


 

 

 

 

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
ประจ าปี  2565      (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
จัดท าโดย 

คณะกรรมการติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
 
 

  
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
ส านักปลัด 

องค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง 



 

 

 

 

ค าน า 
 ด๎วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข๎อ ๒๙ และ ข๎อ ๓๐ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได๎ก าหนดให๎
มีการ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดย
คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนามีหน๎าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่ง คณะกรรมการจะต๎องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นจะต๎องรายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎
ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลําว และต๎องปิดประกาศไว๎เป็น ระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อย   
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข๎อ ๒๙ (๓) ที่แก๎ไข เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข๎อ ๑๒ 

 ดังนั้น เพ่ือให๎การติดตามและประเมินผลแผนถูกต๎องตามระเบียบดังกลําวและมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง จึงได๎ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือ
รายงานและเสนอความเห็นที่ได๎จากการติดตาม ให๎นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง คณะกรรมการ
หวังเป็นวํารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น ประโยชน๑อยํางยิ่งในการพัฒนาต าบล สามารถ
แก๎ไขป๓ญหาให๎กับประชาชนได๎ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ประจ าปี 
2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และแก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข๎อ 12 ให๎ยกเลิก
ความใน (3) ของข๎อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน “(3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือให๎ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลําว และต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”   ข๎อ 13 ให๎ยกเลิกความใน (5) ของข๎อ 30 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก๎ ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน “(5) ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ตํอสภาท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประ เมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ผู๎บริหารท๎องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลําว และต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน
โดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
  

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผน 
 การติดตามถือได๎วําเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการ
อยูํโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให๎ข๎อมูล
ปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ป๓ญหาที่ก าลังเผชิญอยูํและประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไมํมีระบบติดตามของโครงการแล๎ว ยํอมสํงผลให๎เกิดความลําช๎าในการด าเนินงานให๎
ลุลํวง คําใช๎จํายโครงการสูงเกินกวําที่ก าหนดไว๎ กลุํมเปูาหมายหลักของโครงการไมํได๎รับประโยชน๑หรือ
ได๎รับน๎อยกวําที่ควรจะเป็น เกิดป๓ญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย๎งในการปฏิบัติงานภายในหนํวยงานหรือระหวํางหนํวยงานกับกลุํมเปูาหมายที่ได๎รับประโยชน๑
จากโครงการ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเชํนเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ไดจ๎ากการประเมินจะใช๎ในการปรับปรุง แก๎ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่ง
ขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค๑ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบํงชี้วําแผนงานที่ก าหนดไว๎
ได๎มีการปฏิบัติหรือไมํ อยํางไร อันเป็นตัวชี้วัดวําแผนหรือโครงการที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วนั้นให๎ผลเป็น
อยํางไร น าไปสูํความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว๎หรือไมํ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูวํามีความสอดคล๎องกับการใช๎ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได๎จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข๎อมูลย๎อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตํอไป 
นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณคําและการตัดสินใจอยํางมีหลักเกณฑ๑โดยใช๎
ข๎อมูลที่เก็บรวบรวมอยํางเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได๎ 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีวัตถุประสงค๑เพ่ือทราบถึง 

 1.  ความก๎าวหน๎าของการด าเนินงานที่ท าไปแล๎วนั้นมีผลมากน๎อยเพียงใด  โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
สามารถบรรลุวัตถุประสงค๑ที่ก าหนดไว๎หรือไมํ  อยํางไร 
 2.  ป๓ญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้น  ในระหวํางการด าเนินงาน เชํน ป๓ญหาทางการเงิน  การเบิกจําย
ลําช๎า  ป๓ญหาด๎านบุคลากร  ป๓ญหาทางด๎านเทคนิค  และป๓ญหาอื่น ๆ ที่ไมํได๎คาดคิดไว๎ 
 3.  ผลที่ได๎รับจากโครงการวํามีอะไรบ๎าง มีป๓ญหา  รวมทั้งข๎อดีตําง ๆ ที่จะเป็นแนวทางส าหรับ
จัดท าโครงการตํอไป 

4. ทบทวนถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบตําง ๆ ของโครงการ  เพ่ือใช๎เป็นพ้ืนฐานใน
การวางแผนโครงการในอนาคต 

 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ข๎อ 28 ก าหนดให๎ นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ประกอบด๎วย 

 1.  สมาชิกสภาท๎องถิ่นท่ีสภาท๎องถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคน 
 2.  ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นท่ีประชาคมท๎องถิ่นเลือก จ านวนสองคน 
 3.  ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารคัดเลือก จ านวนสองคน 

4.  หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
5.  ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 

โดยคณะกรรมการให๎มีวาระอยูํ ในต าแหนํงคราวละสองปี และมีการแก๎ไขเพ่ิมเติมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ฉบับ 3 พ.ศ. 2561 ข๎อ 
11 ให๎ยกเลิกความในวรรคสามของข๎อ 28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน “กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) 
และ (5) ให๎มีวาระอยูํในต าแหนํงคราวละสี่ปี และอาจได๎รับการคัดเลือกอีกก็ได๎” 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2548  ข๎อ 29  ได๎ก าหนดอ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  ไว๎ดังนี้ 

1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหาร 

ท๎องถิ่น  เพ่ือผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  อยํางน๎อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให๎ติดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 
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ขั้นตอนการรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อปท. 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น 

สภาท๎องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
   การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ องค๑การบริหารสํวนต าบลใช๎การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได๎มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให๎
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค๑การบริหารสํวนต าบลในภาพรวม   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค๑การบริหารสํวนต าบล 

 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามผล  (Monitoring) 
 การติดตามนั้น จะท าให๎เราทราบวําขณะนี้ได๎มีการปฏิบัติตามแผนด าเนินการและ
แผนพัฒนาท๎องถิ่นถึงระยะใดแล๎ว  ซึ่งเทคนิคอยํางงํายที่สามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการติดตามได๎  เชํน 
Cant Chart ที่ท าให๎หนํวยงานสามารถติดตามได๎วําการด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นมีการด าเนินการ
ในชํวงใด  ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว๎หรือไมํ  ซึ่งแผนปฏิบัติการจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผล
การด าเนินงาน 
  การติดตามผล  คือ  การตรวจสอบที่ท าเพ่ือแสดงให๎เห็นวําเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ  
ด๎วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง  วําได๎มีการปฏิบัติตามข้ันตอน / กิจกรรม ที่ก าหนด
ไว๎หรือไมํ  การใช๎ทรัพยากรตําง ๆ เป็นไปอยํางเหมาะสมเพียงใด อยูํภายใต๎ระยะเวลาและคําใช๎จํายที่
ก าหนดไว๎หรือไม ํ
 การประเมินผล  คือ  การวิเคราะห๑ที่ได๎จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพ่ือประเมินวํา
ความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมายของแผน
หรือไม ํ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 2564 
ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนนิการ อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ทั้งหมด 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1.การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 99 158,739,000.00 12 5,984,000.00 12 5,887,000.00 11 5,252,000.00 

2.การพัฒนาด๎านสํงเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

19 840,000.00 6 85,100.00 0 0.00 0 0.00 

3.การพัฒนาด๎านสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย๑ 

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

4.การพัฒนาด๎านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น และ
การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

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

5.การพัฒนาด๎านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

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

6.การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและ
การบริการ 

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

รวม 269 179,576,990.00 83 14,670,188.00 49 14,000,063.40 48 13,365,063.40 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สิ่งที่ควรปรับปรุง 
จากการส ารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการในด๎านคุณภาพการให๎บริการขององค๑การบริหารสํวน

ต าบลปุากลาง อ าเภอป๓ว จังหวัดนําน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้มีข๎อเสนอแนะคุณภาพการ
ให๎บริการเพิ่มเติมสรุปได๎ดังนี้ 

1. องค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ควรปรับปรุงถนนที่ช ารุดให๎ได๎มาตรฐาน 
2. องค๑การบริหารสวนต าบลปุากลาง ควรมีการดูแลท าความสะอาดไฟฟูาสาธารณะและ

ซํอมแซมเมื่อไฟฟูาดับให๎รวดเร็วและเพ่ิมแสงสวํางในเขตพ้ืนที่สาธารณะให๎มากขึ้น  
3. องค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ควรท าการขยายทํอประปาให๎ทั่วถึงตามความต๎องการ

ของประชาชนและท าให๎น้ าประปาดื่มได๎ 
4. องค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ควรสร๎างสนามกีฬาหรือพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือให๎ประชาชน 

ผู๎สูงอายุ เยาวชนมีพ้ืนที่ออกก าลังกาย 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

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

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

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ๑ท่ีควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
ประกอบด๎วย 
1. การสรุปสถานการณ๑การพัฒนา      10 คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 
4. ยุทธศาสตร๑และแผนงาน       10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด๎วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ      5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับโครงการ    5 คะแนน 
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน   
     น าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง     5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับ 
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหํงชาติ ฉบับที ่12    5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0    5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด    5 คะแนน 
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(8) โครงการแก๎ไขป๓ญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎าง 
     ให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และ 
       ผลที่คาดวําจะได๎รับ     5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑   5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ๑ท่ีควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง  ได๎ก าหนด
แนวทางการและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบล ประจ าปี 2565 ในประเด็น
ดังตํอไปนี้ 

1. ร๎อยละของโครงการในแตํละยุทธศาสตร๑ 
2. ร๎อยละของความสามารถในการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนาท๎องถิ่น ปี 2565 

ของแตํละยุทธศาสตร๑ 
3. ร๎อยละของด าเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว๎ในแตํละยุทธศาสตร๑  
 

 2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ องค๑การบริหารสํวนต าบลใช๎การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล

เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได๎มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให๎ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค๑การบริหารสํวนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค๑การบริหารสํวน
ต าบล 

 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน  สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   มีชุมชนเข๎มแข็ง  ปลอดสิ่งเสพติด  เศรษฐกิจดี  
มีอาชีพ ก๎าวน าประชาธิปไตย  ก๎าวไกลการศึกษา พัฒนาให๎เป็นต าบลนําอยูํ  สูํประชาคมอาเซียน” 

 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎าน โครงสร๎างพ้ืนฐาน 
 2.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการสํงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
 4.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎าน ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
และสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 5.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 6. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการบริการ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- พันธกิจ 
 จัดให๎มีการบ ารุงรักษาทางบก  พัฒนาแหลํงน้ า  จัดหาแหลํงน้ า  ให๎มีน้ ากินน้ าใช๎และน้ าเพ่ือ
การเกษตรอยํางเพียงพอ 
 

- เป้าประสงค์  
1. เพื่อให๎การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพ่ือให๎มีไฟฟูาสาธารณะสวํางเพียงพอและมีการขยายเขตไฟฟูาทั่วถึง 
3. เพื่อให๎มีแหลํงน้ าในการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอยํางเพียงพอ 

  

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ร๎อยละของการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานต าบลปุากลางที่เพ่ิมขึ้น 
 

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ๑ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ๑ 

1. พัฒนาเส๎นทางคมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน จ านวนระยะทางถนน คสล. และรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึน 
2. จัดหาและพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ืออุปโภค 

บริโภค และการเกษตร 
จ านวนประปาหมูํบ๎าน และแหลํงน้ าพ้ืนใช๎ในการเกษตรมี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

3. ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตไฟฟูา
ให๎ทั่วถึง 

จ านวนครัวเรือนมีไฟฟูาใช๎เพิ่มข้ึน 

4. กํอสร๎าง / ตํอเติม โครงสร๎างพ้ืนฐาน จ านวนโครงสร๎างพื้นฐานอื่นๆ ได๎รับการกํอสร๎างเพ่ิมขึ้น 
 

-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองชําง และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการทํองเที่ยวให๎เจริญเติบโตอยําง
สมดุลและยั่งยืน 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 
- พันธกิจ 
 จัดให๎มีการสํงเสริมอาชีพแกํประชาชน  และมีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค๎าของชุมชน 
 
- เป้าประสงค์  
  เพ่ือให๎ประชาชนมีอาชีพและรายได๎พอเพียง  มีความมั่นคง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 
  
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ร๎อยละของประชาชนที่มีรายได๎ไมํตกเกณฑ๑ จปฐ ลดลง 
 
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

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

ครัวเรือนที่มีรายได๎ตกเกณฑ๑ จปฐ. ลดลง และมี
รายได๎เพ่ิมข้ึน 

 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส านักงานปลัด และหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑ที่ 1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด๎วยองค๑ความรู๎เพ่ือสร๎าง
มูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
- พันธกิจ 
 พัฒนาสํงเสริมด๎านคุณภาพชีวิต  ด๎านสังคม  การศึกษา  การกีฬา นันทนาการ  
 
- เป้าประสงค์  
 1. เพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน  สํงเสริมสังคมสงเคราะห๑ และแผนพัฒนา คุณภาพชีวิต  
เด็ก  สตรี  คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส 
 2. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
 3. เพ่ือสํงเสริมการศึกษา ให๎เด็กสามารถจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป็นคนดีของสังคมและพํอแมํ 
สามารถด าเนินชีวิตในสังคมโดยพ่ึงตนเองได๎ 
 4. เพื่อปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ/สํงเสริมสุขภาพประชาชน 
 5. เพ่ือสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให๎กับเยาวชนและประชาชน 
 6. เพื่อจัดให๎มีและบ ารุงรักษา  การกีฬา  การพักผํอนหยํอนใจ และสวนสาธารณะ 
 
   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ร๎อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่เพ่ิมขึ้น ป๓ญหายาเสพติดลดลง เยาวชนได๎รับการศึกษาทุกคน 
ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีสุขภาพแข็งแรง  
 
