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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ 
๓๐  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 1  ข้อ ๑๒    

 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  จึงได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เพื่อรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นตำบลปา่แดด 

 
 
 
 



 

 
สารบัญ 

    
 หน้า 

 

 ส่วนที่ 1  บทนำ           1-34  
    
 ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น          35-45 
    
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมินผล           44-74 
     
 ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ        75 
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1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย   ลงวันที่  19  มกราคม  พ.ศ. 2539  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยที่
มาตรา  40  และมาตราที่  41  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ในปีพุทธศักราช 
2537  ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  และตามมติ ก อบต. จังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  4/2551  ลงวันที่ 28 
เมษายน  2551 
             ทิศเหนือ  ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  อำเภอแม่อาย   จังหวัดเชียงใหม่  
และองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี    

ทิศตะวันออก  ติดเขตเทศบาลตำบลเวียงสรวย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  
ทิศใต้  ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย   
ทิศตะวันตก  ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง   ตำบลป่าแดด  อำเภอแม่

สรวย จังหวัดเชียงราย  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ทำการอำเภอแม่สรวย  ระยะทางห่างจากที่ทำการอำเภอ
แม่สรวย 7 กิโลเมตร บนเส้นทางหลวงหมายเลข 109 ถนนสายอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย–อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ 228 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 142,500 ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปา่แดด 

 
 1.  นายฉัตรชัย   นันทชัย   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
 2.  ร.ต.ต.บุญธรรม  อุปละ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
 3.  นางพลาพร  พิมสาร   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 

   

 
โครงสร้างคณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปริญญาตร ี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปริญญาตร ี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลปา่แดด 

1.  นายสงบ   ทิพย์ประสงค ์ สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  1 
2.  นายโสภณ  พรหมทัศน ์ สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  2 
3.  นายกิตติพงษ์  สุธรรมมา         สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมูท่ี่  2 
4.  นายยรรยง  สิงทะนะ สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  3 
5.  นางสาววราภรณ์  พิมสาร สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  3 
6.  นายวิรัตน์  ปัญญาแก้ว สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  4 
7.  นายเหรียญ   นามแสง   สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  4 
8.  นายชัยวัฒน์   มาลัย              สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมูท่ี่  5 
9.  นายสรรเสริญ  สานุมิตร สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  5 
10. นายทวีฤทธิ์  ไชยรังษี           สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมูท่ี่  6 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
อบต. 
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11. นายอัศนยั  ซาวคำ               สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  6 
12. นายวันพบ  เสนียะ  สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  7 
13. นายทองคำ  เพชรบุญเรือง      สมาชิกสภา  อบต.ป่าแด    หมู่ที่  7 
14. นายชาติชัย  สรรพวงค์           สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   8 
15. นายจอนสันต์  เสนาโปธิ         สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   8 
16. นายธนภัทร  จะป้อ               สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   9 
17.  นายเมธชิัย  คะบู ่                สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   9 
18.  นายประสิทธิ์  บัวลาแกว้        สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   10 
19.  นายเสรี  พรมสวัสดิ์              สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   10 
20.  นายชัชวาลย์  เชอมือกู ่          สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   11 
21.  นายป่าบู่  จะคา                   สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   11 
22.  นายพรแก้ว  ขุนสุข               สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   12 
23.  นางสาวอณุสรา  ชัยนาท        สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   12 
24.  นายสุรพล  ฤทธิ์มณี              สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   13 
25.  นายสมชาย  จันต๊ะพงษ์         สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมูท่ี่   13 
26.  นางสุขแก้ว  สมใจ                สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   14 
27.  นายสมชาติ  แสงแก้ว            สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   14 
28.  นางสิริพร  วงค์ยาง               สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   15 
29.  นายอาโผะ  เลเซอร์              สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   15 
30.  นายภักดี  กองพินธ ์              สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   16 
31.  นายเสนห่์  ท้าวแก่นจนัทร์       สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   16 
32.  นายสมศักด์ิ  ดวงไทย            สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   17 
33.  นายเจรญิ  พิณสาร               สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   17 
34.  นายนราวุฒิ  จิแส                 สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   18 
35.  นายอดุลย์  อินถา                 สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   19 
36.  นายสรธญั  จูโป                   สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   20 
37.  นายกองคำ  จะลอ                สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   20 
38.  นายถนอม  ภิลม                  สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   21 
39.  นายหล่อสา  อาง ี                 สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   21 
40.  นายเกษม  กองบุญเรือง          สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   22 
41.  นายโสภณ  แสนชัย               สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  22 
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          โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จำนวน  4  สำนัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 

 

๑.  สำนักงานปลัด 
(1)  หัวหน้าสำนักปลัด   
(2)  นักทรัพยากรบุคคล   
(3)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(4)  นักพัฒนาชุมชน   
(5)  นักจัดการงานทั่วไป 
(6)  นักตรวจสอบภายใน 
(7)  นักวิชาการสาธารณสุข   
(8)  เจ้าพนักงานธุรการ   
(9)  เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย   
    (๒)  คนงานตกแต่งสวน 
    (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
    (4)  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 
2 อัตรา 
    (5)  คนครวั 
    (6)  พนักงานดับเพลิง 
    (7)  พนักงานขับรถยนต ์
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
    (๑) คนงานทั่วไป   จำนวน  2  อัตรา 

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู้อำนวยการกองคลัง   
(2)  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี   
(3)  นักวิชาการพัสดุ  
(4)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
(5)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
    (๑) คนงานทั่วไป   จำนวน  1  อัตรา 

๓. กองช่าง 
(1)  นายช่างโยธาอาวุโส   
      

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน 2 อัตรา 
   (๒)  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (๑)  คนงานทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา 

พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๔.  กองการศึกษา 

(1)  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ     
(2)  นักวิชาการศึกษา     
(๓)  คร ู จำนวน  9  อัตรา 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ดแูลเด็ก(ทักษะ)  จำนวน  4  อัตรา 
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (๑)  ผู้ดแูลเด็ก(ทั่วไป)  จำนวน  3  อัตรา 
   (2)  คนงานทั่วไป       จำนวน  8  อัตรา 

รวม จำนวน  28  คน จำนวน  32  คน 
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  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับอีก  3  
กอง ทั้งหมด  4  ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  28  คน  พนักงานจ้าง  จำนวน  32  คน  รวม
ทั้งสิ้น  60  คน   
 
              

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบล  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆ   
เช่น  การประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบล , ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด ฯลฯ 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลป่าแดดมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและบางส่วน
เป็นที่ราบ บ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ และมีบางหมู่บ้านตั้งอยู่บนพื้นที่สูง  มีป่าไม้ค่อนข้าง
สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำแม่ตาช้าง ซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญของตำบล 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่ตำบลป่าแดดมีความคล้ายคลึงภูมิภาค
ภาคเหนือตอนบนโดยทั่วไปจำแนกได้ดังนี ้

ฤดูหนาว  
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ เมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศ

ไทย หรือมีบริเวณความกดอากาศสูง หรือมีอากาศเย็นจากประเทศจีน  แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยรวมระยะ
เวลานานประมาณ ๔ เดือน เป็นระยะเวลาเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศสูงกำลังแรงจากประเทศ
จีนจะแผ่มาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ทำให้บริเวณอำเภอแม่สรวย  มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยเฉพาะ
บริเวณเทือกเขา ในเดือนกุมภาพันธ์ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงเป็น
ลำดับจะทำให้บริเวณอำเภอแม่สรวย  มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนในตอนบ่ายซึ่งเป็นการสิ้นสุดฤดูหนาว
ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์  และเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนต่อไปแต่ยังมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าต่อไปในระยะหน่ึง 

ฤดรู้อน 
  เริ่มระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดในตอนบ่ายจะเริ่มขึ้นเกิน ๓๕.๐ 
องศาเซลเซียส แต่ในช่วงเช้าจะยังคงมีอากาศหนาวเย็นจนถึงประมาณเดือนมีนาคม  ลมที่พัดจากประเทศไทย
เปลี่ยนจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมฝ่ายตะวันออกและลมฝ่ายใต้มากขึ้น โดยมีลมจากทะเลจีนใต้และ
อ่าวไทยพัดเข้าสู่ประเทศไทยในทางทิศใต้และตะวันออก  ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจาก
ความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงฤดูร้อนทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้งทั่วไป และอาจเกิดพายุ
ฤดูร้อนขึ้นได้ในบางวัน  โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน  

