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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 1  ข้อ ๑๒ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  ได้กำหนดให้มี
การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ
กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  จึงได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่
ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ ๑ 
 
 

 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ    

ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ือประชาชน  
ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด     
ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำ
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   เพ่ือนำไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ  

บทนำบทนำบทนำ   
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๕)  ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ทั้งนี้  องค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าแดด  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแก้ไข  เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง  ไปแล้ว  แต่ต่อมาได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้
ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  จะต้องดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย   

 

 ๑.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  14  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4     
   

๒.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖4  เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 
  (๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
๒๕๖๒ 

~ ๓ ~ 
 

                              

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี                                       

 

 
 
 
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  รวมถึง 

“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้าน
ต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ 
ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก 
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติ

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
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โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้ วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผน     
ยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่การ
ตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่า
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลา
ในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการ
วัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ  (implementation process) การประเมินผลผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้
ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่ วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป   เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง 
ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้
มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
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ปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  
๒๕59 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 6 ข้อ ๒๘  ดังนี้    

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ

อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังป่าแดด  คำสั่งที่  914/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑1 ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 6 ข้อ ๒๙ 
(๑)   

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 6 ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 6 ข้อ ๒๙ (๓)   

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้ งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 6 ข้อ ๓๐ (๕)   
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ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 และ (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  
ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)   
ดังนี้ 

๕ .๑   กรอบ เวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้ อ ง (relevance) ความพ อ เพี ย ง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง   

 
 
 

 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้น พ้ืนฐานทุกคน  ผู้สู งอายุ   ผู้ พิการ ผู้ป่ วยเอดส์   

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึ กในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่ง
ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมนิผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  
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๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดข้ึนได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทำได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
➢  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖4  รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

๕.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๕.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมู ล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

 
 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ดำเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
   

     สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)      
  (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis (Key Performance Indicator) 
และผลกระทบ (Impact)  ดำเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ
คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในภาพรวม   

 
 
 
 
 
 
    

 
 

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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๑)  ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่    
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง     

๙)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

๑ - ประธานกรรมการ (ประธานสภา อบต.ป่าแดด) 
๒ นายสุชาติ  วงศ์ไชย กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 4 บ้านป่ากว๋าว)     
3 นายสนั่น  สุภาวะ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 2 บ้านไร่)     
4 นายประพันธ์  แก้วมณี   กรรมการ (ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสันขี้เหล็ก)                
5 นายสมพงษ์  อินต๊ะไชยวงค์ กรรมการ (ผู้แทนประชาคม กำนันตำบลป่าแดด) 
6 - กรรมการ (สมาชิกสภา อบต.ป่าแดด หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสันขี้เหล็ก) 
7 - กรรมการ (สมาชิกสภา อบต.ป่าแดด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ) 
8 - กรรมการ (สมาชิกสภา อบต.ป่าแดด หมู่ที่ 4 บ้านป่ากว๋าว) 
9 นายกิตติพงษ์  สุธรรมมา กรรมการ (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง) 

10 นายพิสัณห์  อินลี กรรมการ (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ) 
11 นายคำดี  ทาสีเพชร กรรมการ (รองปลัด อบต.ป่าแดด) 
12 นางสาวสมลักษณ์  ภู่ทอง กรรมการ (ผู้อำนวยการกองคลัง) 
13 จ่าเอกเด่น  พระศรี กรรมการ (หัวหน้าสำนักปลัด) 
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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  ระยะทางห่างจากท่ีทำการอำเภอ
แม่สรวย 7 กิโลเมตร บนเส้นทางหลวงหมายเลข 109 ถนนสายอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย–อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ประมาณ 228 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 142,500 ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 

 
 1.  -     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
 2.  -     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
 3.  -     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 

   

โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 

1.  - สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  1 
2.  - สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  2 
3.  - สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  3 
4.  - สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  4 
5.  -                                     สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  5 
6.  -                                     สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  6 
7.  -                 สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่  7 
8.  -                                     สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   8 
9.  -                                     สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   9 
10.  -                                    สมาชิกสภา  อบต.ป่าแดด  หมู่ที่   10 
11.  -                                     สมาชิกสภา  อบต.ปา่แดด  หมู่ที่   11 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
อบต. 
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12.  -                                     สมาชิกสภา  อบต.ปา่แดด  หมู่ที่   12 
13.  -                                     สมาชิกสภา  อบต.ปา่แดด  หมู่ที่   13 
14.  -                                     สมาชิกสภา  อบต.ปา่แดด  หมู่ที่   14 
15.  -                                     สมาชิกสภา  อบต.ปา่แดด  หมู่ที่   15 
16.  -                                     สมาชิกสภา  อบต.ปา่แดด  หมู่ที่   16 
17.  -                                     สมาชิกสภา  อบต.ปา่แดด  หมู่ที่   17 
18.  -                                     สมาชิกสภา  อบต.ปา่แดด  หมู่ที่   18 
19.  -                                     สมาชิกสภา  อบต.ปา่แดด  หมู่ที่   19 
20.  -                                     สมาชิกสภา  อบต.ปา่แดด  หมู่ที่   20 
21.  -                                     สมาชิกสภา  อบต.ปา่แดด  หมู่ที่   21 
22.  -                                     สมาชิกสภา  อบต.ปา่แดด  หมู่ที่   22 