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ๑ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ๑ 
1. สํงเสริมพัฒนาด๎านการสงเคราะห๑ประชาชน ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการชํวยเหลือ และสามารถ

ชํวยเหลือตัวเองได๎ เพ่ิมข้ึน 
2. สํงเสริมการแก๎ป๓ญหาสังคม ป๓ญหายาเสพติดลดลง และเยาวชนเป็นคนดีใน

สังคม 
3. สํงเสริมการศึกษา เยาวชนได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นคนดีใน

สังคม 
4. สํงเสริมพัฒนากิจการด๎านสาธารณสุข ประชาชนได๎รับการตรวจสุขภาพ และปูองกันโรค

ตํางๆ 
5. สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและ
ประชาชน 

ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 

6. สํงเสริมสนับสนุนการเลํนกีฬา การออกก าลัง
กาย 

ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย และมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส านักงานปลัด และหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑ที่ 5. การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
- พันธกิจ 
 พัฒนาสํงเสริมด๎านอนุรักษ๑ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น และสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
- เป้าประสงค์  
 1. สํงเสริม อนุรักษ๑ การจัดงานตามประเพณีและสํงเสริมการทํองเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม 
 2. มีศูนย๑วัฒนธรรมชนเผํา ของต าบลให๎เป็นสถานที่เรียนรู๎วัฒนธรรมและเป็นแหลํงทํองเที่ยว 
 3. ฝึกสอนอบรมให๎ความรู๎เยาวชนให๎รู๎จักรักเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง  
  
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ร๎อยละของการอนุรักษ๑ ด๎านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น และสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
 
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ๑ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ๑ 
1. สํงเสริมการจัดงานตามประเพณีและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม 

ประชาชนอนุรักษ๑ ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่นของตนเอง และเผยแพรํให๎เป็นที่รู๎จัก
อยํางยั่งยืน 

2. กํอสร๎างและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/
ศูนย๑วัฒนธรรมต าบลและชนเผํา 

ประชาชนมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมและศูนย๑
วัฒนธรรมชนเผํา ม๎ง เมี่ยน ลวัะ เผยแพรํให๎เป็นที่
รู๎จักมากขึ้น 

3. ฝึกสอนอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรม 

เยาวชนสามารถสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของ
ตนเองได๎อยํางยั่งยืนมากข้ึน 

 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

สํวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการทํองเที่ยวให๎เจริญเติบโตอยําง
สมดุลและยั่งยืน 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- พันธกิจ 
 คุ๎มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
- เป้าประสงค์  

เพ่ือให๎ต าบลปุากลางสามารถลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน และดูแล
บ ารุงรักษาปุาชุมชน 
  
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ร๎อยละของการอนุรักษ๑ และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และการบริการจัดการขยะ  
 
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ๑ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ๑ 
1. บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล มีการคัดแยกขยะ และท าปุ๋ยหมักชีวภาพ มากขึ้น 
2. สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างจิตส านึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

มีพ้ืนที่สีเขียวพื้นขึ้น ลดการตัดไม๎ท าลายปุา 

3. สํงเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ าเสีย ไมํทิ้งขยะและน้ าเสียลงในอํางเก็บน้ าและล าห๎วย 
 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส านักงานปลัด และหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑ที่ 2. การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
โดยการมีสํวนรํวมของภาคประชาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
 

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

กลยุทธ๑ / แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ๑ 
1.สนับสนุนสํงเสริมการพัฒนารํวมบูรณาการ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับชุมชน 

ประชาชนให๎ความรํวมมือ และมีสํวนรํวมทุกภาค
สํวน 

2.สนับสนุนสํงเสริม งานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให๎มีประสิทธิภาพ 

สามารถปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

3.พัฒนาสํงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ที่ด ี

ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานได๎อยําง
โปรงใสํ 

4.จัดหา/จัดซื้อ/ซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ๑และ
เครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการ ปฏิบัติงาน และ
พัฒนาขีดความสามารถ 

มีอุปกรณ๑และเครื่องมือในการปฏิบัติงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ส านักงานปลัด และหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
 
- ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัด :  ยุทธศาสตร๑ที่ 5. การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๕ 

 

 

 

2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

แบบท่ี 1 การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง   หลังจากท่ีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ประกาศใช๎แผน ยุทธศาสตร๑แล๎ว 
 
 ชื่อองคก์ารปกครองส่วนท้องถิน่  องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินการ 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น /  

2. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น /  

3. มีการจดัประชุมอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ /  

4. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น /  

5. มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น /  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประชาคมท๎องถิ่นพิจารณารํางแผน   
    ยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

/  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิน่   

7. มีการรวบรวมข๎อมลูและป๓ญหาส าคัญของท๎องถิ่นมาจัดท าฐานข๎อมูล /  

8. มีเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ารํวมในการจัดท าแผน /  

9. มีการวิเคราะห๑ศักยภาพของท๎องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท๎องถิ่น /  

10. มีการก าหนดวิสยัทัศน๑และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับศักยภาพของท๎องถิ่น /  

11. มีการก าหนดวิสยัทัศน๑และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด /  

12. มีการก าหนดจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน /  

13. มีการก าหนดเปูาหมายการพฒันาท๎องถิ่น /  

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร๑ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด /  

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา /  

17. มีการจดัท าบัญชีกลุมํโครงการในแผนยุทธศาสตร๑ /  

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร๑ /  
 
 
 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


๑๖ 

 

 

 

รายละเอียดโครงการในข๎อบัญญัติงบประมาณ 2565 อบต.ปุากลาง มีดังนี้ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนเข๎าสูํพื้นท่ีการเกษตร บ๎าน
ห๎วยสะนาว หมูํที่ 2 (หมอน 4) 

197,000.00 กองชําง เพื่อเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ป๓ญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน 

กํอสร๎างถนน คสล.ขนาดกว๎าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร๎อมไหลํทาง ยาว 
360 เมตร 

2. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสามแยกถึงสวนลิ้นจี่ อ.ประชา 
บ๎านปุากลาง หมูํ 7 

500,000.00 กองชําง เพื่อเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ป๓ญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน 

เทผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก กว๎าง 6 
เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมไหลํทาง 

3. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ๎านกระบี่ข๎างซ๎าย บ๎านน้ าเปิน 
หมูํที่ 1 

493,000.00 กองชําง เพื่อเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ป๓ญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน 

เทผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก กว๎าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมไหลํทาง 0.30 เมตร 

4. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ขยายไหลํทางคอนกรีตเสริมเหล็กหน๎าบ๎าน
นายช านาญถึงซอยหก บ๎านห๎วยสะนาว 
หมูํที่ 2 

253,000.00 กองชําง เพื่อขยายไหลํทางให๎รถสญัจรไดส๎ะดวก
ขึ้นถนนไมํคับแคบและลดอุบัตเิหตุได ๎

ขยายไหลํทาง กว๎างข๎างละ 1 เมตร ยาว 
250 เมตร พร๎อมไหลํทาง 

5. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านนายพินิจ ถึงบ๎านนายประเวศน๑ 
บ๎านค๎างฮ๎อ หมูํที่ 3 

382,000.00 กองชําง เพื่อเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ป๓ญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน 

เทผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาด
กว๎าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร๎อมไหลํทาง 0.30 เมตร 

6. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ปรับปรุง ระบบเสยีงตามสาย หมูบํ๎าน 100,000.00 กองชําง เพื่อให๎มีหอกระจายขําวพร๎อมเสียงตาม
สายไว๎ประชาสัมพันธ๑ ให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านทราบขําวสาร ตาํงๆ 

ปรังปรุง ระบบเสียงตามสาย หมูํที ่1-7 
(ตามแบบแปลนของกองชําง) 

7. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน๎าบ๎านผู๎ใหญํถึงบ๎านนายพนม ลี
น าโชค บ๎านค๎างฮ๎อ หมูํที่ 3 

118,000.00 กองชําง เพือ่แก๎ไขป๓ญหาถนนเป็นหลมุเป็นบํอ
ประชาชนสามารถใช๎สัญจรได๎สะดวกขึ้น 

เทคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกว๎าง 5 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมถมดินกว๎างเฉลี่ย 0.30 เมตร 

8. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

กํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(สายแยกหอประชุม - ห๎วยทรายขาว) 
บ๎านจูน หมูํ 4 

472,000.00 กองชําง เพื่อแก๎ไขป๓ญหาน้ าทํวมขังให๎แกํราษฎร
ในพื้นที่ 

รางระบายน้ า ยาว 150 เมตร กว๎าง 
0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร 



๑๗ 

 

 

 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

9. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยศาลเจา๎ที่หมูํบ๎าน - บ๎านนายก
รวิทย๑ อภิวัฒนธัญสริิ บ๎านตาหลวง หมูํ 5 

284,000.00 กองชําง เพื่อเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม
สัญจรแก๎ป๓ญหาถนนเป็นหลมุเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน 

เทผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 750 ตารางเมตร 
หนา 0.15 เมตร 

10. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายต๎นป๋อ บ๎านตาหลวง หมูํ 5 

166,000.00 กองชําง เพื่อเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม
สัญจรแก๎ป๓ญหาถนนเป็นหลมุเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน 

กว๎าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร 

11. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ๎านนายพภิพ - บ๎านนายสมพร 
บ๎านสวนทราย หมูํ 6 

872,000.00 กองชําง เพื่อเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม
สัญจรแก๎ป๓ญหาถนนเป็นหลมุเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน 

กว๎าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร 
พร๎อมไหลํทาง 50 เซนติเมตร 

12. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ปรับปรุงทางเข๎าโรงเรียนมัธยมปุากลาง 40,000.00 กองชําง เพื่อให๎นักเรียนและประชาชนท่ัวไปใช๎สัญจรได๎
สะดวกลดการเกิดอุบตัิเหตไุด๎ 

เทผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก มี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 43 ตารางเมตร 

13. การพัฒนาด๎าน
สํงเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

สํงเสริมกลุมํอาชีพ 20,000.00 ส านักปลดั  เพื่อสํงเสริมการพัฒนาอาชีพกลุมํตํางๆ ให๎มี
เงินทุนหมุนเวียนและเกิดความมั่นคงยั่งยืน
สามารถตํอยอดพัฒนาผลติภณัฑ๑ของกลุํมได๎ 

สนับสนุนเงินทุนของกลุํมอาชีพ
ตํางๆ ในต าบลปาุกลาง 

14. การพัฒนาด๎าน
สํงเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 30,000.00 ส านักปลดั  เพื่อสํงเสริมการพัฒนาอาชีพกลุมํสตรีแมํบ๎าน 
กลุํมผูส๎ูงอายุกลุมํเยาวชนให๎มรีายได๎เสรมิจุน
เจือแกํครอบครัวสร๎างความสุขความพอเพียง
แกํครัวเรือนได ๎

จัดฝึกอบรมสํงเสรมิและพัฒนา
อาชีพระยะสั้นแกํกลุํมสตรีแมํบ๎าน 
กลุํมผูส๎ูงอายุ กลุํมเยาวชน ผู๎พิการ 
หมูํที่ 1-7 จ านวน 100 คน 

15. การพัฒนาด๎าน
สํงเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

สํงเสริมพัฒนาอาชีพกลุํมผลติผ๎าลายเขียน
เทียน ผ๎าป๓ก 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อสํงเสริมการพัฒนาอาชีพการผลิตผา๎ลาย
เขียนเทียน ผ๎าป๓ก ให๎ทันสมัยและมีรูปแบบ
ใหมํสามารถเพิ่มรายได๎ให๎กลุมํมั่นคงและยั่งยืน 

สํงเสริมผลิตภัณฑ๑ผ๎าลายเขียนเทียน 
ผ๎าป๓ก 

16. การพัฒนาด๎าน
สํงเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ฝึกอบรมกรีดยางพารา 40,000.00 ส านักปลดั  เพื่อสํงเสริมการฝึกอบรมกรีดยางพาราให๎กับ
ผู๎สนใจและผู๎วาํงงานให๎มีอาชีพและรายได ๎

จัดฝึกอบรมกรดียางพารา จ านวน 
60 คน 

 
 



๑๘ 

 

 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

17. การพัฒนาด๎าน
สํงเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ต าบลปุากลาง 0.00 

ส านักปลดั  เพื่อลดป๓ญหาสินคา๎ทางการเกษตรตกต่ า 
เนําเสยี และเพิ่มรายได๎ให๎กับเกษตรกรพึงพา
ตนเองได ๎

จัดฝึกอบรมการแปรรูปผลผลติทาง
เกษตร เชํน มะมํวง ล าไย ลิ้นจี่ 
มะขาม เงาะ ฯลฯ จ านวน 30 คน 

18. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการอบรมความรู๎กฎหมายทั่วไป 
10,000.00 

ส านักปลดั  เพื่อให๎ประชาชนรู๎กฎหมายที่ควรทราบใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

จัดอบรมให๎ความรูด๎๎านกฎหมายแกํ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสํวน
ต าบล และประชาชน จ านวน 30 คน 

19. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการรักษาความสงบเรียบร๎อยหมูํบ๎าน 
บ๎านน้ าเปิน 7,000.00 

ส านักปลดั  เพื่อเป็นการสํงเสรมิให๎คณะกรรมการ
หมูํบ๎านมีการอยูํเวรยามในชํวงเวลากลางคืน 
ท าให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
น้ าเปิน 

20. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการรักษาความสงบเรียบร๎อยหมูํบ๎าน 
บ๎านห๎วยสะนาว 7,000.00 

ส านักปลดั  เพื่อเป็นการสํงเสรมิให๎คณะกรรมการ
หมูํบ๎านมีการอยูํเวรยามในชํวงเวลากลางคืน 
ท าให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
ห๎วยสะนาว 

21. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการรักษาความสงบเรียบร๎อยหมูํบ๎าน 
บ๎านค๎างฮํอ 7,000.00 

ส านักปลดั  เพือ่เป็นการสํงเสรมิให๎คณะกรรมการ
หมูํบ๎านมีการอยูํเวรยามในชํวงเวลากลางคืน 
ท าให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
ค๎างฮํอ 

22. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการรักษาความสงบเรียบร๎อยหมูํบ๎าน 
บ๎านจูน 7,000.00 

ส านักปลดั  เพื่อเป็นการสํงเสรมิให๎คณะกรรมการ
หมูํบ๎านมีการอยูํเวรยามในชํวงเวลากลางคืน 
ท าให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
จูน 

23. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการรักษาความสงบเรียบร๎อยหมูํบ๎าน 
บ๎านตาหลวง 7,000.00 

ส านักปลดั  เพื่อเป็นการสํงเสรมิให๎คณะกรรมการ
หมูํบ๎านมีการอยูํเวรยามในชํวงเวลากลางคืน 
ท าให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
ตาหลวง 

24. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการรักษาความสงบเรียบร๎อยหมูํบ๎าน 
บ๎านสวนทราย 8,000.00 

ส านักปลดั  เพื่อเป็นการสํงเสรมิให๎คณะกรรมการ
หมูํบ๎านมีการอยูํเวรยามในชํวงเวลากลางคืน 
ท าให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
สวนทราย 

 
 



๑๙ 

 

 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

25. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการรักษาความสงบเรียบร๎อยหมูํบ๎าน 
บ๎านปุากลาง 7,000.00 

ส านักปลดั  เพื่อเป็นการสํงเสรมิให๎คณะกรรมการ
หมูํบ๎านมีการอยูํเวรยามในชํวงเวลากลางคืน 
ท าให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
ปุากลาง 

26. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อบรมปูองกันและแกไ๎ขป๓ญหายาเสพติด 20,000.00 ส านักปลดั  เพื่อให๎มีการอบรมในการปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหาเด็กและเยาวชนต าบลปุากลางและ
เพื่อแก๎ป๓ญหายาเสพตดิต าบลปุากลางให๎
หมดสิ้นไปในระยะยาว 

จัดการฝึกอบรมด๎านโทษและพิษภยั
ของยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
ต าบลปุากลาง จ านวน 50 คน 

27. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

สํงเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลปุากลาง 

25,000.00 ส านักปลดั  เพื่อสํงเสริมการรวมกลุํมแกํเยาวชนในการ
รวมกลุมํเพื่อรํวมกิจกรรมท่ีสร๎างสรรค๑ 
สํงเสริมให๎สังคมมีความปกติสุขในระยะยาว 

สํงเสริมการจัดตั้งกลุํมเยาวชนต าบล 
ปุากลาง และอบรมให๎ความรู๎ ในการ
รวมกลุมํท ากิจกรรม/การประกอบ
อาชีพ เพื่อสร๎างสรรค๑สังคม จ านวน 
60 คน 

28. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการรณรงค๑ตํางๆ 10,000.00 ส านักปลดั  เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค๑ตํางๆ เชํน การ
รณรงค๑ตํอต๎านยาเสพติด การณรงค๑ปูองกัน
และโรคไขเ๎ลือดออก และกิจกรรมอื่นๆ 

กิจกรรมรณรงค๑ตํางๆ เชํน การรณรงค๑
ตํอต๎านยาเสพตดิ การณรงค๑ปูองกัน
และโรคไขเ๎ลือดออก และกิจกรรม
อื่นๆ 

29. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

ฝึกอบรมพัฒนาจติใจรวมญาตเิผําม๎งแตํละ
ตระกลู 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อให๎เกิดการเสนอแนะแนวทางและแก๎ไข
ป๓ญหาของชนเผําม๎งได๎เกดิการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง 

ฝึกอบรมพัฒนาจติใจรวมญาตเิผําม๎ง
แตํละตระกลู จ านวน 30 คน 

30. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม 0.00 ส านักปลดั  เพื่อเสรมิสร๎างคุณธรรมในการปฏบิัติงาน
และเพื่อให๎พนักงานลูกจ๎างมคีวามมั่นคง
จิตใจในการปฏิบตัิงานให๎เกิดประสิทธิภาพ 

จัดอบรมคณุธรรมจริยธรรมแกํคณะ
ผู๎บริหาร ส.อบต. พนักงาน และ
ลูกจ๎างขององค๑การบริหารสํวนต าบล 
จ านวน 60 คน 

 
 
 
 



๒๐ 

 

 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

31. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 
ประจ าป ี

10,000.00 กองการศึกษา เพื่อสํงเสริมกิจกรรมวันเด็กสํงเสรมิให๎เด็กมีความ
สนุกสนานมีความรื่นเริง กล๎าคดิกล๎าแสดง ออกเพิ่ม
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนอนาคตของชาติได ๎

จัดกิจกรรมวันเด็ก รํวมกับศูนย๑พฒันา
เด็กและโรงเรียนในพ้ืนท่ีจ านวน 3 
โรงเรียน 

32. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

สํงเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

15,000.00 กองการศึกษา เพื่อให๎นักเรียนได๎ใช๎ความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑
จากการเรียน สร๎างช่ือเสียงให๎กับตนเองและ
โรงเรียน และเพื่อให๎นักเรียน ได๎มโีอกาสได๎รับ
ประสบการณ๑และการเรียนรูจ๎ากการแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการ 

โครงการจดันิทรรศการผลงานเด็ก
ปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตรตอน
จบเทอมแกํเด็กท่ีจะจบไปตํอระดบั
อนุบาล 1 ครั้ง 

33. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

ปฐมวัยเกมส๑ 5,000.00 กองการศึกษา เพื่อพัฒนาความพร๎อมของเด็กท้ัง 4 ด๎าน เพื่อสร๎าง
ความสัมพันธ๑อันดรีะหวํางศูนย๑เดก็กับผู๎ปกครอง 

แขํงขันกีฬาเด็กเล็ก จ านวน 270 คน 

34. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการสํงเสริมพัฒนาสุขภาวะ
และสุนทรียภาพ 

10,000.00 กองการศึกษา เพื่อให๎นักเรียนมีความสนใจ มีใจรกัด๎านดนตร-ี
นาฎศิลป์(ฟูอนร า) ได๎ศึกษาเรียนรูแ๎ละปฏิบตัิให๎เกิด
ทักษะในด๎านดนตรีและการฟูอนร าได๎เป็นอยํางดี 

เยาวชนต าบลปาุกลาง จ านวน 100 
คน 

35. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและ
สํงเสริมทักษะการท างานของ
เด็กนักเรยีนและเยาวชน 

0.00 กองการศึกษา นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง 6 ได๎รับ
การพัฒนาทักษะชีวิต มีความตระหนักรู๎และเห็น
คุณคําในตนเองและผู๎อื่น รู๎จักคิดวเิคราะห๑ ตัดสินใจ
และแก๎ป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑ และมีทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ 

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 ถึง 6 จ านวน 117 คน 

36. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

20,000.00 กองการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ัน 
ป1.-ป.6 ให๎สูงข้ึน ร๎อยละ 5 ใน 4 กลุํมสาระการ
เรียนรูห๎ลัก 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
จ านวน 160 คน 

 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

37. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

สํงเสริมทักษะอาชีพเสริมรายได ๎ 15,000.00 กองการศึกษา เพื่อให๎นักเรียนรูจ๎ักการวางแผนแบํงความรับผดิชอบ
ในการท างาน อยํางเป็นขั้นตอนมทีักษะในการ

จัดการและท างานให๎ส าเร็จได๎ นักเรียนได๎พัฒนา
ทักษะ ความรู๎ ด๎านทักษะอาชีพ ตามศักยภาพและ

สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข และ
สํงเสริมการสรา๎งรายได๎ระหวํางเรยีนและเป็นอาชีพ

ทางเลือกในการประกอบอาชีพสจุริต 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
จ านวน 160 คน 

38. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

บูรณาอาชีพอิงถิ่นฐานมุํงสูํการมี
งานท าของเยาวชนต าบลปุา
กลาง 

30,000.00 กองการศึกษา เพื่อให๎เยาวชนต าบลปาุกลางรู๎อาชีพในท๎องถิ่นที่
สามารถน ามาตํอยอดสร๎างผลิตภณัฑ๑และมาเสนอ
ขายในเชิงธุรกิจท าเป็นอาชีพเสรมิได๎และมีจติส านึก
รักถิ่นฐานบ๎านเกิดโดยผํานกระบวนการทักษะทาง
อาชีพ มีคุณธรรม ด าเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 

เยาวชนต าบลปาุกลาง จ านวน 95 คน 

39. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรม นักเรยีน 

0.00 กองการศึกษา เพื่ออบรมและพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมให๎กับ
นักเรียนด๎วยกระบวนการของคํายพุทธบุตรตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการเป็นผูม๎ีคุณธรรม
จริยธรรมหลังจากคํายพุทธบุตร 

เยาวชนต าบลปาุกลาง จ านวน 150คน 

40. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

คํายเสริมสร๎างความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

30,000.00 กองการศึกษา เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎กับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4-6 ในด๎านความรู๎ตามเนื้อหา เทคนิคการท า
ข๎อสอบของการทดสอบระดับชาตขิั้นพื้นฐาน O-Net 
และการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข๎าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

เยาวชนต าบลปาุกลาง จ านวน 78 คน 
(สายวิทย๑-สายศิลป์) 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

41. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

พัฒนาทักษะเยาวชนเลํนดนตรโียธวาทิต 10,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อฝึกทักษะดนตรีให๎กับเยาวชนต าบลปุา
กลางเพื่อให๎เยาวชนใช๎เวลาในการท ากิจกรรม
ที่สร๎างสรรค๑หาํงไกลจากยาเสพตดิ 

เยาวชนต าบลปาุกลาง จ านวน 100 
คน พัฒนาทักษะดนตรีและได๎ใช๎
เวลาในการท ากิจกรรมทีส่ร๎างสรรค๑ 
หํางไกลจากยาเสพติด 

42. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านน้ า
เปิน โครงการวัยรุํนสมัยใหมํ ไร๎เหล๎า 
ปลอดบุหรี่ (ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตน๑
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อให๎วัยรุํนหันมาใสํใจสุขภาพของตนเอง 
และตระหนักถึงโทษของการดืม่สรุาและสูบ
บุหรี่ และท าให๎วัยรุํนที่ติดยาเสพตดิมีจ านวน
ลดลง 

กลุํมเยาวชน จ านวน 60 คน 

43. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านน้ า
เปิน โครงการเครือขํายเพื่อนเตือนเพื่อน 
(ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตน๑ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อให๎วัยรุํน เยาวชนได๎มีโอกาสชํวยเหลือ
เพื่อน โดยผํานทางเพื่อนและเตือนให๎หํางไกล
จากยาเสพติด และได๎ท ากิจกรรมรํวมกันและมี
ความผูกพันท่ีดีตํอกัน 

กลุํมเยาวชน จ านวน 60 คน 

44. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านน้ า
เปิน โครงการ To be number one แอ
โรบิคแดนซ๑ส าหรับวัยรุํน (ทูลกระหมํอม
หญิงอุบลรตัน๑ราชกัญญาสริิวัฒนาพรรณ
วดี) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
วัยรุํนและใหค๎วามรูเ๎รื่องสุขภาพของวัยรุํนเกิด
การรวมกลุํมและจดัท ากิจกรรมนนัทนาการ 

กลุํมเยาวชน จ านวน 50 คน 

45. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านห๎วย
สะนาว โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ๎าฟาูมหา
จักรีสริินธร) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อควบคุมปูองกันและแกไ๎ขป๓ญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

ประชาชน จ านวน 80 คน 

46. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านห๎วย
สะนาว โครงการเฝูาระวังโรคมะเรง็เต๎านม 
(สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อกระตุ๎นใหผ๎ู๎หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ท าการ
ตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วยตนเอง สํงเสริมความรู๎ 
ทักษะ การตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วยตนเอง 

กลุํมสตรี จ านวน 50 คน 

 
 



๒๓ 

 

 

 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

47. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านห๎วย
สะนาว โครงการสํงเสรมิโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็ก (สมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา๎ฟูามหาจักรีสริินธร) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อสํงเสริมให๎ทุกครัวเรือนจัดอาหารและ
สภาพแวดล๎อมสุขอนามัยที่เหมาะสมกับ
หญิงตั้งครรภ๑และหลังคลอด แมํและเด็ก 

กลุํมหญิงตั้งครรภ๑และหลังคลอด 
จ านวน 40 คน 

48. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านค๎าง
ฮํอ โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนมัยแมํและเด็ก (สมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา๎ฟูามหาจักรีสริินธร) 

0.00 ส านักปลดั  สํงเสริมให๎ความรู๎กับหญิงตั้งครรภ๑และหลัง
คลอด แมํและเด็กเรื่องอาหารการกิน
พัฒนาการด๎านราํงกาย จิตใจ สมอง
สติป๓ญญา กับเด็กแรกเกดิถึง 3 ปี 

กลุํมหญิงตั้งครรภ๑และหลังคลอด 
จ านวน 40 คน 

49. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านค๎าง
ฮํอ โครงการสํงเสริมกีฬาเยาวชนหํางไกล
ยาเสพตดิ ของทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตน๑
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี

0.00 ส านักปลดั  เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนสนใจออกก าลังกาย 
ท าให๎สุขภาพแข็งแรง หํางไกลยาเสพติด 
และใช๎เวลาวํางให๎เกดิประโยชน๑ 