   ฤดูฝน 
  เริ่มระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทยและ   
ร่องความ กดอากาศต่ำเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยและจะไปสิ้นประมาณกลางเดือนตุลาคม  เป็น
ระยะเวลานานประมาณ ๕ เดือน จะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมและกันยายน ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะอ่อนกำลังและจะเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือฝนบริเวณประเทศไทย
ตอนบนจะลด 
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๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตตำบลป่าแดด  บริเวณที่ราบเป็นดินที่เกิดบนลานตะพักลำน้ำ
ระดับต่าง ๆ และบริเวณภูเขาและที่สูงชันเป็นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชัน ประกอบด้วยดินหลายชนิด เป็นดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงดีหรือดีปานกลางเนื้อดินร่วนจนถึงดินเหนียว   มีการระบายน้ำดีจนถึงเลวปกติใช้ในการทำ
นา  ดินบนภูเขาและที่ชันมีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแห่งมีก้อนกรวดและก้อนหินปะปนในเนื้อดินหรือกระจัด
กระจายไปตามผิวดิน 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ  ลักษณะของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในตำบลป่าแดด สามารถจำแนกได้
ดังนี้ 

1. แม่น้ำ  เช่น แม่น้ำแม่ตาช้าง  และ แม่น้ำลาว   
2. อ่างกักเก็บน้ำ เช่นอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกง  อ่างเก็บน้ำห้วยบ้าน  อ่างเก็บน้ำห้วยหัวนา   
3. หนองน้ำ  เช่น หนองแหวน  หนองห้วยป่าไร่ ,หนองห้วยอ้อ ,หนองบัว,หนองห้วยถ้ำ,หนองห้วย

บ้าน,หนองป้าน,หนองห้วยเต่า,หนองห้วยหญ้าไซ,หนองคุกเชือกเหล็ก, บ่อน้ำสาธารณะ เป็นต้น 
 แหล่งน้ำที่ใช้ในการบริโภค  ได้แก่  

1. ระบบประปาหมู่บา้น  หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 
และ 22  จำนวน  17  แห่ง 

2. ระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 9, 11, 18, 19, 20 และ 21  จำนวน  6   แห่ง 
1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด   มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและ

ป่าไม้  จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศเป็นเขต
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา และอุทยานลำน้ำกก   ป่าส่วนใหญ่เป็นไม้ประเภทป่าเบญจพรรณ 
.          พื้นทีป่่าไม้ทั้งหมด                        จำนวน        182     ตารางกิโลเมตร 
      โดยแบ่งเป็น       - พื้นที่ป่าทึบ              จำนวน          42     ตารางกิโลเมตร 
                            - พื้นที่ป่าโปร่ง            จำนวน          90     ตารางกิโลเมตร 
                            - พื้นที่ป่าโปร่งแสง       จำนวน          50     ตารางกิโลเมตร 

 

 
 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ประกอบด้วยหมู่บ้าน 22 หมู่บ้านมีพื้นที่อยู่
ในองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 22 หมู่บ้าน ดังนี ้

หมู่ที่  1  บ้านห้วยอ้อ  ผู้ปกครอง  นายอินสอน   มีสุข     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านไร่   ผู้ปกครอง  นายสมบัติ   คล่องแคล่ว ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านป่าแดด  ผู้ปกครอง  นางสาวรุ่งทิวา  มหาวุฒิ     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4  บ้านป่ากว๋าว  ผู้ปกครอง  นายอินจันทร์   พิณสาร ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  5  บ้านท้าวแก่นจันทร ์ ผู้ปกครอง  นายจงรักษ์   ยาสมุทร  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  6  บ้านโป่งสันขี้เหล็ก ผู้ปกครอง  นายประพันธ ์ แก้วมณี        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านดอนสล ี  ผู้ปกครอง  นายจรูญ  เกตุศิรวิัฒนา        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8  บ้านหัวฝาย  ผู้ปกครอง  นายไพโรจน์  จอมแสง        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9  บ้านห้วยหญ้าไซ ผู้ปกครอง  นายคำมูล   แออู ่        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10  บ้านเหล่า  ผู้ปกครอง  นายจีระศักดิ ์ อินต๊ะไชยวงค์     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  11  บ้านจะหา  ผู้ปกครอง  นายชูศักด์ิ   มือแล        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  12  บ้านสันโค้ง  ผู้ปกครอง  นายพนม  สุยะคำ        ผู้ใหญ่บ้าน 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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หมู่ที่  13  บ้านสันกลาง  ผู้ปกครอง  นายแสวง  บุญหล้า        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  14  บ้านใหม่เจริญ  ผู้ปกครอง  นายสนั่น  อินต๊ะไชยวงค์  กำนันตำบลป่าแดด 
หมู่ที่  15  บ้านทุ่งรวงทอง ผู้ปกครอง  นายปรีชา   ผึ่งพัฒ        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  16  บ้านหนองบัว  ผู้ปกครอง  นายเฉลียว   ศรีเมือง        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  17  บ้านสันโค้งใต ้ ผู้ปกครอง  นางรุ่งทิพย ์ ปินตา         ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  18  บ้านแม่ตาช้าง  ผู้ปกครอง  นายอภิสิทธิ์  แสนคะเจือ        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  19  บ้านศรีดอนมูล ผู้ปกครอง  นายฐิติพงษ์  คำมั่งม ี       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  20  บ้านห้วยมะแกง ผู้ปกครอง  นายกรฤต  ศรีพล        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  21  บ้านห้วยสลัก  ผู้ปกครอง  นายนิตย์  จะอู ๋         ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  22  บ้านเหล่าพัฒนา ผู้ปกครอง  นายสำราญ  แสนหลวง        ผู้ใหญ่บ้าน 
 

 2.2 การเลือกตั้ง   
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด มีทั้งหมด  22  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ

เลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ในวันที่ 30 เดือน กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕5  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  6,102 คน  
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  7,653   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗9.73  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 6,108 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  7,653  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗9.81  ปัญหาคือการ
แข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล คือ ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่า งๆ ที่
เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕5)   
    -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  7,653  คน 
   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  7,653  คน 
  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕5) 

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  6 ,108  คน  จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  7,653  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗9.81   
   -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  6,102 คน  จากผู้
มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  7,653  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗9.73 
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3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร   
จำนวน  22  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมูท่ี ่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน  

๑ บ้านห้วยอ้อ 178 179 188 

๒ บ้านไร่ 108 136 138 

๓ บ้านป่าแดด 206 254 244 

๔ บ้านป่ากว๋าว 102 103 126 

๕ บ้านท้าวแก่นจันทร ์ 216 273 291 

๖ บ้านโป่งสันขี้เหล็ก 164 221 240 

7 บ้านดอนสล ี 143 201 198 

8 บ้านหัวฝาย 222 277 270 

9 บ้านห้วยหญ้าไซ 458 295 275 

10 บ้านเหล่า 146 151 188 

11 บ้านจะหา 467 729 695 

12 บ้านสันโค้ง 230 249 255 

13 บ้านสันกลาง 220 177 213 

14 บ้านใหม่เจริญ 238 293 307 

15 บ้านทุ่งรวงทอง 203 332 331 

16 บ้านหนองบัว 138 191 201 

17 บ้านสันโค้งใต ้ 107 98 125 

18 บ้านแม่ตาช้าง 181 269 260 

19 บ้านศรีดอนมูล 244 309 376 

๓.  ประชากร 
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20 บ้านห้วยมะแกง 270 453 502 

21 บ้านห้วยสลัก 301 610 541 

22 บ้านเหล่าพัฒนา 121 117 132 

รวมทั้งสิ้น 4,663 5,917 60,96 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอแม่สรวย ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25๖๒ 
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ที ่

หมู่บ้าน 

จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ป)ี 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 บ้านห้วยอ้อ 202 188 199 189 189 190 184 194 178 185 179 188 
2 บ้านไร่ 128 135 135 141 136 139 139 143 136 144 136 138 
3 บ้านป่าแดด 271 242 266 243 265 245 253 241 256 243 254 244 
4 บ้านป่ากว๋าว 107 128 108 127 107 128 107 125 104 125 103 126 
5 บ้านท้าวแก่นจันทร์ 255 271 285 297 286 293 280 293 274 291 273 291 
6 บ้านโป่งสันขี้เหล็ก 214 250 219 253 224 247 222 245 219 239 221 240 
7 บ้านดอนสลี 203 186 217 203 215 204 205 198 202 198 201 198 
8 บ้านหัวฝาย 284 299 278 294 281 288 269 277 269 270 277 270 
9 บ้านห้วยหญ้าไซ 289 277 296 284 291 279 294 280 300 280 295 275 

10 บ้านเหล่า 161 188 154 190 152 192 148 187 153 188 151 188 
11 บ้านจะหา 639 589 691 675 694 669 709 675 724 688 729 695 
12 บ้านสันโค้ง 246 247 242 254 248 269 256 260 246 257 249 255 
13 บ้านสันกลาง 179 209 181 209 182 212 186 212 179 214 177 213 
14 บ้านใหม่เจริญ 312 315 310 313 304 307 301 308 293 306 293 307 
15 บ้านทุ่งรวงทอง 279 273 301 310 313 315 329 330 332 334 332 331 
16 บ้านหนองบัว 192 198 190 201 189 198 194 200 193 200 191 201 
17 บ้านสันโค้งใต ้ 105 131 108 130 108 131 102 122 102 123 98 125 
18 บ้านแม่ตาช้าง 243 234 249 238 254 246 260 253 264 255 269 260 
19 บ้านศรีดอนมูล 268 316 290 348 289 355 297 365 308 373 309 376 
20 บ้านห้วยมะแกง 410 442 425 461 426 458 438 480 448 490 453 502 
21 บ้านห้วยสลัก 462 429 551 496 567 515 590 528 598 536 610 541 
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หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอแม่สรวย  ณ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ช่วงอายุ...

