ ิ

20,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมภมูิปัญญาการกินสะโหลดตีพิ
ของชนเผ่าลั๊วะให้มีการสืบทอดคงอยู่
ต่อไป 

ฝึกอบรมสืบสานประเพณีการกินสะ
โหลดตีพิ ของชนเผ่าลั๊วะ ปลีะ 1 ครั้ง 

 

64 การพัฒนาด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณี
เนื่องในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ 

0 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อฝึกอบรมประเพณีวัฒนธรรมการ
เคารพนพนอบต่อผู้ใหญ่ผูสู้งอายุผูเ้ป็น
อุปการะ คุณต่อคนรุ่นหลัง และสง่เสริม
ประชาชนไดเ้รียนรู้ถึงประเพณีอันเป็น
สากลได ้

ฝึกอบรมสืบสานประเพณีวันสงการนต์
ผู้สูงอายุในตำบลป่ากลางทั้งในระดับ
หมู่บ้านและระดับตำบล ปีละ 1 ครั้ง  
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
 

65 การพัฒนาด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

ฝึกอบรมสืบสานประเพณดีงเซ้ง 20,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ฝึกอบรมสืบสานประเพณดีงเซ้งตำบลป่า
กลาง ปีละ 1 ครั้ง 

ฝึกอบรมสืบสานประเพณดีงเซ้งตำบล
ป่ากลาง ปีละ 1 ครั้ง 

 

66 การพัฒนาด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมชาติ
พันธุ ์

40,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้มีการฝึกสอนวัฒนธรรมชนเผ่า ม้ง 
เมี่ยน ลัวะ เพื่อให้มีการสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆให้คงอยู่ตลอดไปสามารถ
รักษาประเพณีวฒันธรรมที่สืบทอดมานาน
ให้อยู่ต่อไปได ้

จ้างวิทยากรสอนเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ ,เช่นผู้นำพิธีการ
แต่งงาน,การเลีย้งผีส่งผี,การเป่าแคลน,
เพลงม้งดั้งเดมิ, การเรียกขวัญ ,การสู่
ขวัญ, การกล่าวสอนประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ ภาษา ชุดประจำเผ่า 
ฯลฯ จำนวน 60 คน 

 

67 การพัฒนาด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

โครงการจดักิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดน่าน 

10,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวในพื้นที่
และส่งเสรมิการสร้างรายได้แก่ชุมชน เพื่อ
เป็นการส่งเสรมิให้ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้มีกิจกรรมร่วมกันอันจะนำไปสู่ ความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
 
 
 
  

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอปัว 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
 

68 การพัฒนาด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

โครงการจดังานบวงสรวงเจ้า
พระญาภูคา 

5,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนนุส่งเสริม
การท่องเที่ยวในอำเภอปัว เพื่อแสดงออก
ซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อ เจา้เมืองวรนคร
ในอดีต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมให้เกิดการมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟ ู

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอปัว 

 

69 การพัฒนาด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

โครงการจดังานบวงสรวงพญาผา
นอง (การะวะพญาผานอง) 

5,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อระลึกถึงคณุงามความดีและอนุภาพ
ของพญาผานอง และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมาเป็น
เวลาช้านาน และเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอำเภอปัว 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอปัว 

 

70 การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ธนาคารน้ำใต้ดิน 73,000.00 สำนักปลดั เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และปญัหาภัย
แล้ง 

ขุดหลุมขนาด กว้าง 1.50 เมตร ลึก 
2.00 เมตร พร้อมทำระบบธนาคาร
น้ำใต้ดิน จำนวน 20 บ่อ 

 

71 การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การกำจัดขยะ 620,000.00 สำนักปลดั เพื่อจัดเก็บขยะและกำจัดขยะทั้ง 7 
หมู่บ้าน อย่างถูกวิธีและทำให้ตำบลป่า
กลางสะอาด 

จัดเก็บขยะและกำจัดขยะ 7 หมู่บา้น 

 

72 การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อบรมการเสรมิสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ 