 
***ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่า
แดด ในวันที่ 28  พฤศจิกายน  2564 
 

          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)  นิติกร  
(9)  เจ้าพนักงานธุรการ   
(10)  เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (๑)  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย   
    (๒)  คนสวน 
    (3)  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
    (4)  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 
2 อัตรา 
    (5)  คนครัว 
    (6)  พนักงานดับเพลิง 
    (7)  พนักงานขับรถยนต์ 
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
    (๑) คนงานทั่วไป   จำนวน  2  อัตรา 
-  พนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน  3  อัตรา    

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

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
   (๑) คนงานทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา 
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พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๓. กองช่าง 

(1)  นายช่างโยธาอาวุโส   
      

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

๔.  กองการศึกษา 
(1)  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ     
(2)  นักวิชาการศึกษา     
(๓)  ครู  จำนวน  9  อัตรา 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  จำนวน  6  อัตรา 
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (๑)  ผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป)  จำนวน  1  อัตรา 
   (2)  คนงานทั่วไป  จำนวน  2  อัตรา 
-  พนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน  1  อัตรา 

รวม จำนวน  29  คน จำนวน  31  คน 
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับอีก  3  
กอง ทั้งหมด  4  ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  29  คน  พนักงานจ้าง  จำนวน  27  คน  
พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 คน  รวมทั้งสิ้น  60  คน   
          

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ

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

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของตำบลป่าแดดมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและบางส่วน
เป็นที่ราบ บ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบ และมีบางหมู่บ้านตั้งอยู่บนพ้ืนที่สูง  มีป่าไม้ค่อนข้าง
สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำแม่ตาช้าง ซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญของตำบล 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ตำบลป่าแดดมีความคล้ายคลึงภูมิภาค
ภาคเหนือตอนบนโดยทั่วไปจำแนกได้ดังนี้ 

ฤดูหนาว  
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ เมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศ

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

ฤดูร้อน 
  เริ่มระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดในตอนบ่ายจะเริ่มขึ้นเกิน ๓๕.๐ 
องศาเซลเซียส แต่ในช่วงเช้าจะยังคงมีอากาศหนาวเย็นจนถึงประมาณเดือนมีนาคม  ลมที่พัดจากประเทศไทย
เปลี่ยนจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมฝ่ายตะวันออกและลมฝ่ายใต้มากข้ึน โดยมีลมจากทะเลจีนใต้และ
อ่าวไทยพัดเข้าสู่ประเทศไทยในทางทิศใต้และตะวันออก  ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจาก
ความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงฤดูร้อนทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้งทั่วไป และอาจเกิดพายุ
ฤดูร้อนขึ้นได้ในบางวัน  โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน  

   ฤดูฝน 
  เริ่มระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทยและ   
ร่องความ กดอากาศต่ำเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยและจะไปสิ้นประมาณกลางเดือนตุลาคม  เป็น
ระยะเวลานานประมาณ ๕ เดือน จะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมและกันยายน ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะอ่อนกำลังและจะเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือฝนบริเวณประเทศไทย
ตอนบนจะลด 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตตำบลป่าแดด  บริเวณที่ราบเป็นดินที่เกิดบนลานตะพักลำน้ำ
ระดับต่าง ๆ และบริเวณภูเขาและที่สูงชันเป็นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชัน ประกอบด้วยดินหลายชนิด เป็นดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงดีหรือดีปานกลางเนื้อดินร่วนจนถึงดินเหนียว   มีการระบายน้ำดีจนถึงเลวปกติใช้ในการทำ
นา  ดินบนภูเขาและที่ชันมีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแห่งมีก้อนกรวดและก้อนหินปะปนในเนื้อดินหรือกระจัด
กระจายไปตามผิวดิน 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ  ลักษณะของแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรในตำบลป่าแดด สามารถจำแนกได้
ดังนี้ 