22 บ้านเหล่าพัฒนา 123 129 123 132 122 130 122 132 118 132 117 132 

รวม 
5,572 5,676 5,818 5,988 5,842 6,010 5,885 6,048 5,895 6,071 5,917 6,096 

11,248 11,806 11,852 11,933 11,966 12,013 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร ชาย หญิง ช่วงอาย ุ

จำนวนประชากรเยาวชน 1,375 1,429 อายุต่ำกว่า  ๑๘  ปี 

จำนวนประชากร 3,471 3,294 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 915 855 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

จำนวนประชากรสัญชาติอื่นๆ 156 518 - 

รวม 5,917 6,096 ทั้งสิ้น  12,013  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอป่าแดด ณ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖3 
 

      
   
  4.1  การศึกษา  
   ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด จำนวน  7 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จำนวน  8  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กก่อนวัยเรียน ประจำปกีารศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖3 
จำนวนนักเรียน 

หมู่ที ่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว 4 25 27 52 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหญ้าไซ 9 28 22 50 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง 10 18 22 40 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าแดด 15 11 14 25 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล 19 15 20 35 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสะลัก 21 18 16 34 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะแกง 20 12 16 28 

รวม 127 137 264 
  

➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าแดด   
-  มีครูผู้ดแูลเด็ก   จำนวน    1  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก  จำนวน    1    คน 

  ➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว   
 

4.  สภาพทางสังคม 
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-  มีครูผู้ดแูลเด็ก    จำนวน    2  คน    
  ➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง   

-  มีครูผู้ดแูลเด็ก   จำนวน    2  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก  จำนวน    1    คน 

  ➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล   
-  มีครูผู้ดแูลเด็ก    จำนวน    1  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก  จำนวน    1   คน 

  ➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหญ้าไซ   
-  มีครูผู้ดแูลเด็ก   จำนวน    2  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก  จำนวน    1    คน 

  ➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสะลัก   
-  มีครูผู้ดแูลเด็ก    จำนวน    1  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก  จำนวน    1   คน 

➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะแกง   
-  มีครูผู้ดแูลเด็ก    จำนวน    1  คน    
-  มีพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน    1   คน 
 

   ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน  22   แห่ง  ดังนี้   
     หมู่ที่  1  บ้านห้วยอ้อ    
     หมู่ที่  2  บ้านไร่ 
     หมู่ที่  3  บ้านป่าแดด 

หมู่ที่  4  บ้านป่ากว๋าว 
หมู่ที่  5  บ้านท้าวแก่นจันทร ์
หมู่ที่  6  บ้านโป่งสันขี้เหล็ก 
หมู่ที่  7  บ้านดอนสล ี
หมู่ที่  8  บ้านหัวฝาย 
หมู่ที่  9  บ้านห้วยหญ้าไซ 
หมู่ที่  10 บ้านเหล่า 
หมู่ที่  11 บ้านจะหา 
หมู่ที่  12 บ้านสันโค้ง 
หมู่ที่  13 บ้านสันกลาง 
หมู่ที่  14 บ้านใหม่เจรญิ 
หมู่ที่  15 บ้านทุ่งรวงทอง 
หมู่ที่  16 บ้านหนองบัว 
หมู่ที่  17 บ้านสันโค้งใต ้
หมู่ที่  18 บ้านแม่ตาช้าง 
หมู่ที่  19 บ้านศรีดอนมูล 
หมู่ที่  20 บ้านห้วยมะแกง 
หมู่ที่  21 บ้านห้วยสลัก 
หมู่ที่  22 บ้านเหล่าพัฒนา 



รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

~ 29 ~ 
 

                              

   ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา รวม 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยา
สมิทธิ์) 

0 33 42 49 37 33 39 46 33 312 

 ๒. โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 0 13 10 15 10 12 7 16 13 96 

 ๓. โรงเรียนบ้านดอนสลี 0 22 23 17 22 22 19 15 10 150 
 4. โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 0 14 17 19 12 23 22 13 18 138 
 5. โรงเรียนบ้านหัวฝาย 0 18 14 42 34 13 32 23 20 196 
 6. โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 6 11 25 16 12 9 6 8 8 101 
 7. โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 0 41 29 80 46 46 43 43 37 365 
 8. โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 0 30 64 27 21 18 20 14 14 208 

รวมทั้งสิ้น 6 182 224 265 194 176 188 178 153 1,566 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่ ๑0 มิถุนายน ๒๕๖3 

 
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.เดิม) 

ชื่อสถานศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา รวม 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 โรงเรียนบ้านอาข่าแม่ตาช้าง 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

รวมทั้งสิ้น 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่ ๑0 มิถุนายน ๒๕๖3 

 
4.2  สาธารณสุข     

               -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดด จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้านโป่งสันขี้เหล็ก  หมูท่ี่ 6 
  -  ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชมุชน (ศสมช.)  22  แห่ง  หมู่ที่  1 – 22 

   -  อัตราการใชส้้วมราดน้ำ  รอ้ยละ  100 
 -  สถานพยาบาล   จำนวน  4  แห่ง 
๔.๓  อาชญากรรม 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  การจับกมุผู้กระทำผิดในคดีแต่ละประเภทที่ได้รับแจง้ ส่วน
ใหญ่คดีอยู่ในความผิด  3  กลุ่ม  ได้แก่  1. คดียาเสพติด  2. คดีทำร้ายร่างกาย  3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  เนื่องจากตำบลป่าแดดมีเขตติดต่อกับ

อำเภอที่ติดกับชายแดน จึงทำให้พื้นที่มีการขนส่งลำเลียงยาเสพติดได้ง่าย  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรแม่สรวย
ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดมีผู้ที่ติดยา
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เสพติดและยังพบผู้ค้า  แต่เนื่องจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าแดด  ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด สามารถ
ทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้
ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นหน้าที่ของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าแดด  ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี ้

(๑)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
(๔)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(5)  ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(6)  ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร ้ รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง  
(7)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
(8) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 
 
 
       5.1 การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมของตำบลป่าแดด มีเส้นทางทีส่ามารถเข้ามาสู่ตัวตำบลได้  2  เส้นทางหลกั  ดังนี ้
     ถนนทางหลวงหมายเลข  109  สายอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย - อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
         องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดมีการคมนาคมทางบกเป็นเส้นทางหลัก โดยมีถนนภายในตำบลที่สำคัญ 
ดังนี้ ถนนลาดยาง จำนวน  5  สาย คือ  

       - สายหลกัตำบลป่าแดดหมู่ที่ 5 บ้านทา้วแก่นจันทร์ – หมู่ที่ 10 บ้านโป่ง และหมู่ที่ 7  
         บ้านดอนสลี – หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ  
       - สายห้วยมะแกง หมูท่ี ่20 
       - สายบ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 9 – 11 
       - สายบ้านไร่ หมู่ที่ 2 
       - สายบ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 19   

   นอกจากนี้ยังมีถนนโครงข่ายที่แยกจากถนนสายหลักผ่านในหมู่บ้าน  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และถนนลูกรัง 

5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง

ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้  เช่นเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และ
วิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

 

5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 
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๕.๓ การประปา 
การประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหาร

จัดการเอง   และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  ซึ่งเป็นระบบประปาหมู่บ้านและ
ประปาภูเขา  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้รถบรรทุกน้ำจากหนองแหวนไปใส่แท้งเก็บน้ำของ
หมู่บ้าน และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่ง
น้ำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถ
ดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป      
         5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้
นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  สำหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติ ดต่อสื่อสารใช้อยู่  มีพื้นที่เช่า
สัญญาณโทรศัพท์ จำนวน  2  แห่ง 
      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ ์
  -  องค์การบรหิารส่วนตำบลป่าแดด  ไม่มีไปรษณีย์   
    -  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 22 หมู่บ้าน 
 -  มีบริการใหใ้ช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
  -  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาด
แคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าแดดในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หาก
ประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
  