10,000.00 สำนักปลดั ให้รู้จักการใช้ประโยชน์ของขยะและ
สามารถกำจัดขยะได้อย่างถูกต้อง 

ฝึกอบรม ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุก
ร้านค้า ทุกโรงเรียน และทุกหน่วย
ราชการในพ้ืนท่ี  
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
 

73 การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะอันตราย 20,000.00 สำนักปลดั เพื่อจำกัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี นำขยะอัตรายที่รวบรวมจากชุมชนไป
กำจัดอย่างถูกต้อง  

74 การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและการ
บริการ 

ประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5,000.00 สำนักปลดั เพื่อให้ได้ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนท่ีเกิดจากเวทีประชาคม มา
จัดทำเป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโดยนำแผชุมชนมาพิจาณและทำ
แผน 

จัดเวทีประชาคม 7 หมูบ่้าน จำนวน 
7 ครั้ง และจัดเวทีประชาคมระดบั
ตำบล 1 ครั้ง  

75 การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและการ
บริการ 

ฝึกอบรมทบทวน อปพร. 0 สำนักปลดั เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน และ
ความพร้อมของร่างกาย ของอปพร.ให้
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. จำนวน 
20 คน  

76 การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและการ
บริการ 

โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะของหน่วย
ปฏิบัติการกู้ชีพ - กู้ภัย ของอบต.ป่า
กลาง 

0 สำนักปลดั เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน และ
ความพร้อมของร่างกาย ของอปพร.ให้
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะของหน่วย
ปฏิบัติการกู้ชีพ - กู้ภัย ของอบต.ป่า
กลาง จำนวน 10 คน 

 

77 การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและการ
บริการ 

โครงการแผนท่ีภาษ ี 0 สำนักปลดั เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ ในการ
จัดทำแผนที่ภาษ ี
 
 
 
  

จัดทำแผนที่ภาษีให้ครบทุกหมู่บ้าน 
ทุกพื้นที่ในตำบลป่ากลาง 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานที
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
 

78 การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและการ
บริการ 

ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการของ 
อบต.ป่ากลาง 

15,000.00 สำนักปลดั เพื่อให้มีการดำเนินการสำรวจความพึง
พอใจในบริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดำเนินการจ้างท่ีปรึกษาสำหรับสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับ
บริการปลีะ 1 ครั้ง  

79 การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและการ
บริการ 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง 0 สำนักปลดั เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการ
เลือกตั้ง 

จัดการเลือกตั้งในกรณี ตำแหน่งวา่ง 
และครบวาระ  

80 การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและการ
บริการ 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบตัิประจำปีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 สำนักปลดั เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้มี
บุคลากรทีส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน 

 

81 การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและการ
บริการ 

โครงการสถานท่ีกลาง (ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

10,000.00 สำนักปลดั เพื่อให้สถานท่ีกลางอำเภอปัวท่ีเปน็ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อุดหนุนเทศบาลตำบลปัว เป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
สถานท่ีกลาง  

82 การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและการ
บริการ 

โครงการศึกษาดูงานระบบธนาคาร
น้ำใต้ดิน 

18,600.00 สำนักปลดั เพื่อศึกษาดูงานการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง
และขาดแคลนน้ำอุปโภคบรโิภคและเติม
น้ำใต้ดิน 

จัดการอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 
40 คน  
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   21  ธันวาคม   2564 
 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ 2564 
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินการ อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ 
1.การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 99 159,036,000.00 12 5,984,000.00 10 5,135,500.00 

2.การพัฒนาด้านส่งเสรมิอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

19 840,000.00 6 85,100.00     

3.การพัฒนาด้านสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

102 12,917,690.00 42 7,529,488.00 27 7,170,077.40 

4.การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

24 3,965,300.00 9 300,000.00 5 238,500.00 

5.การพัฒนาด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 1,760,000.00 4 723,000.00 3 679,486.00 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

15 1,355,000.00 9 48,600.00 2 25,000.00 

รวม 269 179,873,990.00 82 14,670,188.00 47 13,248,563.40 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

20 19 

1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 19 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย   

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10 10 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด  
10 10 