1. แม่น้ำ  เช่น แมน่้ำแม่ตาช้าง  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. ระบบประปาหมู่บ้าน  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 พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศเป็นเขต
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา และอุทยานลำน้ำกก   ป่าส่วนใหญ่เป็นไม้ประเภทป่าเบญจพรรณ 
.          พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด                        จำนวน        182     ตารางกิโลเมตร 
      โดยแบ่งเป็น       - พ้ืนที่ป่าทึบ              จำนวน          42     ตารางกิโลเมตร 
                            - พ้ืนที่ป่าโปร่ง            จำนวน          90     ตารางกิโลเมตร 
                            - พ้ืนที่ป่าโปร่งแสง       จำนวน          50     ตารางกิโลเมตร 
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 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ประกอบด้วยหมู่บ้าน 22 หมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่
ในองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 22 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านห้วยอ้อ  ผู้ปกครอง  นายสุนทร  บุญรักษ์     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านไร ่  ผู้ปกครอง  นายผัด  อินโต  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านป่าแดด  ผู้ปกครอง  นางสาวรุ่งทิวา  มหาวุฒิ     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 4  บ้านป่ากว๋าว  ผู้ปกครอง  นายอินจันทร์   พิณสาร ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 5  บ้านท้าวแก่นจันทร์ ผู้ปกครอง  นายจงรักษ์   ยาสมุทร  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที ่ 6  บ้านโป่งสันขี้เหล็ก ผู้ปกครอง  นายประพันธ์  แก้วมณี        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 7  บ้านดอนสลี  ผู้ปกครอง  นายจรูญ  เกตุศิริวัฒนา        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 8  บ้านหัวฝาย  ผู้ปกครอง  นายสมพงษ ์ อินต๊ะไชยวงค์   กำนันตำบลป่าแดด 
หมู่ที ่ 9  บ้านห้วยหญ้าไซ ผู้ปกครอง  นายคำมูล   แออู่         ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 10  บ้านเหล่า  ผู้ปกครอง  นายจีระศักดิ์  อินต๊ะไชยวงค ์    ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 11  บ้านจะหา  ผู้ปกครอง  นายชูศักดิ์   มือแล        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 12  บ้านสันโค้ง  ผู้ปกครอง  นายพนม  สุยะคำ        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 13  บ้านสันกลาง  ผู้ปกครอง  นายแสวง  บุญหล้า        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 14  บ้านใหม่เจริญ  ผู้ปกครอง  นายประยุทธ  สมใจ           ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 15  บ้านทุ่งรวงทอง ผู้ปกครอง  นายปรีชา   ผึ่งพัฒ        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 16  บ้านหนองบัว  ผู้ปกครอง  นายเฉลียว   ศรีเมือง        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 17  บ้านสันโค้งใต้  ผู้ปกครอง  นางรุ่งทิพย์  ปินตา         ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 18  บ้านแม่ตาช้าง  ผู้ปกครอง  นายอภิสิทธิ์  แสนคะเจือ        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 19  บ้านศรีดอนมูล ผู้ปกครอง  นายฐิติพงษ ์ คำม่ังม ี       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 20  บ้านห้วยมะแกง ผู้ปกครอง  นายกรฤต  ศรีพล        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 21  บ้านห้วยสลัก  ผู้ปกครอง  นายนิตย์  จะอู๋         ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 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 จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  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 ปัญหาต่างๆ ที่

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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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 

 
 
 
 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร   

จำนวน  22  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน  

๑ บ้านห้วยอ้อ 185 185 188 

๒ บ้านไร่ 109 131 135 

๓ บ้านป่าแดด 208 260 251 

๔ บ้านป่ากว๋าว 102 100 124 

๕ บ้านท้าวแก่นจันทร์ 224 273 285 

๖ บ้านโป่งสันขี้เหล็ก 170 222 240 

7 บ้านดอนสลี 145 201 199 

8 บ้านหัวฝาย 226 269 270 

9 บ้านห้วยหญ้าไซ 468 277 259 

10 บ้านเหล่า 146 147 185 

11 บ้านจะหา 489 738 701 

12 บ้านสันโค้ง 232 246 251 

๓.  ประชากร 
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13 บ้านสันกลาง 223 182 210 

14 บ้านใหม่เจริญ 241 290 301 

15 บ้านทุ่งรวงทอง 210 350 340 

16 บ้านหนองบัว 144 191 196 

17 บ้านสันโค้งใต้ 115 99 122 

18 บ้านแม่ตาช้าง 185 285 265 

19 บ้านศรีดอนมูล 250 307 380 

20 บ้านห้วยมะแกง 272 459 525 

21 บ้านห้วยสะลัก 317 634 565 

22 บ้านเหล่าพัฒนา 128 118 135 

รวมทั้งสิ้น 4,786 5,964 6,127 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอแม่สรวย  ณ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 25๖4 
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ที ่