 
 6.1  การเกษตร 
  พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ทำนา  รองลงมา  คือ ทำไร่  ทำสวน  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  พืชเศรษฐกิจได้แก่ 
ข้าว  ลำไย 

6.2  การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น 
 6.3  การปศุสัตว ์

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลัก  ได้แก่  ฟาร์มโคนม  ฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ  ฟาร์มเลี้ยงสุกร จำนวน 25 แห่ง และทำ
เป็นอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก ่ เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพื่อจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 
 6.4  การบรกิาร 

รีสอรท์     จำนวน     1   แห่ง 
ร้านอาหาร/คาราโอเกะ   จำนวน    ๒   แห่ง  
ร้านบริการตัด แต่งผม หรือเสริมสวย  จำนวน   13   แห่ง     

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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บริการตู้น้ำมันหยอดเหรียญ   จำนวน   12   แห่ง 
ร้านอินเตอร์เน็ต                          จำนวน     -   แห่ง   
ห้องเช่า                           จำนวน   17  แห่ง 
สถานพยาบาล(คลินิก)                    จำนวน      3   แห่ง        
ร้านรับซื้อของเก่า               จำนวน     3   แห่ง 
ร้านซ่อมรถ                        จำนวน    12  แห่ง        
ร้านขายเนื้อหมู                  จำนวน      2   แห่ง 
โรงกลั่นน้ำดื่ม    จำนวน      1   แห่ง 

 6.5  การทอ่งเที่ยว 
  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดขึ้นในพ้ืนที่  ดังนี ้

- โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมูท่ี่ 9 บ้านห้วยหญ้าไซ  
- สุสานพันปีดอยเวียงดอยวง และ  พิพิธภัณฑ์ดอยวงดอยเวียง หมู่ที่ 22 
- บ่อน้ำพุร้อนสามสี หมู่ที่ 22  
- หนองแหวน หมู่ที่ 15  
- หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 

 6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดไม่มีอุตสาหกรรม  แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก  

จำนวน  21  แห่ง  และโรงสุรากลั่น  8  แห่ง 
 6.7  การพาณิชย์และกลุม่อาชีพ 

การพาณิชย ์
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน    2     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  - แห่ง ตลาดสด      4 แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  79 แห่ง โรงฆ่าสัตว์      - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ      3 แห่ง 

องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
   ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแดด  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รบัจ้าง ค้าขาย 

และข้าราชการ เป็นต้น   
ตาราง  องค์กร/กลุ่มอาชีพในตำบลปา่แดด 

 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
จำนวนสมาชกิ 

(ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุ่มข้าวกล้อง  หมู่ที่ 6 15 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
2. กลุ่มปุ๋ยหมัก หมู่ที่ 6 15 ทำปุ๋ยหมักในครัวเรือนเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่

การเกษตร 
3. กลุ่มจิ้นส้ม หมู่ที่ 6 15 ผลิตจิ้นส้มเพื่อจำหน่วยและบริโภคภายใน

ครัวเรือน 
4. กลุ่มสานตระกร้า หมู่ที่ 3 15 สานตะกร้าพลาสติกเพื่อจำหน่ายและใช้ใน
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พลาสติก ครัวเรือน 
5. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 6 15 ทำไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อจำหน่วยและใช้ใน

ครัวเรือน 
6. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 16 15 ทำไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อจำหน่วยและใช้ใน

ครัวเรือน 
7. กลุ่มสกัดนำ้มันงา หมู่ที่ 22 15 ทำไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อจำหน่วยและใช้ใน

ครัวเรือน 
 

6.8 แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  
61.42  ค่าแรงในพื้นที่ผู้ชายจะได้ค่าแรงตามค่าแรงงานขั้นต่ำ  แต่ผู้หญิงจะได้ค่าแรงงานต่ำกว่าผู้ชาย  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร   ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้ง
แรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานจำนวนมากๆ เพราะพื้นที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  และเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได ้

 
 

๗.1  การนบัถือศาสนา 
  ประชาชนในตำบลป่าแดด  จะนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์  โดยมีศาสนสถาน  ดังนี ้
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานทีต่ั้ง จำนวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที ่ พระ เณร ชี รวม 
1 วัดป่าแดด ป่าแดด 3 4 4 - 8 
2 วัดบ้านท้าวแก่นจันทร ์ ท้าวแก่นจันทร ์ 5 1 - - 1 
3 วัดบ้านดอนสลี ดอนสลี 7 2 - - 2 
4 วัดบ้านหัวฝาย หัวฝาย 8 4 7 - 11 
5 วัดบ้านโป่ง โป่ง 10 2 5 - 7 
6 สำนักสงฆบ์้านปางไม้ ห้วยสลัก 21 1 - - 1 
7 บ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 9 ห้วยหญ้าไซ  - - - - 
8 บ้านทุ่งรวงทอง (หนองแหวน) 

หมู่ที่ 15 
ทุ่งรวงทอง  - - - - 

9 บ้านศรีดอนมูล (ห้วยทรายขาว) 
หมู่ที่ 19 

ศรีดอนมูล  - - - - 

10 บ้านห้วยมะแกง หมู่ที่ 20 ห้วยมะแกง  - - - - 
11 บ้านห้วยสลัก (กิ่วจำปี) หมู่ที่ 21 ห้วยสลัก (กิ่วจำปี)  - - - - 

รวม 14 16 - 30 
 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 



รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

~ 34 ~ 
 

                              

8.2  ประเพณีและงานประจำป ี
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม ่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณกีินวอ    ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีแหพ่ระอุปคุต   ประมาณเดือน กรกฏาคม 
-  ประเพณีเลีย้งผีขุนน้ำ   ประมาณเดือน กรกฏาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน    กรกฎาคม - ตุลาคม  
-  ประเพณีต๋านก๋วยสลากภัตร   ประมาณเดือน    กันยายน - พฤศจิกายน 

8.๓  ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำไม้กวาด
ดอกหญ้า  ไมก้วดทางมะพร้าว ของเล่นพ้ืนบ้าน เช่น กะลานวดฝ่าเท้า งูกินนิ้ว(ป้องกันนิ้วล๊อค)  
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาเหนือ  และมีบางส่วนจะพูดภาษาพื้นเมือง เช่น ภาษา
เงี้ยว และมีชนเผ่าลาหู่  อาขา่ ซึ่งจะมีภาษาประจำเผ่าของแต่ละชนเผ่า 

8.๔  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในตำบลป่าแดดได้มีสินค้าพื้นเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น กล้วยเบรกแตก 
น้ำมันงา  และจิ้นส้ม  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆ  ในตำบล  
 
 
 

9.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำบ่อบาดาล  และน้ำประปาของหมู่บ้าน   
9.๒ ป่าไม้  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมเป็นบางส่วน 
9.๓ ภูเขา  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  เป็นพ้ืนที่ราบระหว่างภูเขา 
9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  
สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่มีมลพิษบ้างเล็กน้อย เช่น กลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าแดด   จึงต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไข  ปัญหาที่พบพื้นที่ในตำบล คือ  แหล่งน้ำใช้ในการเกษตร
ไม่เพียงพอ   โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ  ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น
สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   
 
      
    

************************************ 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ส่วนที่ส่วนที่    22  
  
 
 

     
 

 
2.1 วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี ้

 
 
 
 
 

         2.2 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  5  ด้าน  ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

และจัดการสิ่งแวดล้อมที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  โครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและแก้ไขปัญหา

ความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็ง กระบวนการประชา

สังคม ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมล้านนา 
ยุทธศาสตร์ที่  5  บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสรมิความมั่นคงพ้ืนที่ปกต ิ

 2.3 เป้าประสงค์ 
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  

 (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  ส่งเสรมิการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

การติดตามและประเมินผล 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
 

“การคมนาคมดี  มีการศึกษา  สุขภาพดีถ้วนหน้า  ประชามีสขุ” 
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  (9)  สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก  
(10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ  
(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อย

โอกาส 
  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มี
การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพสิ่งเสพติด 
  (13)  สนบัสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ 

(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่
มีคุณภาพและมาตรฐาน 

(15)  ส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดบัหมู่บ้านและชมุชน ให้มีสขุภาพแข็งแรง 
(16)  ส่งเสรมิสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชวีติพ้ืนฐาน 

  (17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  (18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

(19)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
(20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(24)  ส่งเสรมิและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(25)  ส่งเสรมิและสนับสนุน และรว่มมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

(28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะ 
 2.4 ตัวชีว้ัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในตำบลวังโพธิ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 8 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. 7 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่
และ ระบบบรหิารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
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(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  
(11)  ส่งเสรมิสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอาย ุ22 หมู่บ้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 22 หมู่บ้าน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 22 หมู่บ้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ 
(17)  ส่งเสรมิขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 22  หมู่บ้าน 
(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกฬีาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆทั้ง 22 