กลุํมเยาวชน จ านวน160 คน 

50. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านค๎าง
ฮํอ โครงการเฝูาระวังโรคมะเร็งเตา๎นม 
(สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อกระตุ๎นใหผ๎ู๎หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ท า
การตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วยตนเอง สํงเสริม
ความรู๎ ทักษะ การตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วย
ตนเอง 

กลุํมสตรี จ านวน 60 คน 

51. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านจูน 
โครงการความรู๎เรื่องอาหารปลอดภัย (การ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา๎ฟูามหาจักรีสริินธร) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎และตระหนกัถึงความ
ปลอดภัยในการผลิตและบริโภคอาหาร 
สร๎างความตระหนักให๎ทุกครัวเรือนปูองกัน
ตนเองจากโรคหนอนพยาธ ิ

ประชาชน จ านวน 72 คน 

 
 
 



๒๔ 

 

 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

52. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านจูน 
โครงการวัยรุํนยุคใหมํ ไร๎เหล๎า ปลอดบุหรี่ 
(ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตน๑ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเยาวชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับยาเสพตดิและรู๎จักวธิีการ
หลีกเลี่ยงจากยาเสพตดิ 

กลุํมเยาวชน จ านวน 50 คน 

53. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านจูน 
โครงการเฝูาระวังโรคมะเร็งเต๎านม (สืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยํา) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อกระตุ๎นใหผ๎ู๎หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ท า
การตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วยตนเอง สํงเสริม
ความรู๎ ทักษะ การตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วย
ตนเอง 

กลุํมสตรี จ านวน 60 คน 

54. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านตาหลวง 
โครงการเฝูาระวังโรคมะเร็งเต๎านม (สืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยํา) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อกระตุ๎นใหผ๎ู๎หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ท า
การตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วยตนเอง สํงเสริม
ความรู๎ ทักษะ การตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วย
ตนเอง 

กลุํมสตรี จ านวน 50 คน 

55. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านตาหลวง 
โครงการสํงเสริมโภชนาการและสขุภาพ
อนามัยแมํและเด็ก (สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา เจ๎าฟูา
มหาจักรสีิรินธร) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อสํงเสริมให๎ทุกครัวเรือนจัดอาหารและ
สภาพแวดล๎อมสุขอนามัยที่เหมาะสมกับ
หญิงตั้งครรภ๑และหลังคลอด แมํและเด็ก 

กลุํมหญิงตั้งครรภ๑และหลังคลอด 
จ านวน 40 คน 

56. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านตาหลวง 
โครงการความรู๎เรื่องโรคหนอนพยาธิและการ
ปูองกัน (การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ๎า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา เจ๎าฟูามหาจักรีสริินธร) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อสร๎างความตระหนักให๎ทุกครัวเรือน
ปูองกันตนเองจากโรคหนอนพยาธ ิ

ประชาชน จ านวน 60 คน 

 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

57. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านสวนทราย 
โครงการความรู๎เรื่องโรคหนอนพยาธิและการ
ปูองกัน (การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ๎า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา เจ๎าฟูามหาจักรีสริินธร) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อสร๎างความตระหนักให๎ทุกครัวเรือนปูองกัน
ตนเองจากโรคหนอนพยาธ ิ

ประชาชน จ านวน 60 คน 

58. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านสวนทราย 
โครงการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกดิถึง 3 ปี (การ
สํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนมัยแมํและ
เด็ก ของสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ๎า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ๎าฟาูมหาจักรสีิ
รินธร) 

0.00 ส านักปลดั  สํงเสริมให๎ความรู๎กับหญิงตั้งครรภ๑และหลัง
คลอด แมํและเด็กเรื่องอาหารการกิน
พัฒนาการด๎านราํงกาย จิตใจ สมองสติป๓ญญา 
กับเด็กแรกเกดิถึง 3 ปี 

กลุํมหญิงตั้งครรภ๑และหลังคลอด 
จ านวน 40 คน 

59. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านสวนทราย 
โครงการเฝูาระวังโรคมะเร็งเต๎านม (สืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จยํา) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อกระตุ๎นใหผ๎ู๎หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ท าการ
ตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วยตนเอง สํงเสริมความรู๎ 

ทักษะ การตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วยตนเอง 

กลุํมสตรี จ านวน 50 คน 

60. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านปุากลาง 
โครงการความรู๎เรื่องโรคหนอนพยาธิและการ
ปูองกัน (การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ๎า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา เจ๎าฟูามหาจักรีสริินธร) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อสร๎างความตระหนักให๎ทุกครัวเรือนปูองกัน
ตนเองจากโรคหนอนพยาธ ิ

ประชาชน จ านวน 72 คน 

61. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านปุากลาง 
โครงการให๎ความรู๎เรื่องการตั้งครรภ๑ การ
สํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและ
เด็ก (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา เจ๎าฟูามหาจักรีสริินธร) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อสร๎างสร๎างความรู๎เรื่องการปฏบิัติตนเตรียม
ตั้งครรภ๑ ระหวํางตั้งครรภ๑ การคลอด การ
ตั้งครรภ๑กํอนวัยอันควร 

หญิงตั้งครรภ๑และหลังคลอด จ านวน 
50 คน 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

62. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านปุา
กลาง โครงการเฝูาระวังโรคมะเร็งเต๎านม 
(สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา) 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อกระตุ๎นใหผ๎ู๎หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ท าการ
ตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วยตนเอง สํงเสริมความรู๎ 
ทักษะ การตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วยตนเอง 

กลุํมสตรี จ านวน 60 คน 

63. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการผู๎สูงวัยใสํใจสุขภาพ 15,000.00 ส านักปลดั  เพื่อจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพผูส๎ูงอายุให๎
สามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องตน๎ได๎และท า
ให๎รู๎สึกมีคณุคําในตนเอง 

ผู๎สูงอายุ จ านวน 68 คน 

64. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการการแขํงขันกีฬาสัมพันธ๑ต าบลปุา
กลาง 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน และเยาวชนได๎มี
โอกาสในเลํนกีฬารํวมกันสร๎างเสรมิความ
สามัคคีในชุมชนประชาชนได๎ออกก าลังกาย
เสรมิสร๎างสุขภาพดี หํางไกลยาเสพติด 

จัดการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด ปี
ละ 1 ครั้ง 

65. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

สํงเสริมสนับสนุนการแขํงขันกีฬานอก
สถานท่ี 

0.00 กอง
การศึกษา  

เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนนักกีฬาได๎มโีอกาสเพิ่ม
ทักษะในการแขํงขันรํวมกับนักกีฬาจากท่ีอื่นๆ

เชํนกีฬาสัมพันธ๑ตํางๆหรือการแขํงขันกีฬา
ระดับอ าเภอ หรือจังหวัดเป็นต๎นเป็นการ

สํงเสริมการเลํนกีฬาในตัวด๎วย 

สํงเสริมให๎นักกีฬาเยาวชนได๎มี
โอกาสเข๎าแขํงขันกีฬาในระดับตํางๆ 
ตลอดปี ที่มีการแขํงขัน 

66. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการแขํงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ๑ชนเผํา
ลัวะต๎านยาเสพติด 

0.00 กอง
การศึกษา  

เพื่อสํงเสริมกีฬาแกํเยาวชนและประชาชนท้ัง
สองหมูํบ๎าน ให๎เกิดความสามัคคี และ
ประชาชนให๎ความสนใจการออกก าลังกายเลํน
กีฬา และมสีุขภาพพลานามัยทีส่มบูรณ๑
แข็งแรง เป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกดิประโยชน๑ 
และหํางไกลยาเสพตดิ 

จัดการแขํงขันกีฬา หมูํ 4 บ๎านจูน 
และหมูํ 5 บ๎าตาหลวง ปีละ 1 ครั้ง 

67. การพัฒนาด๎าน
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ๎าสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อ าเภอป๓ว จังหวัดนําน 

5,000.00 ส านักปลดั  เพื่อให๎ข๎าราชการ พนักงาน และพสกนิกรทุก
หมูํเหลําให๎มีความยึดมั่นในความจงรักภักดีตํอ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ เพือ่เป็นการท า
ความดีถวายแมํของแผํนดิน 

ข๎าราชการ พนักงาน และพสกนิกร
ทุกหมูํเหลําในพื้นที่อ าเภอป๓ว 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

68. การพัฒนาด๎านสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร อ าเภอป๓ว จังหวัดนําน 

5,000.00 ส านักปลดั  เพื่อให๎ข๎าราชการ พนักงาน และพสกนิกร
ทุกหมูํเหลําใหม๎ีความยึดมั่นในความ
จงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ 

ข๎าราชการ พนักงาน และพสกนิกรทุก
หมูํเหลําในพื้นที่อ าเภอป๓ว 

69. การพัฒนาด๎านสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการปูองกันโรคระบาดและ
โรคตดิตํอ 

50,000.00 ส านักปลดั  เพื่อปูองกันโรคระบาดและโรคติดตํอให๎กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

อบรม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑การปูองกัน
โรค หมูํ 1-7 

70. การพัฒนาด๎านสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการปรับสภาพที่อยูํอาศัยให๎
เหมาะสมและปลอดภยัแกํ
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผูด๎อยโอกาส 

160,000.00 ส านักปลดั  เพื่อปรับปรุง ซํอมแซมที่อยูํอาศัยผู๎ที่มีฐานะ
ยากจน ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ ท่ีมทีี่อยูํอาศัย
ไมํปลอดภัย ให๎มสีภาพแวดล๎อมท่ีเหมาะสม
และปลอดภัยตํอการด ารงชีวิต 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ ในการปรับปรงุ 
ซํอมแซมบ๎านผู๎ยากจน ผู๎ดอยโอกาส 
และผู๎พิการ หมูํ 1-7 

71. การพัฒนาด๎านสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการควบคมุและปูองกันโรค
ไข๎เลือดออกอยํางมีสํวนรํวม 

197,000.00 ส านักปลดั  เพื่อแก๎ไขป๓ญหาโรคไข๎เลือดออกและปูองกัน
การเกิดโรคไข๎เลือดออก 

จ๎างพํนหมอกควันและจดัซื้อน้ ายาพํน
หมอกควัน พร๎อมทรายอะเบท 

72. การพัฒนาด๎านสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการสัตว๑ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ๎า 

30,000.00 ส านักปลดั  เพื่อปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ๑ อัครราชกุมาร ี

จัดซื้อวัคซีน และคําส ารวจ จ านวน 7 
หมูํบ๎าน 

73. การพัฒนาด๎านสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย๑ 

โครงการเตรยีมความพร๎อมกํอน
เข๎าสูํวัยผู๎สูงอาย ุ

20,000.00 ส านักปลดั  เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีความรูเ๎กี่ยวกับบทบาท 
ความส าคญัของผู๎สูงอายุ กฎหมายและสิทธิ
ประโยชน๑ของผูส๎ูงอายุ การเตรียมความ
พร๎อมด๎านราํงกาย จิตใจ อารมณและสังคม 

อบรมผูส๎ูงอายุ จ านวน 70 คน 

74. การพัฒนาด๎านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณี 
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น และการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

สํงเสริมการจัดงานเทศกาลปี
ใหมํม๎ง 

0.00 กอง
การศึกษา  

เพื่อสํงเสริมให๎มีการแสดงทางวัฒนธรรมและ
สืบทอดประเพณีอันดีงามของชน ชาวม๎ง ให๎
ยั่งยืนและ เป็นการรักษาวัฒนธรรมภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น ให๎คงอยูํตลอดไป 

สํงเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหมมํ๎ง  
ปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 



๒๘ 

 

 

 

 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

75. การพัฒนาด๎านศลิปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
และการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

สํงเสริมการจัดงานเทศกาล
ปีใหมํเมี่ยน 

30,000.00 กองการศึกษา  เพื่อสํงเสริมให๎มีการอนุรักษ๑ประเพณี
วัฒนธรรมปีใหมเํมี่ยน ให๎คงอยูํตํอไปและมี
การรักษาวัฒนธรรมภมูิป๓ญญาท๎องถิ่นของชน
เผําเมี่ยนให๎ คงอยูํสืบไป 

สํงเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหมํเมี่ยน 
ปีละ 1 ครั้ง 

76. การพัฒนาด๎านศลิปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
และการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมสะโหลด
ตีพ ิ

20,000.00 กองการศึกษา  เพื่อสํงเสริมและการอนุรักษ๑ประเพณี
วัฒนธรรมภมูิป๓ญญาการกินสะโหลดตีพิของ
ชนเผําลั๊วะใหม๎ีการสืบทอดคงอยูํตอํไป 

ฝึกอบรมสืบสานประเพณีการกินสะ
โหลดตีพิ ของชนเผําลั๊วะ ปลีะ 1 ครั้ง 

77. การพัฒนาด๎านศลิปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
และการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรมสืบสาน
ประเพณีเนื่องในวันผู๎สูงอายุ
และวันสงกรานต๑ 

3,050.00 กองการศึกษา  เพื่อฝึกอบรมประเพณีวัฒนธรรมการเคารพนพ
นอบตํอผู๎ใหญผํู๎สูงอายผุู๎เป็นอุปการะ คุณตํอ
คนรุํนหลัง และสํงเสรมิประชาชนได๎เรียนรู๎ถึง
ประเพณีอันเป็นสากลได ๎

ฝึกอบรมสืบสานประเพณีวันสงการนต๑
ผู๎สูงอายุในต าบลปุากลางทั้งในระดับ
หมูํบ๎านและระดับต าบล ปีละ 1 ครั้ง 

78. การพัฒนาด๎านศลิปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
และการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

สํงเสริมการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี 
อ าเภอ ป๓ว และจังหวัดนาํน 

5,000.00 กองการศึกษา  เพื่อสํงเสริมการจัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธีในระดับอ าเภอ ป๓ว 
และ จงัหวัด นํานได ๎