หมู่บ้าน 

จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 25๖3 พ.ศ. 25๖4 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 บ้านห้วยอ้อ 195 186 186 193 181 187 179 189 186 188 185 188 
2 บ้านไร่ 137 139 139 143 136 141 138 138 132 136 131 135 
3 บ้านป่าแดด 264 244 260 242 256 243 252 245 257 248 260 251 
4 บ้านป่ากว๋าว 106 130 108 128 104 123 103 125 103 125 100 124 
5 บ้านท้าวแก่นจันทร์ 287 297 280 294 276 291 272 289 274 288 273 285 
6 บ้านโป่งสันขี้เหล็ก 226 252 221 247 218 240 223 240 222 240 222 240 
7 บ้านดอนสลี 214 205 209 202 205 197 202 198 205 197 201 199 
8 บ้านหัวฝาย 278 286 272 278 269 275 277 270 274 269 169 270 
9 บ้านห้วยหญ้าไซ 291 281 295 280 296 281 292 277 287 272 277 259 

10 บ้านเหล่า 151 188 152 186 153 190 151 189 146 186 147 185 
11 บ้านจะหา 693 677 701 669 718 684 728 692 737 701 738 701 
12 บ้านสันโค้ง 247 264 254 263 247 257 249 256 251 251 246 251 
13 บ้านสันกลาง 182 214 184 211 181 211 178 209 181 207 182 210 
14 บ้านใหม่เจริญ 308 307 299 306 298 309 296 307 292 308 290 301 
15 บ้านทุ่งรวงทอง 305 314 327 329 334 335 335 333 345 342 250 340 
16 บ้านหนองบัว 190 199 191 200 193 201 191 200 190 197 191 196 
17 บ้านสันโค้งใต้ 106 127 102 123 103 124 98 124 96 120 99 122 
18 บ้านแม่ตาช้าง 254 243 260 253 264 254 269 257 278 262 285 265 
19 บ้านศรีดอนมูล 287 349 292 366 304 369 310 378 311 381 307 380 
20 บ้านห้วยมะแกง 427 458 434 468 440 485 457 503 462 520 459 525 
21 บ้านห้วยสลัก 562 507 582 524 596 630 613 544 622 558 634 565 
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หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอแม่สรวย  ณ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 25๖4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 บ้านเหล่าพัฒนา 123 132 122 132 118 133 137 133 119 136 118 135 

รวม 
5,833 5,999 5,870 6,037 5,890 6,060 5,930 6,096 5,970 6,132 5,964 6,127 

11,832 11,907 11,950 12,026 12,102 12,091 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

ประชากร ชาย หญิง ช่วงอายุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 1,489 1,374 อายุต่ำกว่า  ๑๘  ปี 

จำนวนประชากร 3,508 3,688 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป ี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 967 1,065 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

จำนวนประชากรสัญชาติอ่ืนๆ - - - 

รวม 5,964 6,127 ทั้งสิ้น 12,091 คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอแม่สรวย ณ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 25๖4 
 

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖4 
จำนวนนักเรียน 

หมู่ที่ 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   
    -  มีคร ู    จำนวน    3  คน    
    -  มีผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)   จำนวน    2   คน 

         ➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง   
    -  มีคร ู    จำนวน    2  คน    

4.  สภาพทางสังคม 
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         ➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล   
    -  มีคร ู    จำนวน    1  คน    
    -  มีผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)   จำนวน    1   คน 

         ➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหญ้าไซ   
    -  มีคร ู    จำนวน    2  คน    
    -  มีผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)   จำนวน    1    คน 

        ➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสะลัก   
   -  มีครู      จำนวน    1  คน    
 -  มีผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)   จำนวน    1   คน 

      ➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะแกง   
   -  มีผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)   จำนวน    1  คน    
   -  มีครูผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป)            จำนวน    1   คน 
 

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

หมู่ที่  4  บ้านป่ากว๋าว 
หมู่ที่  5  บ้านท้าวแก่นจันทร์ 
หมู่ที่  6  บ้านโป่งสันขี้เหล็ก 
หมู่ที่  7  บ้านดอนสลี 
หมู่ที่  8  บ้านหัวฝาย 
หมู่ที่  9  บ้านห้วยหญ้าไซ 
หมู่ที่  10 บ้านเหล่า 
หมู่ที่  11 บ้านจะหา 
หมู่ที่  12 บ้านสันโค้ง 
หมู่ที่  13 บ้านสันกลาง 
หมู่ที่  14 บ้านใหม่เจริญ 
หมู่ที่  15 บ้านทุ่งรวงทอง 
หมู่ที่  16 บ้านหนองบัว 
หมู่ที่  17 บ้านสันโค้งใต้ 
หมู่ที่  18 บ้านแม่ตาช้าง 
หมู่ที่  19 บ้านศรีดอนมูล 
หมู่ที่  20 บ้านห้วยมะแกง 
หมู่ที่  21 บ้านห้วยสลัก 
หมู่ที่  22 บ้านเหล่าพัฒนา 
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   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 30 38 35 37 50 40 34 36 300 