หมู่บ้าน 
(19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ทั้ง  22 หมู่บ้าน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 22 หมู่บ้าน 
(21)  ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 22 หมู่บ้าน 
(23)  ส่งเสรมิและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 22 หมู่บ้าน 
(24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบล

และทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล 22 หมู่บ้าน 
(25)  สนับสนนุให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน

ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 22 หมู่บ้าน 
(28)  การกำจดัขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 22 หมู่บ้าน 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
(1)  มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมทีม่ีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ

ของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ ์
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2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์และจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา  
  1. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เพื่อเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด 

2. พัฒนามาตรฐานการบริการที่สะดวก  สบาย สะอาด ปลอดภัยและประทับใจ 
3. อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

       4. ควบคุมมลพิษจากขยะ  น้ำเสีย  อากาศและเสียง 
5. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและส่งเสรมิให้ตำบลป่าแดดเป็นเมืองน่าอยู่ 
2. ผลักดันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในการขนส่งทางบก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การสรา้งความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรอตุสาหกรรมเพือ่เพิ่มมูลค่าและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

กลยุทธ์ที่ ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตร 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้าทางการเกษตร 
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตสินค้าทางการเกษตร 
4. สร้างช่องทางทางการจำหน่ายสินค้า เกษตร 

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ 
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3 การเพ่ิมพื้นที่ชลประทานและพัฒนาปัจจัยทางการผลิตทางการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
1. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร  โดยการเพิ่มพื้นที่ชลประทานและ

สนับสนุนให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. อนุรักษ์  ปรับปรุง  ฟื้นฟูทรัพยากรดิน/ทรัพยากรประมง และส่งเสริมให้ชุมชนมีการ

บริหารจัดการ  การใช้ทรัพยากรตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
3. จัดหาและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของสภาพพ้ืนที่ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

พืชพลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต  สร้างความเข้มแข็ง กระบวนการ

ประชาสังคมดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมล้านนา  
กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาทรัพยากรมนุษย์รองรับเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ 



รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

~ ๓๙ ~ 
 

                              
 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาคนให้มีความรู้  ปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
              สมัยใหม่ 
 2. ต่อยอดพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
              และสังคม 

   4. ประสานการมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
                                   ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่สงบสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ด ี
 แนวทางการพัฒนา 
 1. เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ 
 2. ฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
 3. พัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาสังคม 
 4. เสริมสร้างความมั่นคงและเครือข่ายการเฝ้าระวังของชุมชน  ป้องกันปัญหา  
              สังคม 
 5. สร้างคน สร้างความรู้  เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ 
 6. เสริมสร้างความสมบูรณแ์ละจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 7. ส่งเสริมและการให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างพลังชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาทุนของชุมชน 
 2. เพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชน 
 3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 4 รกัษา สืบทอด วัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ของอยู่อย่างมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมวิถปีระชาชน  และบรรทัดฐานความเป็นไทย และล้านนา 
 2. บูรณาการงานด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
 3. ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมล้านนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต             
               และการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดให้มีหอศิลป์ แหล่งเรียนรู้  เพือ่เผยแพร่ข้อมลู 
               ศลิปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสง่เสริมความมั่นคงพืน้ที่ปกติ  
กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์  สังคมฐานความรู้ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาระบบการบริการประชาชน 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการภาครัฐให้มี  
              ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 3. เพิ่มประสิทธิภาพและระบบการบริหารงานในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 สง่เสริมความมั่นคงทางพ้ืนที่ปกติ  
 แนวทางการพัฒนา 
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 1. จัดระเบียบพื้นที่ปกติให้มคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. รวมพลังเอาชนะยาเสพติด 
 3. การบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด กำหนดการพัฒนา

ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าแดด คือ “การคมนาคมดี  มีการศึกษา  สุขภาพดีถ้วนหน้า  ประชามีสุข”  ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนา จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ และ 11 กลยุทธ์ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ดำรงฐานทรพัยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ด ี

    1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ        
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งใหภ้าคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหาความ

ยากจน 
    3.1 กลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาชีพ 
    3.2 กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
    3.3 กลยุทธ์การการเพิ่มพื้นที่ชลประทานและพัฒนาปัจจัยทางการผลิตทางการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวติ สร้างความเข้มแข็ง กระบวนการประชา

สังคม ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมล้านนา 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ 
    4.2 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่สงบสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
    4.3 กลยุทธ์การสร้างพลังชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน 
    4.4 กลยุทธ์การรักษา สบืทอด วัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้คงอยู่อย่างมั่นคง 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมความม่ันคงพืน้ที่ปกติ                
    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ สังคมฐานความรู ้
    5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมความมั่นคงทางพื้นที่ปกติ 
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3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาพ 
 1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ดำรงฐานทรพัยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์และจดัการสิ่งแวดลอ้มที่ด ี
  มีความสอดคล้องกับ 
  - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์และเชิงคุณภาพ 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
  มีความสอดคล้องกับ 
  - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS 
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งใหภ้าคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
  มีความสอดคล้องกับ 
  - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวติ สร้างความเข้มแข็ง กระบวนการ
ประชาสังคม ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมล้านนา 
  มีความสอดคล้องกับ 
  - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมความม่ันคงพืน้ที่ปกต ิ
  มีความสอดคล้องกับ 
  - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อสร้าง
จิตสำนึกความรักสถาบันหลักของชาต ิ
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 3 ) พ.ศ.2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
 1.2 การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ     20  คะแนน 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

~ ๔๓ ~ 
 

                              
 

 1.3 ยุทธศาสตร์  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
      (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 คะแนน 

       (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 คะแนน 
       (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  10  คะแนน 
       (4) วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
       (5) กลยทุธ ์ 5  คะแนน 
       (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ 5  คะแนน 
       (7) จุดยนืทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
       (8) แผนงาน  5  คะแนน 
       (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 
       คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
 ประกอบด้วย 
 1.1 การสรุปสถานการณ์การพิจารณา      10  คะแนน 
 1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
 1.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
 1.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา     10  คะแนน 
 1.5 โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 

      (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ   10 คะแนน 
       (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  10 คะแนน 
       (3) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  10       
                     คะแนน 
       (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี  5  คะแนน 
       (5) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
                     ฉบับที ่12  5  คะแนน 
       (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailanf 4.0  5  คะแนน 
       (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
       (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
                     ภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 
       (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน 
       (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
       (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ   
                       5  คะแนน 
       (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  5  คะแนน 
       คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
 

******************************** 
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ส่วนที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมินผล 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
ประเดน็การพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 17 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 16 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 55 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 8 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 9 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 10 
     ๓.๔  วิสัยทัศน ์ (๕) 5 
     ๓.๕  กลยทุธ์ (๕) 4 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 5 
     ๓.๗  จุดยนืทางยุทธศาสตร์ (๕) 4 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 5 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 88 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

17 
3 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒) 1 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 2 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลกึ ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 1 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 

(๙) การประชมุประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ รว่มรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) 2 
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ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอ้งยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

16 
4 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) 3 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓) 2 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) 2 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 3 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) 2 

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

55 
8 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยทุธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 9 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 
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ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) 5 

แสดงให้เห็นชอ่งทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลวุิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 4 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕) 5 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเรจ็ทางยุทธศาสตร์  

(๕) 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยทุธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕) 5 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุม่จังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 88 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 

 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
ประเดน็การพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 8 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ ๑๐ 8 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพิจารณา ๑๐ 8 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 56 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 5 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 5 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) 5 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 5 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

(๕) 5 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 5 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 4 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 4 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 4 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) 4 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 5 
รวมคะแนน ๑๐๐ 89 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
ประเดน็ 

การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ่การ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 8 

๒. การ
ประเมนิผล
การนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนด
ไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการทีด่ำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๓. การ
ประเมนิผล
การนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ 
มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นทีน่ั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถกูต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทยีบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการทีด่ำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 9 

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีพืน้ที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคลอ้งกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 8 
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ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ป ี
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

56 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคอืกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 5 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพฒันาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 5 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธิท์ี่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(๕) 5 
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ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอ้ง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลว้ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 5 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) 5 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 4 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคญั ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 4 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 4 
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ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 89 
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คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด.................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

✓  

1.3  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน)  ✓  
๒.๒  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับตำบล/เมือง) ✓  
2.๓  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  
ประเดน็การพฒันา  ประเดน็ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่  

✓  

2.๕  มีการรวมรวมขอ้มูลจากขอ้  ๒.๔  เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจดัทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

✓  

2.๖  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรต์ามแนวทางการ
พิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

✓  

๒.๗  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.๘  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณ 

✓  

๒.๙  มีข้อเสนอแนะในการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ✓  

 