สํงเสริมการจัดงานทางวัฒนธรรม และ
งานรัฐพิธีระดับ อ าเภอ และระดบั
จังหวัด ทุกๆปี 

79. การพัฒนาด๎านศลิปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
และการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ฝึกอบรมสืบสานประเพณดีง
เซ๎ง 

25,000.00 กองการศึกษา  ฝึกอบรมสืบสานประเพณดีงเซ๎งต าบลปุากลาง 
ปีละ 1 ครั้ง 

ฝึกอบรมสืบสานประเพณดีงเซ๎งต าบล
ปุากลาง ปีละ 1 ครั้ง 

80. การพัฒนาด๎านศลิปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
และการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การจัดกิจกรรมวันส าคญั
ทางศาสนา 

5,000.00 กองการศึกษา  เพื่อสํงเสริมให๎พุทธศาสนิกชนได๎มคีวามรู๎ความ
เป็นมาของวันส าคัญตํางๆเชํนวันมาฆบูชา /วัน
วิสาขบูชา / วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข๎าพรรษา 

จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา จ านวน 3 ? 5 ครั้ง 
ตํอป ี
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81. การพัฒนาด๎านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น และการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมชาตพิันธุ๑ 70,000.00 กองการศึกษา  เพื่อให๎มีการฝึกสอนวัฒนธรรมชนเผํา ม๎ง เมี่ยน 
ลัวะ เพื่อให๎มีการสืบทอดประเพณวีัฒนธรรมตํางๆ
ให๎คงอยูํตลอดไปสามารถรักษาประเพณีวัฒนธรรม
ที่สืบทอดมานานให๎อยูตํํอไปได ๎

จ๎างวิทยากรสอนเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมตํางๆ ,เชํนผู๎น าพิธีการ
แตํงงาน,การเลีย้งผีสํงผ,ีการเปุา
แคลน,เพลงม๎งดั้งเดิม, การเรียก
ขวัญ ,การสูํขวัญ, การกลาํวสอน
ประเพณีวัฒนธรรมตํางๆ ภาษา 
ชุดประจ าเผํา ฯลฯ จ านวน 60 
คน 

82. การพัฒนาด๎านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น และการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

โครงการจดักิจกรรมอนุรักษ๑ประเพณี
วัฒนธรรม จังหวัดนําน 

10,000.00 กองการศึกษา  เพื่อเป็นการสํงเสรมิการทํองเที่ยวในพื้นที่และ
สํงเสริมการสรา๎งรายได๎แกํชุมชน เพื่อเป็นการ
สํงเสริมให๎ให๎ประชาชนในท๎องถิ่นได๎มีกิจกรรม
รํวมกันอันจะน าไปสูํ ความสามัคคใีนหมูํคณะ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ป๓ว 

83. การพัฒนาด๎านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น และการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

โครงการจดังานบวงสรวงเจ๎าพระญาภู
คา 

5,000.00 กองการศึกษา  เพื่อเป็นการเผยแพรํและสนับสนนุสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในอ าเภอป๓ว เพื่อแสดงออกซึ่งความ
กตัญ๒ูกตเวทีตํอ เจ๎าเมืองวรนครในอดีต เพื่อ
เผยแพรํประชาสัมพันธ๑และสํงเสรมิให๎เกิดการมี
สํวนรํวมในการอนรุักษ๑และฟื้นฟ ู

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ป๓ว 

84. การพัฒนาด๎านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น และการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

โครงการจดังานบวงสรวงพญาผานอง 
(การะวะพญาผานอง) 

5,000.00 กองการศึกษา  เพื่อระลึกถึงคณุงามความดีและอนุภาพของพญา
ผานอง และสบืสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกําแกํ 
ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช๎านาน และเพื่อสํงเสรมิ
การทํองเที่ยวของจังหวัดนําน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
อ าเภอป๓ว 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ป๓ว 
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85. การพัฒนาด๎านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

อบรมการเสรมิสร๎างความรู๎ความเข๎าใจใน
การคัดแยกขยะ 

20,000.00 ส านักปลดั  ให๎รู๎จักการใช๎ประโยชน๑ของขยะและสามารถก าจัด
ขยะได๎อยาํงถูกต๎อง 

ฝึกอบรม ประชาชนทุกหมูํบ๎าน 
ทุกร๎านค๎า ทุกโรงเรยีน และทุก
หนํวยราชการในพื้นที ่

86. การพัฒนาด๎านการ
บริหารจดัการและ
การบริการ 

ประชาคมระดับหมูํบ๎านและต าบลเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

5,000.00 ส านักปลดั  เพื่อให๎ได๎ป๓ญหาและความต๎องการของประชาชนท่ี
เกิดจากเวทีประชาคม มาจัดท าเปน็แผนพัฒนา
องค๑การบริหารสํวนต าบลโดยน าแผนชุมชนมา
พิจาณาและท าแผน 

จัดเวทีประชาคม 7 หมูํบ๎าน 
จ านวน 7 ครั้ง และจัดเวที
ประชาคมระดับต าบล 1 ครั้ง 

87. การพัฒนาด๎านการ
บริหารจดัการและ
การบริการ 

โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู๎ 
ความสามารถและทักษะของหนํวย
ปฏิบัติการกู๎ชีพ - กู๎ภัย ของอบต.ปุากลาง 

20,000.00 ส านักปลดั  เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน และความ
พร๎อมของรํางกาย ของอปพร.ให๎สามารถปฏิบตัิ
หน๎าท่ีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู๎ ความสามารถและทักษะ
ของหนํวยปฏิบัติการกู๎ชีพ - กู๎ภัย 
ของอบต.ปุากลาง จ านวน 10 คน 

88. การพัฒนาด๎านการ
บริหารจดัการและ
การบริการ 

ฝึกอบรมซ๎อมแผนหนไีฟและระงับอัคคีภัย
เบื้องต๎น 

25,000.00 ส านักปลดั  เพื่อซ๎อมแผนหนไีฟและระงับอัคคภีัยเบื้องต๎น
ให๎กับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก และสถานประกอบการ
ขายน้ ามันและแก๏สหุงตม๎ ในพื้นที่รับผิดชอบต าบล
ปุากลาง 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย๑ และ
สถานประกอบการขายน้ ามันและ
แก๏สหุงต๎ม 

89. การพัฒนาด๎านการ
บริหารจดัการและ
การบริการ 

โครงการแผนท่ีภาษ ี 20,000.00 ส านักปลดั  เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ คําถําย
เอกสาร คําใช๎จํายตํางๆ ฯลฯ ในการจัดท าแผนท่ี
ภาษี 

จัดท าแผนที่ภาษีให๎ครบทุก
หมูํบ๎าน ทุกพ้ืนท่ีในต าบลปุากลาง 

90. การพัฒนาด๎านการ
บริหารจดัการและ
การบริการ 

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏบิตัิการจิต
อาสาภัยพิบตัิประจ าองค๑การบรหิารสํวน
ต าบลปุากลาง 

0.00 ส านักปลดั  เพื่อเสรมิสร๎างศักยภาพและความเข๎มแข็งให๎แกํ
องค๑การบริหารสํวนต าบลให๎มีบคุลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน๎าท่ีชํวยเหลือเจ๎าพนักงานในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั ได๎อยาํงมปีระสิทธิภาพ 

ผู๎เข๎าอบรม จ านวน 50 คน 



๓๑ 

 

 

 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร๑ที่ก าหนดไว๎ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   31  ตุลาคม   2565 
 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ 2565 
3. ยุทธศาสตร๑และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผน และจ านวนโครงการที่ได๎ปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์   แผนการด าเนินการ อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ 
1.การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 82 122,572,000.00 12 3,877,000.00 12 3,222,000.00 

2.การพัฒนาด๎านสํงเสรมิอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

20 890,000.00 5 90,000.00 1 25,431.00 

3.การพัฒนาด๎านสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ 

104 15,802,690.00 56 742,000.00 17 518,748.00 

4.การพัฒนาด๎านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
และการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

24 38,970,300.00 11 178,050.00 6 92,550.00 

5.การพัฒนาด๎านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

10 3,755,000.00 1 20,000.00 1 13,900.00 

6.การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

14 1,325,000.00 5 70,000.00 0 0 

รวม 254 183,314,990.00 90 4,977,050.00 37 3,872,629.00 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด๎วย 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 

1.1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  

20 19 

1.2 การวิเคราะห๑สภาวการณ๑และศักยภาพ  20 19 
1.3 ยุทธศาสตร๑ 65 คะแนน ประกอบด๎วย   

(1) ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  10 10 
(2) ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน

เขตจังหวัด  
10 10 

(3) ยุทธศาสตร๑จังหวัด  10 10 
(4) วิสัยทัศน๑  5 5 
(5) กลยุทธ๑  5 5 
(6) เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑  5 4 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร๑  5 5 
(8) แผนงาน  5 5 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม  5 4 

รวมคะแนน 100 95 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
ประกอบด๎วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
2.1 การสรุปสถานการณ๑การพัฒนา  10 9 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ  

10 9 

2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ  

10 9 

2.4 ยุทธศาสตร๑และแผนงาน  10 9 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด๎วย   

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 5 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับโครงการ  5 5 
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

ชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง  
5 4 

(4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑
ชาติ 20 ปี  

5 5 

(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ 12  

5 5 

(6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0  5 5 
(7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด  5 4 
(8) โครงการแก๎ไขป๓ญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต๎หลัก
ประชารัฐ  

5 4 

(9) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

5 4 

(10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ  

5 5 

(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑และผลที่คาดวําจะได๎รับ  

5 4 

(12) ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑  

5 4 

รวมคะแนน 100 90 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ๑ท่ีควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได๎พิจารณาการก าหนดโครงการ และวงเงินไว๎ใน 

ยุทธศาสตร๑ของแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลางประจ าปี  2565  รวม 1   ฉบับ การ
ก าหนดวงเงินงบประมาณและผลด าเนินการตามงบประมาณท่ีตั้งไว๎ ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผล
ได๎ดังนี้ 
 1.  แผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบล ปุากลาง  ประกอบด๎วย 6  ยุทธศาสตร๑  
  ยุทธศาสตร๑ที่  1  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร๑ที่  2  การพัฒนาด๎านการสํงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร๑ที่  3  การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคงมนุษย๑ 
  ยุทธศาสตร๑ที่  4  การพัฒนาด๎านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
และสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร๑ที่  5  การพัฒนาด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  ยุทธศาสตร๑ที่  6  การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการบริการ 
   
 2.  องค๑การบริหารสํวนต าบล ปุากลาง ได๎จัดท าแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบล ประจ าปี 
2565 จ านวน  1  ฉบับ รวมทั้งสิ้น  254 รายการวงเงินที่ก าหนดไว๎ในแผน จ านวน 183,314,990.00 
บาท  
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3. องค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ได๎ก าหนดโครงการและก าหนดวงเงินในแตํละยุทธศาสตร๑ 
ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 52 27,034,700.00 28 18,535,000.00 66 62,172,500.00 99 158,739,000.00 82 122,572,000.00 

การพัฒนาด๎านสํงเสรมิอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

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

การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑ 

85 11,566,400.00 83 10,560,000.00 88 14,773,690.00 102 12,917,690.00 104 15,802,690.00 

การพัฒนาด๎านศลิปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
และการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

22 835,300.00 22 825,300.00 25 3,361,300.00 24 3,965,300.00 24 38,970,300.00 

การพัฒนาด๎านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

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 

การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

10 310,000.00 8 180,000.00 12 1,285,000.00 15 1,355,000.00 14 1,325,000.00 

รวม 182 41,766,400.00 156 32,270,300.00 214 84,092,490.00 269 179,576,990.00 254 183,314,990.00 
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 4. องค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ได๎ตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนาปี 2565  
ไว๎ครบถ๎วนทุกยุทธศาสตร๑  และได๎มีการตั้งงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร๑แตํละด๎าน จ านวน 6  
ยุทธศาสตร๑ ไว๎เพียง 90 รายการ (คิดเป็นร๎อยละ 35.43) เงิน 4,977,050 บาท (คิดเป็นร๎อยละ 2.71) 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 12 3,877,000.00 

การพัฒนาด๎านสํงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 5 90,000.00 

การพัฒนาด๎านสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑ 56 742,000.00 

การพัฒนาด๎านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น และการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

11 178,050.00 

การพัฒนาด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 1 20,000.00 

การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการบริการ 5 70,000.00 

รวม 90 4,977,050.00 
 
5. ในการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาปี 2565 นั้นองค๑การบริหารสํวน
ต าบลปุากลาง ได๎ด าเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว๎ได๎  จ านวน 37 รายการ (คิดเป็นร๎อยละ 41.11)  
และเงินจ านวน 3,872,629 บาท (คิดเป็นร๎อยละ 77.81)      
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ลงนามในสัญญา 
การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 12 3,222,000.00 5 593,400.00 
การพัฒนาด๎านสํงเสรมิอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ 

1 25,431.00 1 25,431.00 

การพัฒนาด๎านสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 17 518,748.00 17 518,748.00 
การพัฒนาด๎านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น และการทํองเทีย่วเชิง
วัฒนธรรม 

6 92,550.00 6 92,550.00 

การพัฒนาด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

1 13,900.00 1 13,900.00 

การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการบริการ 
 

   

รวม 37 3,872,629.00 30 1,244,029.00 

 



๓๗ 

 

 

 

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 2565 
 

ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนนิการ อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ทั้งหมด 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1.การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 82 122,572,000.00 12 3,877,000.00 12 3,222,000.00 5 593,400.00 

2.การพัฒนาด๎านสํงเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

20 890,000.00 5 90,000.00 1 25,431.00 1 25,431.00 

3.การพัฒนาด๎านสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย๑ 

104 15,802,690.00 56 742,000.00 17 518,748.00 17 518,748.00 

4.การพัฒนาด๎านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น และ
การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