 ๒. โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 0 19 12 18 11 16 17 13 13 119 

 ๓. โรงเรียนบ้านดอนสล ี 0 14 15 20 20 13 20 18 18 138 
 4. โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 0 20 18 21 20 16 13 22 21 151 
 5. โรงเรียนบ้านหัวฝาย 0 10 5 20 28 25 24 14 29 155 
 6. โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 18 12 5 22 11 14 7 9 6 104 
 7. โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 0 33 33 66 56 56 52 34 42 372 
 8. โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 0 26 27 23 46 21 23 18 16 200 

รวมทั้งสิ้น 18 164 153 225 229 211 196 162 181 1,539 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่ ๑0 พฤศจิกายน ๒๕๖4 

 
4.2  สาธารณสุข     

               -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดด จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้านโป่งสันขี้เหล็ก  หมู่ที่ 6 
  -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  22  แห่ง  หมู่ที ่ 1 – 22 

   -  อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100 
 -  สถานพยาบาล   จำนวน  4  แห่ง 
๔.๓  อาชญากรรม 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  การจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละประเภทที่ได้รับแจ้ง ส่วน
ใหญ่คดีอยู่ในความผิด  3  กลุ่ม  ได้แก่  1. คดียาเสพติด  2. คดีทำร้ายร่างกาย  3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  เนื่องจากตำบลป่าแดดมีเขตติดต่อกับ

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

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

 
 
 
       5.1 การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมของตำบลป่าแดด มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวตำบลได้  2  เส้นทางหลัก  ดังนี้ 
     ถนนทางหลวงหมายเลข  109  สายอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย - อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
         องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดมีการคมนาคมทางบกเป็นเส้นทางหลัก โดยมีถนนภายในตำบลที่สำคัญ 
ดังนี้ ถนนลาดยาง จำนวน  5  สาย คือ  

       - สายหลักตำบลป่าแดดหมู่ที่ 5 บ้านท้าวแก่นจันทร์ – หมู่ที่ 10 บ้านโป่ง และหมู่ที่ 7  
         บ้านดอนสลี – หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ  
       - สายห้วยมะแกง หมู่ที่ 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

ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้   เช่นเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
วิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

 
๕.๓ การประปา 

การประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหาร
จัดการเอง   และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  ซึ่งเป็นระบบประปาหมู่บ้านและ
ประปาภูเขา  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้รถบรรทุกน้ำจากหนองแหวนไปใส่แท้งเก็บน้ำของ
หมู่บ้าน และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่ง
น้ำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถ
ดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป     

  

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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         5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้

นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  สำหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่  มี พ้ืนที่เช่า
สัญญาณโทรศัพท ์จำนวน  2  แห่ง 
      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  -  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ไม่มีไปรษณีย์   
    -  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 22 หมู่บ้าน 
 -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
  -  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาด
แคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าแดดในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หาก
ประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
  

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

6.2  การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น 
  6.3  การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลัก  ได้แก่  ฟาร์มโคนม  ฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ  ฟาร์มเลี้ยงสุกร จำนวน 25 แห่ง และทำ
เป็นอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 

รีสอร์ท     จำนวน     1   แห่ง 
ร้านอาหาร/คาราโอเกะ   จำนวน    ๒   แห่ง  
ร้านบริการตัด แต่งผม หรือเสริมสวย  จำนวน   13   แห่ง     
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.  ระบบเศรษฐกิจ 
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 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ี  ดังนี้ 

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

 6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดไม่มีอุตสาหกรรม  แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก  

จำนวน  21  แห่ง  และโรงสรุากลั่น  8  แห่ง 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
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 
   ประชาชนในพื้นท่ีตำบลป่าแดด  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย 

และข้าราชการ เป็นต้น   
ตาราง  องค์กร/กลุ่มอาชีพในตำบลป่าแดด 

 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
จำนวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

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

การเกษตร 
3. กลุ่มจิ้นส้ม หมู่ที่ 6 15 ผลิตจิ้นส้มเพ่ือจำหน่วยและบริโภคภายใน

ครัวเรือน 
4. กลุ่มสานตระกร้า
พลาสติก 

หมู่ที่ 3 15 สานตะกร้าพลาสติกเพ่ือจำหน่ายและใช้ใน
ครัวเรือน 

5. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 6 15 ทำไม้กวาดดอกหญ้าเพ่ือจำหน่วยและใช้ใน
ครัวเรือน 

6. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 16 15 ทำไม้กวาดดอกหญ้าเพ่ือจำหน่วยและใช้ใน
ครัวเรือน 