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

คำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ี  

 
สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ
ท่ี 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (122 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  177 124,871,524 

68.93 84.14 68.93 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 126 44,100,520 
3 จ่ายขาดเงินสะสม  19 6,348,200 
4 จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 129 +  
- เงินสะสม  =  19 

145 50,448,720 

4 สามารถดำเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = 103 + 
- เงินสะสม =    19 

122 41,147,848.73 
(35,457,648.73 

+ 
5,690,200) 

 
 

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 



รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

~ 58 ~ 
 

                              

รายงานผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด   อำเภอแม่สรวย   จังหวัดเชียงราย 

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และจดัการ
สิ่งแวดล้อมทีด่ี 
    1.1 แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านนำร่องการ
ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 

ข้อบัญญัต ิ
 

20,000 15,375 4,625 

2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลด ละเลิก ใช้
ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก 

ข้อบัญญัต ิ
 

10,000 10,000 0 

3 โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน ข้อบัญญัต ิ
 

30,000 27,590 2,410 

 
        1.2 แผนงานการเกษตร :  งานอนุรักษ์แหล่งนำ้และป่าไม ้  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ข้อบัญญัต ิ
 

150,000 
/โอนลด  

50,000 

100,000 0 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
    2.1 แผนงานเคหะและชมุชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาคตามโครงการ
ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 21 บ้านห้วย
สลัก 

ข้อบัญญัต ิ
 

250,000 197,335.02 52,644.98 

 
    2.2 แผนงานเคหะและชมุชน  :  งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาคตามโครงการ
ขยายเขตระบบไฟฟ้า อบต.ป่าแดด 

ข้อบัญญัต ิ
 

166,000 
โอนไปตั้งเป็น
รายการใหม ่

166,000 0 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า อบต.ป่าแดด ข้อบัญญัต ิ
 

204,000 
โอนไปตั้งเป็น
รายการใหม ่

203,480 520 

 
    2.3 แผนงานเคหะและชมุชน  :  งานสวนสาธารณะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ่อน้ำพุร้อน ข้อบัญญัต ิ
 

50,000 49,676 324 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.ป่าแดด ข้อบัญญัต ิ
 

100,000 
โอนลด/ 

87,000 
 

9,725 3,275 

 
 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

~ 60 ~ 
 

                              

    2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 19 
บ้านศรีดอนมูล  
(จุดเริ่มต้น : พกิัด 549644 mE, 2169987 
mN 

ข้อบัญญัต ิ
 

250,000 249,500 500 

2 โครงการก่อสร้างบันไดสวนสาธารณะหนองแหวน 
หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง(จุดเริ่มต้น : พิกัด 
550333 mE, 2172841 mN 

ข้อบัญญัต ิ
 

75,000 75,000 0 

3 โครงการก่อสร้างประตูรั้ว ศพด.บ้านห้วยมะแกง  ข้อบัญญัต ิ
 

17,000 17,000 0 

4 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงาน อบต.ป่า
แดด  

ข้อบัญญัต ิ
 

216,000 216,000 0 

5 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านแม่ตาช้าง ซอยกลางหมู่บ้าน   
(จุดเริ่มต้น : พกิัด 545319 mE, 2178851 
mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 545215 mE, 2178586 
mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

181,000 180,500 500 

6 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านหว้ยอ้อ ซอย2 เริ่มต้นจากท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จดุเริ่มต้น : พิกัด 552556 
mE, 2172347 mNจุดสิ้นสุด : พิกัด 552647 
mE, 2172372mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

250,000 244,000 
 

6,000 

7 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดด ข้างนานายอนันต์ กองบุญ
เรือง  
(จุดเริ่มต้น : พกิัด 551338 mE, 2171153 
mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 551381 mE, 2171097 
mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

250,000 247,000 3,000 

8 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านป่ากว๋าว (จุดเริ่มต้น : พิกัด 
550556mE, 2171684 mNจุดสิ้นสุด : พิกัด 
550461 mE, 2171676 mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

250,000 244,700 
 

5,300 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านทา้วแก่นจันทร์  
(จุดเริ่มต้น : พกิัด 552556 mE, 2172347 
mNจุดสิ้นสุด : พิกัด 552647 mE, 217372 
mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

30,000 29,000 1,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านสันโคง้  
จุดที่ 1 ต่อจากถนนเดิมซอยประปา(จุดเริ่มต้น : 
พิกัด 551556 mE, 2172889 mN) 
จุดที่ 2 ซอยประปา (จุดเริ่มต้น : พิกัด 551660 
mE, 2172780 mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

250,000 249,370 
 

630 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
15 บ้านทุ่งรวงทอง 
จุดที่ 1 ต่อจากถนนเดิม ซอยบ้านนายอาตี๋ อาบือ 
(จุดเริ่มต้น : พกิัด 550087 mE2173001 mN
จุดสิ้นสุด : พิกดั 550077 mE, 2183071 
mN) 
จุดที่ 2 ซอยหลังประปา อบต.ป่าแดด 
(จุดเริ่มต้น : พกิัด 549944 mE 2172837 
mNจุดสิ้นสุด : พิกัด 550012 mE, 2172827 
mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

297,000 294,000 3,000 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านท้าวแก่นจันทร์ ซอย 3 จากบ้านนายชาติชาย 
กองบุญเรือง ถึงบ้านนางคำมูล มูลอนิต๊ะ 
(จุดเริ่มต้น : พกิัด 553611 mE, 2172755 
mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 553590 mE, 2172643 
mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

220,000 216,000 4,000 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านดอนสลี เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านโป่ง (จุดเริ่มต้น : 
พิกัด 549606 mE, 2170715 mN จุดสิ้นสุด : 
พิกัด 549604mE, 2170803 mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

250,000 243,700 6,300 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมา
ณคงเหลือ 

(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 บ้านหว้ยหญ้าไซ 
จุดที่ 1 ต่อจากถนนเดิม หน้าบ้านนายธนภัทธ 
จะป้อ  (จุดเริม่ต้น : พิกัด 541823 
mE2181177 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 
541761 mE, 2181217 mN) 
จุดที่ 2 ต่อจากถนนเดิมซอยเข้าโบสถ์ (จุดเริ่มต้น 
: พิกัด 541948 mE 2173001 mN 
จุดสิ้นสุด : พิกดั 541981 mE, 2181120 
mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

250,000 245,200 
 

4,800 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านจะหา ซอย
บ้านนายชัชวาล เชอมือกู่  (จดุเริ่มต้น : พิกัด 
542715 mE, 2181297 mN จุดสิ้นสุด : 
พิกัด 542668 mE, 2181371 mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

250,000 249,500 
 

500 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจรญิ ซอย 
1 จากบ้านนายประเสริฐ ยาสมุทร (จุดเริ่มต้น : 
พิกัด 548658 mE, 2172162 mN 
จุดสิ้นสุด : พิกดั 548755 mE, 2172408 
mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

240,000 229,400 10,600 

17 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 20 บ้านมะแกง 
จุดที่ 1 ซอย 8 (พิกัด 543868 mE, 
2172703 mNจุดสิ้นสุด : พิกัด 543826 
mE, 2172686 mN) 
จุดที่ 2 ซอย 9 (พิกัด 543890 mE, 
2172669 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 543844 
mE, 2172646 mN) 
จุดที่ 3 ซอย 10 (พิกัด 543907 mE, 
2172628 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 543868 
mE, 2172610 mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

298,000 286,000 
 

12,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว ข้างทุ่งนานางคำ
สุข จันต๊ะเวช  (พิกัด 552124 mE, 
2172170 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 552228 
mE, 2172179 mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

250,000 244,000 6,000 

19 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 17 บ้านสัน
โค้งใต้ (จุดเริ่มต้น : พิกัด 551603 mE, 
2171836 mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

281,000 281,000 0 

20 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 22 บ้านเหล่า
พัฒนา (จุดเริ่มต้น : พิกัด 548916 mE, 
2171221 mN  

ข้อบัญญัต ิ
 

281,000 281,000 
 

0 

21 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 8 บ้านหวัฝาย  
(จุดพิกดั 548616 mE, 2172137 mN  

ข้อบัญญัต ิ
 

250,000 249,500 500 

22 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
2 บ้านไร่ หน้าบ้านนายฉัตรชัย นันทชัย 
(จุดเริ่มต้น : พกิัด 550573 mE, 2171836 
mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 550565 mE, 
2171720 mN) (โดยเททบัถนนเดิม) 

ข้อบัญญัต ิ
 

250,000 240,000 10,000 

23 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
13 บ้านสันกลาง  
หน้าบ้านนายสมบูรณ์ ดวงมณี  (จุดเริม่ต้น : 
พิกัด 549076 mE, 2171573 mN 
จุดสิ้นสุด : พิกดั 549066  mE, 2171593 
mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