24 38,970,300.00 11 178,050.00 6 92,550.00 6 92,550.00 

5.การพัฒนาด๎านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

10 3,755,000.00 1 20,000.00 1 13,900.00 1 13,900.00 

6.การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและ
การบริการ 

14 1,325,000.00 5 70,000.00     

รวม 254 183,314,990.00 90 4,977,050.00 37 3,872,629.00 30 1,244,029.00 



๓๘ 

 

 

 

 
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

โดยการใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจตํอผลการด าเนนิงานขององค๑การบริหารสวํนต าบลปุากลาง โดย
ใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนของผู๎รับบริการขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ และ  การวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพการให๎บริการของ
องค๑การบริการสํวนต าบลปุากลาง อ าเภอป๓ว จังหวัดนําน ประจ าปีงบประมาณ 25๖5 ของ
วิทยาลัยสงฆ๑นําน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๙ 

 

 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
ของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป     จ านวนผู๎เข๎าตอบแบบสอบถามทั้งหมด ...........67........คน   
  

ข๎อมูลทั่วไป จ านวน ร๎อยละ หมายเหตุ 
1.  เพศ 

 ชาย 
 หญิง 

 
22 
45 

 
32.84 
67.16 

 

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

 
34 
18 
10 
5 

 
50.74 
26.86 
15.38 
7.46 

 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ประถมศึกษา    
 มัธยมศึกษาตอนต๎น/ตอนปลาย/เทียบเทํา    
 ปริญญาตรี   
 สูงกวําปริญญาตรี  

 
9 

45 
13 

 
13.43 
67.16 
19.40 

 

4.  สถานภาพของผู้มารับบริการ 
 เกษตรกร/องค๑กรเกษตรกร       
 ผู๎ประกอบการ  
 ประชาชนผู๎รับบริการ  
 องค๑กรชุมชน/เครือขํายองค๑กรชุมชน 
 อ่ืนๆ  โปรดระบุ ……………………. 
 

 
6 
 

46 

1 
14 

 
8.95 

 
68.65 

1.49 
20.89 

 

5.  งานที่ท่านมาติดต่อขอรับบริการ 
 งานด๎านกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน       
 งานด๎านสํงเสริมอาชีพ  
 งานด๎านสวัสดิการสังคมและการสังคม

สงเคราะห๑  
 งานด๎านสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
 งานด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 
 อ่ืนๆ (ด๎านด๎านการบริหารจัดการ) 

 
23 
11 
23 
14 
9 

14 
 

 
34.32 
16.41 
34.32 
20.89 
13.43 
20.89 

 

 



๔๐ 

 

 

 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินกจิกรรม  

ล าดับ ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ พอใจน๎อย 
จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ 

 ด้านขั้นตอนการให้บริการ       
1 มีการให๎บริการเป็นระบบและขั้นตอน มคีวามคลํองตัว ไมํ

ยุํงยากซับซ๎อน 
31 46.26 27 40.29 9 13.43 

2 มีปูายแสดงขั้นตอนการให๎บริการอยาํงชัดเจน เข๎าใจงําย 7 10.44 48 71.64 12 17.91 
3 มีระยะเวลาการให๎บริการรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/

สภาพงาน 
6 8.95 43 64.17 18 26.86 

4 มีการให๎บริการเป็นไปตามล าดับ กอํน – หลัง อยาํง
ยุติธรรมเสมอภาคเทําเทียม 

35 52.23 17 25.37 15 22.38 

5 การรับบริการแตํละขั้นตอน มีความสะดวกรวดเร็ว 33 49.25 19 28.35 15 22.38 
6 มีค าแนะน า/เอกสาร/เจ๎าหนา๎ที่/ปูายประกาศ อยํางชัดเจน

และเหมาะสม 
29 43.28 23 34.32 15 22.38 

 ด้านช่องทางการให้บริการ       
1 มีชํองทางเลือกใช๎ในการติดตํอประสานงานหลากหลาย

และเพียงพอ เชํน โทรศัพท๑ โทรสาร อีเมล๑ และเว็บบอร๑ด 
25 37.31 34 50.74 8 11.94 

2 มีการเผยแพรํขอ๎มูล ชํองทางการติดตํอสอบถามเกีย่วกบั
การรับบริการ เชํน แจ๎งรายชื่อและเบอร๑ติดตํอของ
ผู๎รับผิดชอบ เพื่อให๎ประสานงานหรือติดตํอสอบถามได๎
สะดวก รวดเร็ว 

11 16.41 33 49.25 23 34.32 

3 ในการขอรับบริการตามชํองทางตํางๆ เชํน โทรศัพท๑ 
โทรสาร อีเมล๑ เว็บบอร๑ด มีความสะดวก คลํองตัว 

18 26.86 35 52.23 14 20.89 

4 เปิดรับฟ๓งความคิดเห็นตํอการให๎บริการ เชํน กลํองรับ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม และเวบ็บอร๑ด 

18 26.86 33 49.25 16 23.88 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
1 มีความรู๎ ความสามารถในงานที่ให๎บริการเป็นอยํางดี 32 47.76 26 38.80 9 13.43 
2 ให๎บริการด๎วยความยิ้มแย๎ม แจํมใส สุภาพ และมีอัธยาศัยด ี

ให๎ค าแนะน าหรอืชํวยตอบข๎อซักถามได๎เป็นอยํางดี 
29 43.28 26 38.80 12 17.91 

3 ให๎บริการด๎วยความเอาใจใสํ กระตือรอืร๎น มีความเต็มใจ
และมีความพร๎อมในการให๎บริการ 

27 40.29 24 35.82 16 23.88 

4 ให๎บริการอยาํงถูกต๎อง รวดเร็ว ด๎วยความเสมอภาค 
ตามล าดับ กอํน – หลัง 

14 20.89 40 59.70 13 19.40 

5 มีความซ่ือสัตย๑สุจริต ในการปฏิบัตหิน๎าที่ 28 41.79 29 43.28 10 14.92 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       

1 สถานที่ตั้งของหนํวยงานมบีรรยากาศที่เหมาะสม โปรํง โลํง 
สะอาด และสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 

22 32.83 27 40.29 18 26.86 

2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสม สะอาด และเพยีงพอ 
เชํน ที่จอดรถ ที่นั่งบริเวณรอรับบริการ น้ าดื่ม ห๎องน้ า 

15 22.38 42 62.68 10 14.92 

3 การจัดสถานทีแ่ละอุปกรณ๑/ปูายประชาสัมพันธ๑/ปูายบอก
จุดบริการมีความชัดเจนและเข๎าใจงําย 

17 25.37 19 28.35 31 46.26 

 รวม  32.91  45.18  21.88 

 
จากตารางข๎างต๎น พบวํา ผู๎เข๎ารับบริการสํวนใหญํ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 67.16 โดยมีอายุ 

ต่ ากวํา ๒๐ ปีเข๎ารับบริการมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 50.74 มีระดับการศึกษาอยูํในระดับมัธยมศึกษามาก
ที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 67.16 มีสถานภาพด๎านประชาชนผู๎รับบริการ มากที่สุดคิดเป็นร๎อยละ 68.65 งาน



๔๑ 

 

 

 

ที่ผู๎รับบริการติดตํอเข๎ารับบริการมากที่สุด ได๎แกํ งานด๎านกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน คิดเป็นร๎อยละ 
34.32 และงานด๎านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห๑ คิดเป็นร๎อยละ 34.32 
 
 
 

ผลการวิจัยของวิทยาลัยสงฆ๑นําน 
        การวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพการให๎บริการขององค๑การบริการสํวน

ต าบลปุากลาง อ าเภอป๓ว จังหวัดนําน ประจ าปีงบประมาณ 25๖5 ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลการศึกษา
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช๎วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (SurveyResearch) โดย
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนตํอการให๎บริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยส ารวจความพึง
พอใจของประชาชน ในด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ ด๎านชํองทางการให๎บริการ ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎
ให๎บริการ ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับงานที่ขอรับ
บริการ นอกจากนี้ผู๎วิจัยยังท าการศึกษาเอกสาร (DocumentaryResearch) ซึ่งท าการรวบรวมเอกสารทั้ง
ทางด๎านแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้ใช๎แบบสอบถาม แบบ
บรรยาย ประกอบรํวมด๎วย เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูล ข๎อเสนอแนะ ในการปรับปรุงด๎านการให๎บริการ จากนั้นผู๎วิจัย
จะน าข๎อมูลมาสังเคราะห๑และวิเคราะห๑ โดยสรุปผลการศึกษาของงานวิจัย ได๎ดังนี้ 

 4.1 ผลการศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นของผู๎รับบริการ 
 4.2 ผลการวิ เคราะห๑ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในด๎านคุณภาพการให๎บริการ 

                             4.2.1 ผลการวิเคราะห๑ความพึงพอใจของผู๎รับบริการที่มีตํอการให๎บริการงานด๎าน 
กํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน 

                  4.2.2 ผลการวิเคราะห๑ความพึงพอใจของผู๎รับบริการที่มีตํอการให๎บริการงานด๎าน 
การสํงเสริมอาชีพ 

                  4.2.3 ผลการวิเคราะห๑ความพึงพอใจของผู๎รับบริการที่มีตํอการให๎บริการงานด๎าน 
สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห๑ 

                  4.2.4 ผลการวิเคราะห๑ความพึงพอใจของผู๎รับบริการที่มีตํอการให๎บริการงานด๎าน 
สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 

   4.3 การให๎บริการในภาพรวมขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง อ าเภอป๓ว จังหวัดนําน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

 

 

 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการ 
               ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา อาชีพ งานที่มาติดตํอ และ การขอรับบริการ โดยเฉลี่ยกี่ครั้งตํอปี 
 

ข๎อมูลทั่วไป จ านวน ร๎อยละ 
๑.เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
185 
198 

 
48.30 
51.70 

รวม ๓83  ๑๐๐.00 
๒.อายุ 
ต่ ากวํา ๓๐ ปี 
๓๐ – ๓๙ ป ี
๔๐ – ๔๙ ป ี
๕๐ ปี ขึ้นไป 

 
89 
45 

184 
65 

 
23.24 
11.75 
48.04 
16.97 

รวม 383 ๑๐๐.๐๐ 
๓.ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต๎น  
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
อนุปริญญา/ปวส./ปวท.  
ปริญญาตรี  
สูงกวําปริญญาตรี 

 
153 
150 
36 
11 
26 
7 

 
39.95 
39.16 
9.40 
2.87 
6.79 
1.83 

รวม 383 100.00 
๔.อาชีพ 
ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
ค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว/เจ๎าของ
กิจการ เกษตรกรรม/ประมง  
พนักงานบริษัท  
นักเรียน/นักศึกษา 

 
4 

71 
235 
56 
17 

 
1.04 

18.54 
61.38 
14.62 
4.44 

รวม 383 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 

 

 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา อาชีพ งานที่มาติดตํอ และ การขอรับบริการ โดยเฉลี่ยกี่ครั้งตํอปี (ตํอ) 

 

ข๎อมูลทั่วไป จ านวน ร๎อยละ 
5. งานที่มาติดตํอ 
ด๎านกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
ด๎านการสํงเสริมอาชีพ 
ด๎านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห๑ 
ด๎านสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 

 
26 

200 
71 
86 

 
6.79 

52.22 
18.54 
22.54 

รวม 383 100.00 
6. การขอรับบริการ โดยเฉลี่ยกี่ครั้งตํอปี 
น๎อยกวํา 3 ครั้งตํอปี 
มากกวํา 5 ครั้งตํอปี 
3 - 5 ครั้งตํอปี 

 
236 
99 
48 

 
61.62 
25.85 
12.53 

รวม 383 100.00 
 
 

       จากตารางที่ ๔.๑ พบวํา ผู๎เข๎ารับบริการสํวนใหญํ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ ๕๑.70 โดย
มีอายุ ๔๐-๔๙ ปีเข๎ารับบริการมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 48.04 มีระดับการศึกษาอยูํในระดับประถม 
ศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ ๓9.95 มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ประมง มากที่สุดคิดเป็นร๎อยละ 
61.36 งานที่ผู๎รับบริการติดตํอเข๎ารับบริการมากที่สุด ได๎แกํ งานด๎านการสํงเสริมอาชีพคิดเป็นร๎อยละ 
52.22 และความถ่ีในการเข๎ารับบริการที่พบมากที่สุดเฉลี่ยตํอปี พบวํา เข๎ารับบริการน๎อยกวํา ๓ ครั้งตํอปี 
คิดเป็นร๎อยละ ๖1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

            ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวน คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจของผู๎รับบริการภาพรวม งานด๎านกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน  

ข๎อที่ รายการประเมินความพึง
พอใจ 

คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผลระดับ
ความพึงพอใจ 

๑ ด๎านขั้นตอนการให๎บริการ 4.53 0.62 มากที่สุด 
2 ด๎านชํองทางการให๎บริการ 4.62 0.51 มากที่สุด 
3 ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ 4.58 0.52 มากที่สุด 
4 ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.64 0.57 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.59 0.56 มากที่สุด 
 

  จากตารางที่ ๔.๑๘ พบวํา ความพึงพอใจของผู๎รับบริการโดยภาพรวม ที่มีตํองานด๎าน
กํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน อยูํในระดับมากท่ีสุด เฉลี่ยรวม 4.59 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 
0.56  
 
  ตารางที่ ๔.๑๙ แสดงจ านวน คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึง 
พอใจของผู๎รับบริการภาพรวม งานด๎านการสํงเสริมอาชีพ 