7. กลุ่มสกัดน้ำมันงา หมู่ที่ 22 15 ทำไม้กวาดดอกหญ้าเพ่ือจำหน่วยและใช้ใน
ครัวเรือน 
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6.8 แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  
61.42  ค่าแรงในพ้ืนที่ผู้ชายจะได้ค่าแรงตามค่าแรงงานขั้นต่ำ  แต่ผู้หญิงจะได้ค่าแรงงานต่ำกว่าผู้ชาย  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร   ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้ง
แรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานจำนวนมากๆ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  และเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 
 

๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในตำบลป่าแดด  จะนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์  โดยมีศาสนสถาน  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จำนวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที่ พระ เณร ชี รวม 
1 วัดป่าแดด ป่าแดด 3 4 4 - 8 
2 วัดบ้านท้าวแก่นจันทร์ ท้าวแก่นจันทร์ 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 
 

8.2  ประเพณีและงานประจำปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีกินวอ    ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีแห่พระอุปคุต   ประมาณเดือน กรกฏาคม 
-  ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ   ประมาณเดือน กรกฏาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน    กรกฎาคม - ตุลาคม  
-  ประเพณีต๋านก๋วยสลากภัตร   ประมาณเดือน    กันยายน - พฤศจิกายน 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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8.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำไม้กวาด
ดอกหญ้า  ไม้กวดทางมะพร้าว ของเล่นพื้นบ้าน เช่น กะลานวดฝ่าเท้า งูกินนิ้ว(ป้องกันนิ้วล๊อค)  
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาเหนือ  และมีบางส่วนจะพูดภาษาพ้ืนเมือง เช่น ภาษา
เงี้ยว และมีชนเผ่าลาหู่  อาข่า ซึ่งจะมีภาษาประจำเผ่าของแต่ละชนเผ่า 

8.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในตำบลป่าแดดได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น กล้วยเบรกแตก 
น้ำมันงา  และจิ้นส้ม  ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆ  ในตำบล  
 
 
 

9.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำบ่อบาดาล  และน้ำประปาของหมู่บ้าน   
9.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมเป็นบางส่วน 
9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  เป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขา 
9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  
สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่มีมลพิษบ้างเล็กน้อย เช่น กลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าแดด   จึงต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไข  ปัญหาที่พบพ้ืนที่ในตำบล คือ  แหล่งน้ำใช้ในการเกษตร
ไม่เพียงพอ   โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ  ในพ้ืนที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น
สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   
 
      
    

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

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนที่ส่วนที่    22  
  
 
 

     
 

 
2.1 วิสัยทัศน ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
 
 
 
 

         2.2 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  5  ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

และจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  2  โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและแก้ไขปัญหา

ความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็ง กระบวนการประชา

สังคม ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมล้านนา 
ยุทธศาสตร์ที่  5  บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมความมั่นคงพ้ืนที่ปกติ 

 2.3 เป้าประสงค ์
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  

 (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

การติดตามและประเมนิผล 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
 

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

โอกาส 
  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้มี
การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพสิ่งเสพติด 
  (13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ 

(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่
มีคุณภาพและมาตรฐาน 

(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

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

(19)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
(20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

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

(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

(28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะ 
 2.4 ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในตำบลป่าแดดมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

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

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
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(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 22 หมู่บ้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 22 หมู่บ้าน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 22 หมู่บ้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
(17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 22  หมู่บ้าน 
(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆทั้ง 22 

หมู่บ้าน 
(19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ทั้ง  22 หมู่บ้าน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด

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

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

และทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล 22 หมู่บ้าน 
(25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน

ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 22 หมู่บ้าน 
(28)  การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 22 หมู่บ้าน 

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

ของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
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2.6 กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดม

สมบูรณ์และจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา  
  1. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด 

2. พัฒนามาตรฐานการบริการที่สะดวก  สบาย สะอาด ปลอดภัยและประทับใจ 
3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

       4. ควบคุมมลพิษจากขยะ  น้ำเสีย  อากาศและเสียง 
5. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและส่งเสริมให้ตำบลป่าแดดเป็นเมืองน่าอยู่ 
2. ผลักดันด้านโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งทางบก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

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

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ 
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3 การเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานและพัฒนาปัจจัยทางการผลิตทางการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
1. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร  โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานและ

สนับสนุนให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. อนุรักษ์  ปรับปรุง  ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน/ทรัพยากรประมง และส่งเสริมให้ชุมชนมีการ

บริหารจัดการ  การใช้ทรัพยากรตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
3. จัดหาและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของสภาพพ้ืนที่ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

พืชพลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต  สร้างความเข้มแข็ง กระบวนการ

ประชาสังคมดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมล้านนา  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ 
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 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาคนให้มีความรู้  ปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
              สมัยใหม่ 
 2. ต่อยอดพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
              และสังคม 

   4. ประสานการมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                                   ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่สงบสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ 
 2. ฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
 3. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาสังคม 
 4. เสริมสร้างความม่ันคงและเครือข่ายการเฝ้าระวังของชุมชน  ป้องกันปัญหา  
              สังคม 
 5. สร้างคน สร้างความรู้  เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ 
 6. เสริมสร้างความสมบูรณ์และจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 7. ส่งเสริมและการให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างพลังชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาทุนของชุมชน 
 2. เพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชน 
 3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 4 รักษา สืบทอด วัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ของอยู่อย่างม่ันคง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมวิถีประชาชน  และบรรทัดฐานความเป็นไทย และล้านนา 
 2. บูรณาการงานด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
 3. ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมล้านนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต             
               และการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดให้มีหอศิลป์ แหล่งเรียนรู้  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล 
               ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมความม่ันคงพ้ืนที่ปกติ  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์  สังคมฐานความรู้ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาระบบการบริการประชาชน 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการภาครัฐให้มี  
              ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพและระบบการบริหารงานในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความมั่นคงทางพ้ืนที่ปกติ  
 แนวทางการพัฒนา 
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 1. จัดระเบียบพ้ืนที่ปกติให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. รวมพลังเอาชนะยาเสพติด 
 3. การบริหารจัดการเพื่อความม่ันคงป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด กำหนดการพัฒนา

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

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

    1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ        
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหาความ

ยากจน 
    3.1 กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาชีพ 
    3.2 กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
    3.3 กลยุทธ์การการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานและพัฒนาปัจจัยทางการผลิตทางการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็ง กระบวนการประชา

สังคม ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมล้านนา 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ 
    4.2 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่สงบสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
    4.3 กลยุทธ์การสร้างพลังชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน 
    4.4 กลยุทธ์การรักษา สืบทอด วัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้คงอยู่อย่างมั่นคง 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และส่งเสริมความม่ันคงพ้ืนที่ปกติ                
    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ สังคมฐานความรู้ 
    5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมความม่ันคงทางพ้ืนที่ปกติ 
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3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาพ 
 1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
  มีความสอดคล้องกับ 
  - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  - 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. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไข
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  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

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

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และส่งเสริมความม่ันคงพ้ืนที่ปกติ 
  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 และการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือสร้าง
จิตสำนึกความรักสถาบันหลักของชาติ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที่ 3 ) พ.ศ.2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ     20  คะแนน 
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 1.3 ยุทธศาสตร์  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
      (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 คะแนน 

       (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 คะแนน 
       (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  10  คะแนน 
       (4) วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
       (5) กลยุทธ์  5  คะแนน 
       (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
       (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
       (8) แผนงาน  5  คะแนน 
       (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 
       คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
 1.1 การสรุปสถานการณ์การพิจารณา      10  คะแนน 
 1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
 1.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
 1.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา     10  คะแนน 
 1.5 โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 

      (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ   10 คะแนน 
       (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  10 คะแนน 
       (3) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  10       
                     คะแนน 
       (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี  5  คะแนน 
       (5) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
                     ฉบับที่ 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
ประเด็นการพิจารณา 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  วสิัยทัศน์ (๕) 5 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 4 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 5 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 4 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 5 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

~ ๔๕ ~ 

                             

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒๐ 
(๓) 

17 
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(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(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 ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 1 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) 2 
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~ ๔๖ ~ 

                             

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

16 
4 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) 3 

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

 (๓) 2 

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

(๓) 2 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 3 

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

(๓) 2 

๓. ยุทธศาสตร์ 
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 และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
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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~ ๔๗ ~ 

                             

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

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

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 4 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) 5 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 88 
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~ ๔๘ ~ 

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 

 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
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~ ๔๙ ~ 

                             

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 8 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 8 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 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 ปี (๕) 5 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
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เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 

ประเด็น 
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

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

๑๐ 8 

๒. การ
ประเมินผล
การนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนด
ไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๓. การ
ประเมินผล
การนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ 
มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
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
มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 8 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

56 
5 

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

(๕) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 5 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 5 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 5 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง 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
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 5 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) 5 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 4 

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

(๕) 4 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 4 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

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

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  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

✓  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิน่และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับหมู่บา้น/ชุมชน)  ✓  
๒.๒  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับตำบล/เมือง) ✓  
2.๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  
ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที ่ 

✓  

2.๕  มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ  ๒.๔  เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

✓  

2.๖  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลยทุธศาสตร์ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

✓  

๒.๗  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น 

✓  

2.๘  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นประจำปี
งบประมาณ 

✓  

๒.๙  มขี้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต ✓  

 