72,000 69,000 3,000 

24 โครงการปรับปรุงบ่อซึมห้องน้ำ อบต.ป่าแดด 
(จุดเริ่มต้น : พกิัด 551684 mE, 2172486 
mNจุดสิ้นสุด : พิกัด 551680 mE, 
2172558 mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

40,000 39,400 600 

25 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน
เหล่า จากอ่างเก็บน้ำคุกเชือกเหล็ก ถึงประปา
หมู่บ้าน (จุดเริม่ต้น : พิกัด 547540 mE, 
2170264 mNจุดสิ้นสุด : พิกัด 547584 
mE, 2170400 mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

250,000 249,500 500 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน
โป่งสันขี้เหล็ก (จุดเริ่มต้น : พกิัด 549459 mE, 
2171466 mN  

ข้อบัญญัต ิ
 

250,000 238,700 11,300 

27 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันกลาง หน้าบ้าน นายผาย 
สิริเย็น  (จุดเริ่มต้น : พิกัด 549046 mE, 
2171451 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 549085 
mE, 2171355 mN) 

ข้อบัญญัต ิ
 

178,000 175,500 2,500 

28 โครงการปรับปรุงหลังคา ศพด.บ้านโป่ง 
(จุดเริ่มต้น : พกิัด 549082 mE, 2171127 
mN)  

ข้อบัญญัต ิ
 

145,000 144,500 500 

29 โครงการติดต้ังรางน้ำฝนอาคารสำนักงาน อบต.
ป่าแดด 

ข้อบัญญัต ิ
 

13,000 
โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม ่

12,320 680 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้านโป่ง เชื่อมหมู่ที่ 7 บา้นดอนสลี  

ข้อบัญญัต ิ
 

32,000 
โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม ่

31,318 
 

682 

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ศพด.บ้านห้วยหญ้าไซ  

ข้อบัญญัต ิ
 

42,000 
โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม ่

42,000 
 

0 

32 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการช่วยเหลือ
ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย หมู่ที่ 
20 

ข้อบัญญัต ิ 10,000 10,000 0 

33 ค่าจัดซื้อกระสอบทรายตามโครงการกั้นลำน้ำแม่
ตาช้าง 

ข้อบัญญัต ิ 5,015 5,015 0 

34 ค่าจัดซื้อทอ่คอนกรีตเสริมเหล็กตามโครงการว่าง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่11 

ข้อบัญญัต ิ 8,827 8,827 0 

35 ค่าจัดซื้อกระเบื้องตามโครงการช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 5, 16, 20 

ข้อบัญญัต ิ 43,086 43,086 0 

36 ค่าจัดซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ
อุปกรณ์ตามโครงการช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 8 
บ้านหัวฝาย 

ข้อบัญญัต ิ 15,289.71 15,289.71 0 

37 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการซ่อมแซมถนน 
หมู่ที่ 1 บ้านหว้ยอ้อ 

ข้อบัญญัต ิ 4,297 4,297 0 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

38 ค่าจัดซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตาม
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 4 

ข้อบัญญัต ิ 7,200 7,200 0 

39 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการทำฝายด้วย
กล่องกาเบี้ยนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 
15 

ข้อบัญญัต ิ 47,508 47,508 0 

40 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพตำบลป่าแดด (จุดพิกัด : 
550024 mE, 2172744 mN) 

เงินสะสม 
 

2,800,000 2,374,000 0 

41 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
4 บ้านป่ากว๋าว (ซอย 1 จุดเริ่มต้นพิกัด : (ปาก
ซอย 1) 550545 mE, 2171526 mN 
จุดสิ้นสุดพิกัด : (หน้าบ้านนายทรงภพท้าวแก่น
จันทร์) 550561 mE, 
2171677 mN)   

เงินสะสม 
 

311,000 309,500 1,500 

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 บ้านห้วยหญ้าไซ (ซอยบ้านใต้ จุดเริ่มต้นพิกัด : 
541915 mE, 2180657 mN จุดสิ้นสุดพิกัด 
: 541945 mE, 2180677 mN) 

เงินสะสม 
 

100,000 99,900 100 

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11 บ้านจะหา (ต่อจากถนนเดิมทางไปบ้านเล็ก
ในป่าใหญ่ (ทางเข้าบ้านเลาโย) จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น
พิกัด : 542875 mE, 2181943 mN 
จุดสิ้นสุดพิกัด : 542849 mE, 2181948 
mN 
จุดที่ 2 จุดเริม่ต้นพิกัด : 542939 mE, 
2181917 mN จุดสิ้นสุดพิกัด : 542949 
mE, 2181921 mN) 

เงินสะสม 
 

100,000 99,800 200 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
18 บ้านแม่ตาช้าง (ซอย 1 จดุเริ่มต้นพิกัด : 
545161 mE, 2178579 mN จุดสิ้นสุดพกัิด 
: 545109 mE, 2178589 mN) 

เงินสะสม 
 

100,000 99,500 500 

 
 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

~ 66 ~ 
 

                              

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมา
ณคงเหลือ 

(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
20 บ้านห้วยมะแกง (ซอย ศพด.บ้านห้วยมะแกง 
จุดเริ่มต้นพิกัด : 543819 mE, 2172787 
mN จุดสิ้นสุดพิกัด : 543845 mE, 
2172830 mN) 

เงินสะสม 
 

100,000 99,500 500 

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
21 บ้านห้วยสลัก (ต่อจากถนนเดิม (ชุมชนก่ิว
จำปี) จุดเริ่มต้นพิกัด : 538493 mE, 
2184138 mN จุดสิ้นสุดพิกัด : 538519 
mE, 2184114 mN) 

เงินสะสม 
 

100,000 99,900 100 

47 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าบ่อน้ำพุร้อน หมู่ที่ 
22 บ้านเหล่าพัฒนา (ทางเข้าบ่อน้ำพุร้อน (โดย
การลงหินคลุก) จุดเริ่มต้นพิกดั : 548339 mE, 
2171679 mN จุดสิ้นสุดพิกัด : 548297 
mE, 2171463 mN) 

เงินสะสม 
 

31,900 31,400 500 

48 โครงการก่อสร้างบ่อแช่เท้าพร้อมวางท่อ PVC 
บ่อน้ำพุร้อน หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา (จุดพิกัด 
: 548340 mE, 2171446 mN) 

เงินสะสม 
 

36,000 35,500 500 

49 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์
ฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 บ้านป่ากว๋าว 
(จุดพิกัด : 550026 mE, 2171413 mN) 

เงินสะสม 
 

394,000 346,700 47,300 

50 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์
ฌาปนสถาน หมู่ที่ 5 บ้านท้าวแก่นจันทร์  
(จุดพิกัด : 553380 mE, 2172419 mN) 

เงินสะสม 
 

321,000 262,000 59,000 

51 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์
ฌาปนสถาน หมู่ที่ 10 บ้านโป่ง  
(จุดพิกัด : 549101 mE, 2170507 mN) 

เงินสะสม 
 

394,000 346,700 47,300 

51 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์
ฌาปนสถาน หมู่ที่ 10 บ้านโป่ง  
(จุดพิกัด : 549101 mE, 2170507 mN) 

เงินสะสม 
 

394,000 346,700 47,300 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมา
ณคงเหลือ 

(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานฌา
ปนสถาน หมู่ที ่10 บ้านโป่ง (จุดพิกัด : 
549101 mE, 2170575 mN)  

เงินสะสม 
 

83,000 82,000 1,000 

54 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 10 
บ้านโป่ง (จุดพิกัด : 549118 mE, 2171122 
mN) 

เงินสะสม 
 

250,000 249,900 100 

55 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์
ฌาปนสถาน หมู่ที่ 15 บ้านทุง่รวงทอง (จุดพิกัด 
: 550523 mE, 2172841 mN)  

เงินสะสม 
 

394,000 368,000 26,000 

56 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ฌา
ปนสถาน หมู่ที ่15 บ้านทุ่งรวงทอง (จุดพิกัด : 
550523 mE, 2172841 mN) 

เงินสะสม 
 

50,300 50,200 100 

57 โครงการต่อเติมอาคารเรียน ศพด.อบต.ป่าแดด 
(จุดพิกัด : 550193 mE, 2172970 mN) 

เงินสะสม 
 

354,000 354,000 0 

58 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.อบต.ป่าแดด 
(จุดพิกัด : 550026 mE, 2171413 mN) 
 

เงินสะสม 
 

35,000 35,000 0 

 
 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งใหภ้าคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    3.1 แผนงานการเกษตร  :  งานส่งเสรมิการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมา
ณคงเหลือ 

(บาท) 

1 โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำ
การเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตร
อินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ข้อบัญญัต ิ
 

20,000 18,450 1,550 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวติ สร้างความเข้มแข็งกระบวนการประชาสังคม ดำรง
ฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมล้านนา   
    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมา
ณคงเหลือ 