ข๎อที่ รายการประเมินความพึง
พอใจ 

คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผลระดับ
ความพึงพอใจ 

๑ ด๎านขั้นตอนการให๎บริการ 4.61 0.54 มากที่สุด 
2 ด๎านชํองทางการให๎บริการ 4.52 0.55 มากที่สุด 
3 ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ 4.59 0.51 มากที่สุด 
4 ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.73 0.49 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.61 0.52 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ ๔.๑๙ พบวํา ความพึงพอใจของผู๎รับบริการโดยภาพรวม ที่มีตํองานด๎าน
การสํงเสริมอาชีพ อยูํในระดับมากที่สุด คําเฉลี่ยรวม 4.61 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.52 
 

ตารางที่ ๔.๒๐ แสดงจ านวน คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึง 
พอใจของผู๎รับบริการภาพรวม งานด๎านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห๑ 

ข๎อที่ รายการประเมินความพึง
พอใจ 

คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผลระดับ
ความพึงพอใจ 

๑ ด๎านขั้นตอนการให๎บริการ 4.60 0.52 มากที่สุด 
2 ด๎านชํองทางการให๎บริการ 4.54 0.56 มากที่สุด 
3 ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ 4.48 0.55 มากที่สุด 
4 ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.76 0.48 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.60 0.53 มากที่สุด 



๔๕ 

 

 

 

จากตารางที่ ๔.๒๐ พบวํา ความพึงพอใจของผู๎รับบริการโดยภาพรวม ที่มีตํองานด๎าน
สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห๑ อยูํในระดับมากที่สุด คิดคําเฉลี่ยรวม 4.60 และคําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวม 0.53 

ตารางที่ ๔.๒๑ แสดงจ านวน คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึง 
พอใจของผู๎รับบริการภาพรวม งานด๎านสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
 

ข๎อที่ รายการประเมินความพึง
พอใจ 

คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผลระดับ
ความพึงพอใจ 

๑ ด๎านขั้นตอนการให๎บริการ 4.58 0.56 มากที่สุด 
2 ด๎านชํองทางการให๎บริการ 4.51 0.56 มากที่สุด 
3 ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ 4.59 0.53 มากที่สุด 
4 ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.78 0.42 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.62 0.52 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ ๔.๒๑ พบวํา ความพึงพอใจของผู๎รับบริการโดยภาพรวม ที่มีตํองานด๎าน 
สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น อยูํในระดับมากท่ีสุด คิดคําเฉลี่ยรวม 4.62และ
คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.52 

สรุป อภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ 
การศึกษาความพึงพอใจของผู๎รับบริการด๎านคุณภาพการให๎บริการขององค๑การบริหาร

สํวน ต าบลปุากลาง อ าเภอป๓ว จังหวัดนําน มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎รับบริการที่มีตํอการให๎บริการขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง  อ าเภอป๓ว จังหวัด 
นําน ๒) เพ่ือศึกษาป๓ญหา อุปสรรค ความต๎องการ ข๎อเสนอแนะ และความคิดเห็นของประชาชน 
ผู๎รับบริการที่มีตํอคุณภาพการให๎บริการขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง อ าเภอป๓ว จังหวัดนําน  
ประชากรกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา คือ ประชาชน เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ หนํวยงานของรัฐ หนํวยงาน  
เอกชน ที่มารับบริการหรือติดตํอองค๑การบริหารสํวนต าบลโดยตรง มีกลุํมตัวอยําง จ านวน ๓8๓ คน 
ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพ่ือน ามาประมวลและวิเคราะห๑โดยใช๎  
โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร๑สถิติส าเร็จรูปทางการวิจัยทางสังคมศาสตร๑  (SPSS) โดยใช๎สถิติเชิง 
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได๎แกํ คําสถิติความถี่ (Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) 
คําเฉลี่ย (Mean) ซึ่งจากการศึกษา การวิเคราะห๑ สังเคราะห๑สามารถสรุปผล อภิปรายผล และ
ข๎อเสนอแนะ ในการศึกษาได๎ดังนี้ 
                    ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ผลการศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นของผู๎รับบริการ 
๕.๑.๒ ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในด๎านคุณภาพการให๎บริการขององค๑การ 

บริหารสํวนต าบลปุากลาง อ าเภอป๓ว จังหวัดนําน 
๕.๑.๓ การให๎บริการในภาพรวมขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง อ าเภอป๓ว 

จังหวัดนําน 
                    ๕.๒ การอภิปรายผล 
                     ๕.๓ ข๎อเสนอแนะ 



๔๖ 

 

 

 

                 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑ ผลการศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นของผู๎รับบริการ 

                              ผลการศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นของผู๎รับบริการ ได๎ดังนี้ ผู๎เข๎ารับบริการสํวนใหญํ เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร๎อยละ ๕๑.70  โดยมีอายุ ๔๐-๔๙ ปีเข๎ารับบริการมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 48.04 มีระดับ
การศึกษาอยูํในระดับ ประถมศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ ๓9.95 มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม/
ประมง มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 61.36 งานทีผู่๎รับบริการติดตํอเข๎ารับบริการมากที่สุดได๎แกํ งานด๎านการ
สํงเสริมอาชีพคิดเป็น ร๎อยละ 52.22 และความถี่ในการเข๎ารับบริการที่พบมากที่สุดเฉลี่ยตํอปี พบวํา เข๎า
รับบริการน๎อยกวํา ๓ ครั้งตํอปี คิดเป็นร๎อยละ ๖1.62 
 

๕.๑.๒ ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในด๎านคุณภาพการให๎บริการขององค๑การบริหาร  
สํวน ต าบลปุากลาง อ าเภอป๓ว จังหวัดนํานความพึงพอใจของผู๎รับบริการในด๎านคุณภาพการให๎บริการของ
องค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง อ าเภอป๓ว จังหวัดนําน พบวําร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการโดย
ภาพรวมที่มีตํอคุณภาพการให๎บริการขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง อ าเภอป๓ว จังหวัดนําน เทํากับ
ร๎อยละ90 คําคะแนนที่ได๎รับฺ คือ 9 คะแนน แยกพิจารณาเป็นรายงานบริการ ๔ งาน ได๎ดังนี ้

๑. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการโดยภาพรวมที่มีตํองานด๎านกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
อยูํในระดับมากที่สุด เฉลี่ยรวม ๔.59 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.56 

๒. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการโดยภาพรวมที่มีตํองานด๎านการสํงเสริมอาชีพ  อยูํใน 
ระดับมากท่ีสุด คําเฉลี่ยรวม ๔.61 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.52 

๓. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการโดยภาพรวมที่มีตํองานด๎านสวัสดิการสังคมและการ 
สังคมสงเคราะห๑ อยูํในระดับมากที่สุด คิดคําเฉลี่ยรวม ๔.60 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 
0.53 
                    ๔. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการโดยภาพรวมที่มีตํองานด๎านสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น อยูํในระดับมากที่สุด คิดคําเฉลี่ยรวม ๔.62 และคําสํวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานรวม 0.52 

๕.๒ อภิปรายผล 
ในการอภิปรายผลผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลและสังเคราะห๑ข๎อมูลของการวิจัยและอภิปราย

ข๎อค๎นพบใหมํจากการท าวิจัย ดังนี้ จากผลการวิเคราะห๑การประเมินความพึงพอใจองค๑การบริหารสํวน
ต าบลปุากลาง อ าเภอป๓วจังหวัดนําน ในลักษณะงานการให๎บริการที่ก าหนดให๎ท าการส ารวจ ๔ งาน ได๎แกํ  

๑. ด๎านกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน  
๒. ด๎านการสํงเสริมอาชีพ  
๓. ด๎านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห๑  
๔. ด๎านสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
 และก าหนดกรอบงานจากตัวชี้วัด ๔ ตัวชี้วัดคือ ๑) ด๎านความพึงพอใจตํอขั้นตอนการ

ให๎บริการ ๒) ด๎านความพึงพอใจตํอชํองทางการให๎บริการ ๓) ด๎านความพึงพอใจตํอเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ 
และ ๔) ด๎านความพึงพอใจตํอสิ่ งอ านวยความสะดวกสามารถอภิปรายผลการส ารวจได๎ดังนี้ 
ผู๎รับบริการในด๎านคุณภาพการให๎บริการขององค๑การบริหารสํวนองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง อ าเภอ
ป๓ว จังหวัดนําน ประชาชนมีความพึงพอใจอยูํในระดับความพึงพอใจมากที่สุดเทํากับร๎อยละ  90 คํา
คะแนนที่ได๎รับฺ คือ 9 คะแนน พิจารณาจ าแนกออกเป็นรายด๎าน ทั้ง ๔ ด๎านพบวํา อยูํในระดับความพึง
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พอใจมากที่สุดทั้ง ๔ ด๎าน เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน๎อยสรุปได๎ดังนี้ล าดับที่ ๑ คืองานด๎านสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น (คําเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร๎อยละ 92.40) ล าดับที่ ๒ คือ
งานด๎านการสํงเสริมอาชีพ (คําเฉลี่ย ๔.61 คิดเป็นร๎อยละ 92.20 ) ล าดับที่ ๓ คือ งานด๎านสวัสดิการ
สังคมและการสังคมสงเคราะห๑ (คําเฉลี่ย ๔.60 คิดเป็นร๎อยละ 92.00) ล าดับที่ ๔ คืองานด๎านกํอสร๎าง
โครงสร๎างพื้นฐาน (คําเฉลี่ย ๔.59 เป็นร๎อยละ91.80) 

จากการประเมินผลระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอการ  
ให๎บริการขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง อ าเภอป๓ว จังหวัดนํานสํวนใหญํอยูํในระดับที่พึงพอใจมาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาได๎ในแตํละประเด็นจะพบวํา ไมํมีข๎อใดที่อยูํในระดับความพึงพอใจน๎อย 
แสดงวํา การให๎บริการขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง อ าเภอป๓ว จังหวัดนําน ในภารกิจทั้งหมด
สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชน ทั้งในด๎านกระบวนการให๎บริการ ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ 
ด๎านชํองทางการให๎บริการ และด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก 

  ๕.๓ ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการให๎บริการ 
  ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการให๎บริการส ารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการในด๎านคุณภาพ 

การให๎บริการขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง อ าเภอป๓ว จังหวัดนําน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖5 ในครั้งนี้มีข๎อเสนอแนะคุณภาพการให๎บริการเพ่ิมเติมสรุปได๎ดังนี้ องค๑การบริหารสํวนต าบลปุา
กลาง อ าเภอป๓ว จังหวัดนําน บริการดี อ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎มารับบริการภายในส านักงานเป็นอยําง
ดี แตอํยากให๎ปรับปรุงงานบริการประชาชนในเรื่องระยะเวลาการให๎บริการรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/
สภาพงาน เพ่ือความสะดวกของประชาชน สํวนงานด๎านอ่ืน ๆ พบวําเจ๎าหน๎าที่ให๎บริการเป็นอยํางดีขอให๎
รักษามาตรฐานที่ดีในการท างานสืบตํอไป 
 
 ๕.สุรปผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล 
  จากการติดตามประเมินผลโครงการ พบวาบางโครงการ ยังไมมีการด าเนินการ เชํน
โครงการที่มีการอบรมประชุม หรือกิจกรรมที่ตองรวมกลุมคนจ านวนมาก จะไมสามารถด าเนินการได
เนื่องจาก ห๎วงปีที่ผํานมาประเทศไทยรวมถึงทุกประเทศท่ัวโลกอยูในชวงวิกฤตการณการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หนวยงานราชการตางๆ ไดเล็งเห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการ
กระจายเชื้อดังกลาว จึงมีมาตรการเรงดวนในการปองกันการแพรระบาดอยางเครงครัด โดยใหงดจัด
กิจกรรมที่มีการรวมตัวคนจ านวนมาก อาทิ ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมตางๆ รวมทั้งใหประชาชนเว๎น
ระยะหางในการติดตอราชการหรือกิจกรรมที่จ าเปนอยางนอย 1 เมตร และใหปิดสถานที่ที่มีการรวมคน
เป็นการชั่วคราว 
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ส่วนที่ 4    สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
การน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปด าเนินการตามยุทธศาสตร๑นั้น สามารถน าไปด าเนินการได๎ 

ครบทุกยุทธศาสตร๑แตํไมํครบตามจ านวนแผนพัฒนาที่วางไว๎แตํสามารถด าเนินการได๎ร๎อยละ 41 ของ
แผนพัฒนาในปี 2565 ซึ่งอยูํในระดับต่ า 

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงปริมาณ โดยวัดจากการติดตามและประเมินผลจากระบบ E-plan ของ 

กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น สามารถด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 รอ๎ยละ 41 
การวัดผลเชิงคุณภาพ โดยใช๎การท าแบบสอบถามจากวิทยาลัยสงฆ๑นครนําน ได๎ผลสรุป 

คะแนนความพึงพอใจ 92 อยูํในระดับ 9 คะแนน 
1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
การน าแผนพัฒนาไปด าเนินการเพื่อให๎บรรลุตามเปูาหมาย โดยรวมถือวําบรรลุตาม 

เปูาหมายที่วําไว๎ทุกโครงการ 
1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท๎องถิ่นเทียบจากจ านวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

ปี 2565 ด าเนินการส าเร็จร๎อยละ 41 แตํยังเหลือโครงการที่ไมํได๎ด าเนินการอีก ร๎อยละ 59  
1.5 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
การด าเนินการตามแผนพัฒนาปี 2565 นั้นองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ได๎ตั้ง