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 
(4) วิสัยทัศน์  5 5 
(5) กลยุทธ์  5 5 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 5 
(8) แผนงาน  5 5 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4 

รวมคะแนน 100 95 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 9 
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ  

10 9 

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ  

10 9 

2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10 9 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย   

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 5 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

ชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  

5 5 

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  

5 5 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ  

5 4 

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

5 4 

(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ  

5 4 

(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

5 4 

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  

5 4 

รวมคะแนน 100 90 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 



 

 

38 
 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้พิจารณาการกำหนดโครงการ และวงเงินไว้ใน 

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางประจำปี  2564  รวม 1   ฉบับ การ
กำหนดวงเงินงบประมาณและผลดำเนินการตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผล
ได้ดังนี้ 
 1.  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ป่ากลาง  ประกอบด้วย 6  ยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
   
 2.  องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ากลาง ได้จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 
2564 จำนวน  1  ฉบับ รวมทั้งสิ้น  269 รายการวงเงินที่กำหนดไว้ในแผน จำนวน 179,873,990.00 
บาท  
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3. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้กำหนดโครงการและกำหนดวงเงินในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 52 27,034,700.00 28 18,535,000.00 67 62,247,500.00 99 159,036,000.00 74 116,487,000.00 

การพัฒนาด้านส่งเสรมิอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

10 520,000.00 10 520,000.00 18 900,000.00 19 840,000.00 20 890,000.00 

การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

84 11,356,400.00 82 10,350,000.00 87 14,563,690.00 102 12,917,690.00 101 15,277,690.00 

การพัฒนาด้านศลิปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

22 835,300.00 22 825,300.00 25 3,361,300.00 24 3,965,300.00 24 38,965,300.00 

การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 1,500,000.00 5 1,650,000.00 5 1,600,000.00 10 1,760,000.00 10 3,755,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

10 310,000.00 8 180,000.00 12 1,285,000.00 15 1,355,000.00 13 1,225,000.00 

รวม 181 41,556,400.00 155 32,060,300.00 214 83,957,490.00 269 179,873,990.00 242 176,599,990.00 
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 4. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนาปี 2564  
ไว้ครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์  และได้มีการตั้งงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์แต่ละด้าน จำนวน 6  
ยุทธศาสตร์ ไว้เพียง 82 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 30.85) เงิน 14,670,188.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 
8.15) ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 5,984,000.00 

การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 6 85,100.00 

การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 43 7,529,488.00 

การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

9 300,000.00 

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 723,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 9 48,600.00 

รวม 83 14,670,188.00 
 
5. ในการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาปี 2564 นั้นองค์การบริหารส่วน
ตำบลป่ากลาง ได้ดำเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้  จำนวน 49 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 59.03)  
และเงินจำนวน 14,000,063.40 บาท (คิดเป็นร้อยละ 95.43)      
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ลงนามในสัญญา 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 5,887,000.00 10 5,135,500.00 

การพัฒนาด้านส่งเสรมิอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ         

การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 27 7,170,077.40 27 7,170,077.40 
การพัฒนาด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเทีย่วเชิง
วัฒนธรรม 

5 238,500.00 5 238,500.00 

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 679,486.00 3 679,486.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 2 25,000.00 2 25,000.00 

รวม 49 14,000,063.40 47 13,248,563.40 

 



 
 

41 
 

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564 
 

ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนนิการ อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ทั้งหมด 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 99 159,036,000.00 12 5,984,000.00 12 5,887,000.00 10 5,135,500.00 
2.การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

19 840,000.00 6 85,100.00         

3.การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 

102 12,917,690.00 43 7,529,488.00 27 7,170,077.40 27 7,170,077.40 

4.การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

24 3,965,300.00 9 300,000.00 5 238,500.00 5 238,500.00 

5.การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 1,760,000.00 4 723,000.00 3 679,486.00 3 679,486.00 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การบริการ 