(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ข้อบัญญัต ิ
 

70,000 64,680 5,320 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ข้อบัญญัต ิ
 

20,000 17,272 2,728 

 
    4.2 แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมา
ณคงเหลือ 

(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ข้อบัญญัต ิ
 

80,000 80,000 0 

2 โครงการส่งเสริมการแสดงออกของเด็กปฐมวัย ข้อบัญญัต ิ
 

40,000 39,860 140 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา – ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อบัญญัต ิ
 

79,200 38,100 41,100 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่าหนังสือเรียน ศพด.สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อบัญญัต ิ
 

52,800 25,400 27,400 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อบัญญัต ิ
 

52,800 25,400 27,500 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

~ 69 ~ 
 

                              

    4.3 แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน ศพด.
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อบัญญัต ิ
 

113,520 54,610 58,910 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่าจัดการเรยีนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) 

ข้อบัญญัต ิ
 

448,800 
/โอนเพิ่ม 

102,000 

549,100 1,700 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา –  ค่าอาหารกลางวัน ศพด.สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อบัญญัต ิ
 

1,636,600/
โอนลด 

102,000 

1,235,780 298,820 

9 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ตามโครงการจัดซื้อ
อาหารกลางวัน 

ข้อบัญญัต ิ
 

6,264,000 6,100,670 163,330 

 
    4.4 แผนงานการศึกษา  :  งานศึกษาไม่กำหนดระดบั 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็กและ
เยาวชนตำบลป่าแดด 
 

ข้อบัญญัต ิ
 

15,000 14,970 30 

2 โครงการอบรมสืบสานพิธีกรรมล้านนาและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นเด็กและเยาวชนตำบลป่าแดด 

ข้อบัญญัต ิ
 

15,000 15,000 0 
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    4.5 แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคตำบล
ป่าแดด 

ข้อบัญญัต ิ
 

10,000 9,450 550 

2 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตาม
โครงการอบรมควบคุมโรคไขม้าลาเรีย ใน
พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพพระรัตราชสุดา 

ข้อบัญญัต ิ
 

230,000 175,325 54,675 

3 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตาม
โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ข้อบัญญัต ิ
 

40,000 9,810 30,190 

4 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตาม
โครงการสานต่อพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
ช่วยคนไทยพ้นมะเร็ง 

ข้อบัญญัต ิ
 

170,000 111,050 58,950 

5 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ 

ข้อบัญญัต ิ
 

8,000 8,000 0 

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒันวรขัตติย
ราชนารี  

ข้อบัญญัต ิ
 

75,000 72,975 2,025 

7 อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายตาม
โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและ
แมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

ข้อบัญญัต ิ
 

3,000 3,000 0 
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    4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน  :  งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลป่าแดด ข้อบัญญัต ิ
 

45,000 34,470 10,530 

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ข้อบัญญัต ิ
 

100,000 70,000 30,000 

3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึก
ชุมชน 

ข้อบัญญัต ิ
 

15,000 15,000 5,400 

4 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาด
หยากไย่ 

ข้อบัญญัต ิ
 

15,000 15,000 0 

5 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบ
ผ้าในงานพิธีต่างๆ 

ข้อบัญญัต ิ
 

15,000 15,000 0 

 
    4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลป่า
แดด 

ข้อบัญญัต ิ
 

60,000 
/โอนลด 

42,000 

11,940 6,060 

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอแม่
สรวยคัพ 

ข้อบัญญัต ิ
 

10,000 9,975 25 

3 โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอำเภอแม่สรวย
ต้านยาเสพติด 

ข้อบัญญัต ิ
 

10,000 6,050 3,950 

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กต้านภัยยาเสพตดิตำบล
ป่าแดด 

ข้อบัญญัต ิ
 

130,000 130,000 0 
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    4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการจดังานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ข้อบัญญัต ิ
 

150,000 150,000 0 

2 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  ตาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจำป ี2563 

ข้อบัญญัต ิ
 

15,000 15,000 0 

3 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย ตาม
โครงการจัดงานศาลสมเดจ็พระนเรศวร
มหราาช ประจำป ี2563 

ข้อบัญญัต ิ
 

50,000 50,000 0 

4 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย ตาม
โครงการสนับสนุนการจัดงานถวายสักการะพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราชประจำป ี2563 

ข้อบัญญัต ิ
 

30,000 30,000 0 

5 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย ตาม
โครงการประกอบรัฐพิธ ีประจำปี 2563   

ข้อบัญญัต ิ
 

24,000 24,000 0 

6 อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น้ำพระธาตุดอยตุง ประจำป ี2563 

ข้อบัญญัต ิ
 

8,000 8,000 0 

 
    4.9 แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัต/ิ
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัต ิ
 

15,897,000 14,964,600 933,000 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ข้อบัญญัต ิ
 

4,329,600 3,981,600 348,000 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ข้อบัญญัต ิ
 

318,000 291,500 26,500 
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมความมั่นคงพื้นที่ปกต ิ
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป :  งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการ"ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"ของ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง  อบต.ป่าแดด 

ข้อบัญญัต ิ
 

80,000 17,400 42,600 

2 อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่สรวย 
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแม่สรวย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ข้อบัญญัต ิ
 

35,000 35,000 0 

 
    5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน :  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัต/ิ
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วง 7 วันอันตราย (เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์) 

ข้อบัญญัต ิ
 

30,000 19,600 10,400 

2 โครงการอบรมส่งเสริมใหค้วามรู้และป้องกันสา
ธารณภยัแก่ประชาชนตำบลป่าแดด 

ข้อบัญญัต ิ
 

20,000 19,950 20,000 

 
    5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน  :  งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ข้อบัญญัต ิ
 

20,000 19,950 50 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อบัญญัต ิ
 

30,000 5,700 24,300 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลีย่นแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

3 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย ตาม
โครงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดของฝ่ายปกครอง ประจำปี 2563 

ข้อบัญญัต ิ
 

25,000 25,000 0 

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ตาม
โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ข้อบัญญัต ิ
 

5,000 5,000 0 

5 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ตามโครงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ข้อบัญญัต ิ
 

5,000 5,000 0 

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวฝาย ตามโครงการป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

ข้อบัญญัต ิ
 

5,000 5,000 0 

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนสลี ตามโครงการป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

ข้อบัญญัต ิ
 

5,000 5,000 0 

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง ตามโครงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ข้อบัญญัต ิ
 

5,000 5,000 0 

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยสลักวิทยา ตามโครงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ข้อบัญญัต ิ
 

5,000 5,000 0 

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ตามโครงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ข้อบัญญัต ิ
 

5,000 5,000 0 

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ตามโครงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ข้อบัญญัต ิ
 

5,000 5,000 0 

12 อุดหนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย 

ข้อบัญญัต ิ
 

50,000 
โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม ่

50,000 0 

 
   
     

********************************** 



รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

~ ๗๕ ~ 
 

                              

ส่วนที่ 4 
 
 

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์กาบริหารส่วนตำบล 
ป่าแดด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มีข้อเสนอแนะดังนี้    
 ปัญหา 

(๑)  มีบางหมูบ่้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและบางหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ 
(๒)  ถนนยังไมส่ามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน   
(๓)  มีโครงการบางในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้อง

ให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น  
(๔)  มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อประชาชนได้ 
(๕)  ประชาชนต้องการให้ อบต. มีการจัดประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหา ข้อเสนอแนะ  

และให้แนะนำเจ้าหน้าที่ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อที่จะสามารถติดต่อในการใช้บริการได้ถูก  
(๖)  ประชาชนไม่รู้เกี่ยวกับแนวเขต แผนผัง รูปแบบของ อบต.ป่าแดด  
(๗)  ปัญหาเรือ่งภัยแล้ง ประชาชนขาดน้ำในการอุปโภค-บริโภค และทอ่น้ำมีไม่เพียงพอในการส่งน้ำ 
ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ  เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวกและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
(๒)  เห็นควรพิจารณาดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนให้สามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก และ

เพียงพอ  
(๓)  ในการที่จะดำเนินโครงการ จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๒/๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๐   

(๔)  ให้พิจารณาดำเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สงูสุด 

(๕)  เห็นควร อบต.จัดประชาคมท้องถิ่น ร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์
ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดร่วมกับประชาชน  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ 

(๖)  เห็นควรติดตั้งแผนที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแนวเขต แผนผัง รูปแบบของ อบต.
ป่าแดด 
 (๗)  เห็นควรพจิารณาให้การช่วยเหลือเรื่องน้ำ ซื้อท่อน้ำเพิ่ม หรือขุดลอก/สระ/หนองเพิ่มมากขึ้น 

 
*********************

สรปุผล ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 