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนาปี 2565 ไว๎ครบถ๎วนทุกยุทธศาสตร๑  และได๎มีการตั้งงบประมาณ 
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร๑แตํละด๎าน จ านวน 6  ยุทธศาสตร๑ ไว๎เพียง 90 รายการ (คิดเป็นร๎อยละ 35.43) 
เงิน 4,977,050 บาท (คิดเป็นร๎อยละ 2.71) และในการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเนินการตาม
แผนพัฒนาปี 2565 นั้นองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ได๎ด าเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว๎ได๎  
จ านวน 37 รายการ (คิดเป็นร๎อยละ 41.11)  และเงินจ านวน 3,872,629 บาท (คิดเป็นร๎อยละ 
77.80) 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นมีจ านวนโครงการที่มากก็เป็นสิ่งที่ดีแตํถ๎ามีมากไปก็เป็น

ป๓ญหากับการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในการด าเนินโครงการและงบประมาณเนื่องจากท๎องถิ่นไมํสามารถ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาได๎ทั้งหมดจึงต๎องอาศัยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น และหนํวยงานอื่นๆ ตํอไป  

2.2 ข้อสังเกต 
ทางประชาคมหมูํบ๎านต๎องการเสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่นท้ังหมดไว๎ 

เพ่ือรองรับการเสนอของบประมาณจากองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง และหนํวยงานจากภายนอก 
เชํน อ าเภอป๓ว องค๑การบริหารสํวนจังหวัด และกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งองค๑การบริหาร
สํวนต าบลปุากลางต๎องให๎กองชํางไปส ารวจออกแบบและประมาณการเพ่ือให๎ถูกต๎องตามระเบียบวําด๎วย
การจัดท าแผนพัฒนา พ.ศ.2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีโครงการจ านวน
มากจึงท าให๎กองชํางไปส ารวจออกแบบไมํทันท าให๎เกิดความคลาดเคลื่อนได๎ 
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2.3 ข้อเสนอแนะ 
ในการเสนอโครงการของหมูํบ๎านควรน ามาจากแผนชุมชน ซ่ึงผํานการประชุมประชาคม

ของหมูํบ๎าน โดยเรียงล าดับความส าคัญของป๓ญหาความเดือดร๎อน แล๎วจึงน ามาจัดท ารํางแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นและเสนอให๎คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณา แล๎วสํงให๎ผู๎บริหารเพ่ือเสนอความเห็นชอบจาก
สภาท๎องถิ่นแล๎วจึงประกาศใช๎ โดยต๎องน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจ าปี ใช๎เสนอขอรับงบประมาณจากหนํวยงานอ่ืนตํอไป และการด าเนินการในปีที่ผํานมาเนื่องจาก
สถานการณ๑โควิด-19 ท าให๎ไมํสามารถด าเนินโครงการได๎หลายโครงการ  

2.4 ผลจากการพัฒนา 
ตามท่ีองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ได๎ด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นประจ าปี

เรียบร๎อยแล๎วสามารถบรรลุวัตถุประสงค๑ตามเปูาหมายที่ได๎ตั้งไว๎ตามตัวชี้วัดในระดับหนึ่ง แตํยังไมํครบ 
100 เปอร๑เซ็นต๑ ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานสามารถด าเนินการได๎ทุกโครงการแตํอาจเสร็จช๎าลําซ่ึงสามารถกัน
เงินงบประมาณรายจํายโดยขออนุมัติผู๎วําราชการจังหวัด 

 
2.5 ผลสรุปภาพรวม 
 

ปัญญา อุปสรรค 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ้ืนที่ของต าบลปุากลาง อ าเภอป๓ว จังหวัดนําน ประสบป๓ญหาจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดนํานต๎องด าเนินการตามมาตรการ
ปูองกันโรคระบาดของโรคดังกลําวอยํางตํอเนื่อง ประกอบกับมีค าสั่งและประกาศของคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดตํอของจังหวัดนําน มีผลตํอการด าเนินโครงการ/กิจกรรมขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุา
กลาง ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนจ านวนมาก หรือเสี่ยงตํอการแพรํระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรม
ไมํสามารถด าเนินการตํอไปได๎ในขณะนี้ ท าให๎ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร๑และแผนพัฒนาท๎องถิ่นมี
เปูาหมายลดลง แตํองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลางก็ได๎ด าเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แก๎ไข 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น และโอน เพ่ิม/ลด งบประมาณ ตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี 2565 
ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎การใช๎จํายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ๑ 
และสนองความต๎องการของประชาชนและเกิดประโยชน๑สูงสุดในพื้นที่ต าบลปุากลาง 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 จากสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการ
คลี่คลายลง ซึ่งรัฐบาลได๎ประกาศให๎เป็นโรคประจ าถิ่น โดยให๎ประชาชนสามารถใช๎ชีวิตได๎ตามปกติ  
องค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง จึงได๎มีการเตรียมความพร๎อมในการรองรับสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลง
ให๎เป็นไปตามมาตรการอยูํเสมอ ในการก าหนดยุทธศาสตร๑ การวางแผน การด าเนินงาน และการใช๎จําย
งบประมาณ ควรต๎องมีการวิเคราะห๑ข๎อมูลให๎สอดคล๎องกับสถานการณ๑ในป๓จจุบัน พร๎อมทั้งตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชนและเกิดประโยชน๑สูงสุดในพื้นที่ต าบลปุากลางด๎วยความเหมาะสม 
 ทั้งนี้ ภาคประชาชน หนํวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู๎มีสํวนได๎เสีย สามารถให๎ข๎อเสนอแนะให๎
ค าปรึกษา แนะน า ตํอผลการด าเนินงานขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ได๎โดยตรงตํอผู๎บริหารของ
องค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง  



๕๐ 

 

 

 

          หรือให๎ข๎อมูลผํานระบบเว็บไซด๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง www.paklang.go.th    
E-mail : paklang@paklang.go.th  
          หรือติดตํอให๎ข๎อมูลได๎ที่ส านักงานองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง เลขที่ 140 หมูํ 1 ต าบลปุา
กลาง อ าเภอป๓ว จังหวัดนําน 55120 โทร 054718427 ตํอ 2 ในวันและเวลาราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paklang.go.th/
mailto:paklang@paklang.go.th
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ภาคผนวก 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ 

นายประกอบ แสนทรงสิร ิ นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลปาุกลาง 054718427 
ตํอ 7 

081-9923649 

นายชัยเดช อภิวัฒน๑สกลุ รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง  081-7863649 
นายสุรพงษ๑ ศิลป์ท๎าว รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง  090-4655991 

นายอนันตสิทธ์ิ ทวีกมลวงศ๑ ประธานสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง  064-4052245 

นางจันทอง ไชยกันทะ สมาชิกสภาองค๑การบรหิารสํวนต าบลปุากลาง  084-4807012 

นางรัตนาภรณ๑ กาญจนเวโรจน๑ สมาชิกสภาองค๑การบรหิารสํวนต าบลปุากลาง  084-7196702 

นายศิลปไชย แซํโซ๎ง ก านันต าบลปุากลาง  093-1789515 

นายวิทยา แซํจ๐าว ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 7  086-1837836 

นายประวันวิทย๑ คณิตสากล ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 4  082-1890173 

นายธนชาต  ชาวส๎าน ผู๎อ านวยการโรงเรยีนมัธยมปุากลาง  097-3655195 

วําท่ีร๎อยโท ฤทธิกร พิเคราะห๑ ผู๎อ านวยการโรงเรยีนปุากลางมิตรภาพที่ 166  081-7675224 

นายกิตติพงศ๑ อินทะรังษ ี ผู๎อ านวยการโรงเรยีนสหราษฎร๑บ ารุง  088-5479495 

นายสมพงษ๑ กันยะ ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสํงเสรมิสขุภาพต าบลปาุกลาง 054792304  

นายศรายุทธ คีรสีันติกลุ นักวิชาการเกษตร 054791761  

นายศิรพิษณ๑ุ ขุมทรัพย๑ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  095-4133717 
นายสมฤทธ์ิ ศิลป์ท๎าว ผู๎แทนประชาคม  089-8539629 

นายถวิล โชติชัยพิบูล ผู๎แทนประชาคม  086-1804606 

นายชาญ ประดิษฐ๑ศร ผู๎แทนประชาคม  086-1901861 

นายผจญ  ทิปกะ ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง  095-2282898 

นายสุภาพ ป๓ญญา รองปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง  085-6952910 

นางสาวดารารัตน๑ จันต๏ะยอด หัวหน๎าส านักปลัด  088-9406121 

สิบเอก ประกติ การณุยรตั นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน  087-1169849 
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   2. คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ 

นายสมเกียรติ สมค า รองประธานสภาองค๑การบริหารสวํนต าบลปุากลาง  0871843026 
นายบุญมาก ศลิป์ท๎าว สมาชิกสภาองค๑การบรหิารสํวนต าบลปุากลาง  0802160238 
นายอมรเดช แซํยําง สมาชิกสภาองค๑การบรหิารสํวนต าบลปุากลาง  0847742143 
นางนิลตรี ค าแควํน ผู๎แทนประชาคม  0847355750 

นายสมพงษ๑ ทิวานันท๑ ผู๎แทนประชาคม  0844891483 
นายธนชาต  ชาวส๎าน ผู๎อ านวยการโรงเรยีนมัธยมปุากลาง  097-3655195 

วําท่ีร๎อยโท ฤทธิกร พิเคราะห๑ ผู๎อ านวยการโรงเรยีนปุากลางมิตรภาพที่ 166  081-7675224 

นายกิตติพงศ๑ อินทะรังษ ี ผู๎อ านวยการโรงเรยีนสหราษฎร๑บ ารุง  088-5479495 

นายสมพงษ๑ กันยะ ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสํงเสรมิสขุภาพต าบลปาุกลาง 054792304  

นางรจนา ชัญถาวร ผู๎อ านวยการกองคลัง 054718427 
ตํอ 3 

- 

นางสาวดารารัตน๑ จันต๏ะยอด หัวหน๎าส านักปลัด  088-9406121 
 
 

   

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ 

นายผจญ  ทิปกะ ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากลาง 054718427 
ตํอ 6 

 

นายประยรู  ขันไชย ผู๎อ านวยการกองชําง 054718427 
ตํอ 4 

 

นางสาวดารารัตน๑ จันต๏ะยอด หัวหน๎าส านักปลัด 054718427 
ตํอ 2 

 

นายณัฐวัตร สวํางเมฆฤทธ์ิ ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 054718427 
ตํอ 5 

 

นางรจนา ชัญถาวร ผู๎อ านวยการกองคลัง 054718427 
ตํอ 3 

 

นายสมบรูณ๑ แซเํต็น ผู๎แทนประชาคม  0884131751 

นายวิชาญ กิตติยังกุล ผู๎แทนประชาคม  0810346594 

นางวิจิตรา แซํเต็น ผู๎แทนประชาคม  0982925099 

สิบเอก ประกติ การณุยรตั นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน  087-1169849 
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แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
ของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

1.  เพศ      1)  ชาย        2)  หญิง 
 

2.  อายุ      1)  ต่ ากว่า 20 ปี     2)  21 - 40 ปี       

    3)  41 – 60 ปี     4)  60 ปีขึ้นไป 
 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

      1)  ประถมศึกษา    

    2)  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า    

    3)  ปริญญาตรี    

    4)  สูงกว่าปริญญาตรี     

4.  สถานภาพของผู้มารับบริการ 

     1)  เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร          

   2)  ผู้ประกอบการ  

     3)  ประชาชนผู้รับบริการ    

   4)  องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 

     5) อื่นๆ  โปรดระบุ ………………………………………. 
5.  งานที่ท่านมาติดต่อขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     1)  งานด้านก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน          

   2)  งานด้านส่งเสริมอาชีพ 

     3)  งานด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์    

   4)  งานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   5)  งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     6) อื่นๆ  โปรดระบุ …………………………………………………………… 
       
             (มีต่อด้านหลัง) 



54 

 

 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยใสเ่ครื่องหมาย  ลงในช่อท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 5  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  4   หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 3  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  2   หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
 1  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 

1 มีการให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน มีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
2 มีป้ายแสดงข้ันตอนการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      
3 มีระยะเวลาการให้บริการรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน      
4 มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับ ก่อน – หลัง อย่างยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียม      
5 การรับบริการแตล่ะขั้นตอน มีความสะดวกรวดเร็ว      
6 มีค าแนะน า/เอกสาร/เจ้าหน้าที/่ปา้ยประกาศ อย่างชัดเจนและเหมาะสม      

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1 มีช่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานหลากหลายและเพียงพอ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และเว็บบอร์ด      
2 มีการเผยแพร่ข้อมลู ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับบรกิาร เช่น แจ้งรายชื่อและเบอร์ตดิต่อ

ของผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ประสานงานหรือติดต่อสอบถามไดส้ะดวก รวดเร็ว 
     

3 ในการขอรับบริการตามช่องทางตา่งๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บบอร์ด มีความสะดวก คล่องตวั      
4 เปิดรับฟังความคดิเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม และเว็บบอรด์      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1 มีความรู้ ความสามารถในงานท่ีให้บริการเป็นอยา่งด ี      
2 ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพ และมีอัธยาศัยด ีให้ค าแนะน าหรือชว่ยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี      
3 ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเตม็ใจและมีความพร้อมในการให้บริการ      
4 ให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยความเสมอภาค ตามล าดับ ก่อน – หลัง      
5 มีความซื่อสตัยส์ุจรติ ในการปฏิบตัิหน้าที ่      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
1 สถานท่ีตั้งของหน่วยงานมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด และสะดวกในการเดินทางมารับ

บริการ 
     

2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสม สะอาด และเพยีงพอ เช่น ทีจ่อดรถ ที่นั่งบริเวณรอรับบริการ น้ าดื่ม หอ้งน้ า      
3 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ/์ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกจดุบริการมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      

 
ส่วนที่ 3   ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา  1. ................................................................................................................................. 
  2. ................................................................................................................................. 
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