15 1,355,000.00 9 48,600.00 2 25,000.00 2 25,000.00 

รวม 269 179,873,990.00 83 14,670,188.00 49 14,000,063.40 47 13,248,563.40 
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารสว่นตำบลปา่กลาง 
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ส่วนที่ 4    สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการตามยุทธศาสตร์นั้น สามารถนำไปดำเนินการได้ 

ครบทุกยุทธศาสตร์แต่ไม่ครบตามจำนวนแผนพัฒนาที่วางไว้แต่สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 60 ของ
แผนพัฒนาในปี 2564 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ 

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงปริมาณ โดยวัดจากการติดตามและประเมินผลจากระบบ E-plan ของ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 60  
การวัดผลเชิงคุณภาพ โดยใช้การทำแบบสอบถามจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ได้ผลสรุป 

คะแนนความพึงพอใจ 90.64 อยู่ในระดับ 9 คะแนน 
1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
การนำแผนพัฒนาไปดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยรวมถือว่าบรรลุตาม 

เป้าหมายที่ว่าไว้ทุกโครงการ 
1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นเทียบจากจำนวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปี 2564 ดำเนินการสำเร็จร้อยละ 59 แต่ยังเหลือโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการอีก ร้อยละ 41  
1.5 ผลสำเร็จที่วัดได้ 
การดำเนินการตามแผนพัฒนาปี 2564 นั้นองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้ตั้ง

งบประมาณเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาปี 2564 ไว้ครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์  และได้มีการตั้งงบประมาณ 
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์แต่ละด้าน จำนวน 6  ยุทธศาสตร์ ไว้เพียง 82 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 30.85) 
เงิน 14,670,188.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.15) และในการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเนินการ
ตามแผนพัฒนาปี 2564 นั้นองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้ดำเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้  
จำนวน 49 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 59.03)  และเงินจำนวน 14,000,063.40 บาท (คิดเป็นร้อยละ 
95.43) 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนโครงการที่มากก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามีมากไปก็เป็น

ปัญหากับการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในการดำเนินโครงการและงบประมาณเนื่องจากท้องถิ่นไม่สามารถ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาได้ทั้งหมดจึงต้องอาศัยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป  

2.2 ข้อสังเกต 
ทางประชาคมหมู่บ้านต้องการเสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมดไว้ 

เพ่ือรองรับการเสนอของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และหน่วยงานจากภายนอก 
เช่น อำเภอปัว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่ากลางต้องให้กองช่างไปสำรวจออกแบบและประมาณการเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีโครงการจำนวน
มากจึงทำให้กองช่างไปสำรวจออกแบบไม่ทันทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 
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2.3 ข้อเสนอแนะ 
ในการเสนอโครงการของหมู่บ้านควรนำมาจากแผนชุมชน ซ่ึงผ่านการประชุมประชาคม

ของหมู่บ้าน โดยเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาความเดือดร้อน แล้วจึงนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบ แล้วส่งให้ผู้บริหารเสนอความเห็นชอบ
จากสภาพท้องถิ่นแล้วจึงประกาศใช้ โดยต้องนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ใช้เสนอขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนต่อไป และการดำเนินการในปีที่ผ่านมาเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้หลายโครงการ  

2.4 ผลจากการพัฒนา 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

เรียบร้อยแล้วสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ตามตัวชี้วัดในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครบ 
100 เปอร์เซ็นต์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการแต่อาจเสร็จช้าล่าซ่ึงสามารถกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายโดยขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
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ภาคผนวก 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ 

นายประกอบ แสนทรงสิร ิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปา่กลาง 054718427 ต่อ 7 819923649 

นายชัยเดช อภิวัฒน์สกลุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง 054718427 ต่อ 1 817863649 
นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง 054718427 ต่อ 1 904655991 

นายศิลปไชย แซ่โซ้ง กำนันตำบลป่ากลาง 931789515 - 

นายประวันวิทย์ คณิตสากล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 821890173 - 

นายสมชาย งามทวีกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 907572734 - 

นายธนชาต  ชาวส้าน ผู้อำนวยการโรงเรยีนมัธยมป่ากลาง 
 

- 

นายนฤพล นายโก ๋ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลป่ากลาง 054718427 ต่อ 1 810205813 

นายบุญเกียรติ แสนทรงสริ ิ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลป่ากลาง 054718427 ต่อ 1 844876989 

นายสุจริต ปั้นกิจวาณิชเจรญิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 931340241 - 

นายทองคำ พันธวาณิช สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลป่ากลาง 054718427 ต่อ 1 857233087 
ว่าท่ีร้อยตรีฤทธิกร พิเคราะห ์ ผู้อำนวยการโรงเรยีนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 817675224 - 

นายสมฤทธ์ิ ศิลป์ท้าว ผู้แทนประชาคม 898539629 - 

นายกิตติพงศ์ อินทะรังษ ี ผู้อำนวยการโรงเรยีนสหราษฎร์บำรุง 885479495 - 

นางพูล เพชรแก้มแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 634959415 - 

นายประชา ทรงอภิวัฒน์สกลุ ผู้แทนประชาคม 932128059 - 

นายสุภาพ ปญัญา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง 856952910 - 

นางสาวนิตยา แซโ่ซ้ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 892132753 - 

นายผจญ  ทิปกะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง 952282898 - 

นายอดิเรก สุขลำใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 813632778 - 
นายประทัศน์ มาลา หัวหน้าเขตพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง 54682039 - 

นายถวิล โชติชัยพิบูล ผู้แทนประชาคม 861804606 - 

นายชาญ ประดิษฐ์ศร ผู้แทนประชาคม 861901861 - 

นางสาวดารารัตน์ จันต๊ะยอด หัวหน้าสำนักปลัด 889406121 - 

นายบันเทิง จุลทการบณัฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบลปา่กลาง 54792304 - 

 
  

 
  

  

   2. คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ 

นายทินาสิษฐ์ บรินต สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลป่ากลาง 932194464 - 
นายบันเทิง จุลทการบณัฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบล 

ป่ากลาง 
54792304 - 

นายสมพงษ์ ทิวานันท์ ผู้แทนประชาคม 844891483 - 
นายกิตติพงศ์ อินทะรังษ ี ผู้อำนวยการโรงเรยีนสหราษฎร์บำรุง 861165652 - 

นางสาวดารารัตน์ จันต๊ะยอด หัวหน้าสำนักปลัด 054718427 ต่อ 2 - 
ว่าท่ีร้อยตรีฤทธิกร พิเคราะห ์ ผู้อำนวยการโรงเรยีนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 817675224 - 

นายสมเกียรติ สมคำ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลป่ากลาง 871843026 - 

นายธนชาต  ชาวส้าน ผู้อำนวยการโรงเรยีนมัธยมป่ากลาง 817061184 - 

นายสมบรูณ์ แซเ่ต็น สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลป่ากลาง 884131751 - 

นายสุจริต ปั้นกิจวาณิชเจรญิ ผู้แทนประชาคม 819208780 - 

นางรจนา ชัญถาวร ผู้อำนวยการกองคลัง 054718427 ต่อ 3 - 
  

   

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ 

นายผจญ  ทิปกะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง 054718427 ต่อ 6 
 

นายสุภาพ ปญัญา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง 054718427 ต่อ 2 
 

นายประยรู  ขันไชย ผู้อำนวยการกองช่าง 054718427 ต่อ 4 
 

นางสาวดารารัตน์ จันต๊ะยอด หัวหน้าสำนักปลัด 054718427 ต่อ 2 
 

นายณัฐวัตร สว่างเมฆฤทธ์ิ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 054718427 ต่อ 5 
 

นางรจนา ชัญถาวร ผู้อำนวยการกองคลัง 054718427 ต่อ 3 
 

พ.ท.ผ่อง คำรังส ี ประชาคม 054718427 ต่อ 2 - 

นายวิทยา แซ่จ๋าว ผู้แทนประชาคม 861837836 - 

นายประชา คีรสีัตยกุล ประชาคม 054718427 ต่อ 2 - 

นายอดิเรก สุขลำใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 054718427 ต่อ 2 - 
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แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
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