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ถึง เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อปท. 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ป่าแดด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
1. แผนงาน
สาธารณสุข 

3 260,000 4 280,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 16 780,000 

2. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

1 50,000 6 264,400 3 290,000 3 290,000 3 290,000 16 1,184,400 

3. แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

2 75,000 2 61,000 2 61,000 2 61,000 2 61,000 10 319,000 

4. แผนงาน
การเกษตร 

5 360,000 7 430,000 6 360,000 6 360,000 6 360,000 30 1,870,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ป่าแดด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

108 181,601,390 74 15,401,000 25 38,020,000 13 8,854,952.49 0 0 220 243,877,342.49 

2. แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1 2,000,000 15 4,871,800 68 53,565,524 59 82,310,300 54 29,251,000 197 171,998,624.00 
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แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ถึง เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อปท. 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ป่าแดด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหาความยากจน 
1. แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

2 200,000 1 100,000 0 0 0 0 0 0 3 300,000 

2. แผนงาน
การเกษตร 

1 200,000 3 140,000 1 30,000 3 260,000 1 30,000 9 660,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ป่าแดด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต  สร้างความเข้มแข็ง กระบวนการประชาสังคมดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคม
ล้านนา 
1. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

0 0 2 90,000 2 90,000 2 90,000 2 90,000 8 360,000 

2. แผนงาน
การศึกษา 

14 8,541,000 20 8,932,370 16 9,066,000 16 9,116,000 17 9,656,000 83 45,311,370 

3. แผนงาน
สาธารณสุข 

12 1,215,000 13 1,323,000 7 571,000 9 861,000 9 861,000 50 4,831,000 

4. แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

1 10,000 1 10,000 1 10,000 0 0 0 0 3 30,000 

5. แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

17 1,407,000 22 1,526,400 11 555,000 12 550,000 8 480,000 70 4,518,400 
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แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ถึง เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ 
อปท. 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

6. แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

18 1,844,000 24 1,924,000 16 1,052,000 16 1,052,000 16 1,052,000 90 6,924,000 

7. แผนงานงบ
กลาง 

2 5,020,000 5 24,308,800 3 20,618,000 3 21,518,000 3 22,318,000 16 93,782,800 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ป่าแดด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและส่งเสริมความม่ันคงพ้ืนที่ปกติ 
1. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

9 2,036,000 4 180,000 3 140,000 3 835,000 4 1,035,000 23 4,226,000 

2. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

4 330,000 6 298,000 3 78,000 3 78,000 3 78,000 19 862,000 

3. แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

8 345,000 7 165,000 7 285,000 14 320,000 14 320,000 50 1,435,000 

รวมทั้งสิ้น 208 205,494,390 216 60,305,770 177 124,871,524 168 126,666,252.49 145 65,962,000 914 583,299,936.49 
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สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

คำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

 
สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (100 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  168 126,666,252.49 

59.52 75.60 59.52 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 110 43,786,283.00 
3 จ่ายขาดเงินสะสม  0 0 
4 จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 127 +  
- เงินสะสม  =  0  

127 46,084,483.00 

4 สามารถดำเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 99 + 
- เงินสะสม =    0 

100 38,127,171.67 
(38,127,171.67 

+ 0) 
 

 
 

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 
ตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
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รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชยีงราย 

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 
    1.1 แผนงานสาธารณสขุ  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหมู่บ้านนำร่องการ
ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำจากขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 

30,000 0 30,000 

2 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ลด ละเลิก ใช้
ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 ) หน้าที่ 187 ลำดับที่ 
17 

10,000 9,300 700 

3 โครงการอบรมการคัดแยก
ขยะในชุมชน 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 ) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 2 

30,000 20,090 9,910 

รวม 70,000 29,390 40,610 
 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานสวนสาธารณะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สำนักงาน อบต.ป่าแดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 2 

30,000 12,905 17,095 

รวม 30,000 12,905 17,095 
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1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวตำบลป่า
แดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 ) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 2 

36,000 
 

0 36,000 

รวม 36,000 0 36,000 
 
1.4 แผนงานการเกษตร :  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 5 

20,000 0 20,000 

2 โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา 
สร้างป่า รักษ์น้ำ” 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 7 

20,000 0 20,000 

3 โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 8 

20,000 0 20,000 

4 โครงการป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 61ลำดับที่ 4 

100,000 26,400 73,600 

5 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 
หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1 

50,000 0 50,000 

6 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 3 

50,000 0 50,000 

รวม 260,000 26,400 233,600 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ศพด.บ้านห้วย
มะแกง 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 11 ลำดับที่ 26 

200,000 
(โอนลด) 

0 200,000 

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 บ้าน
ทุ่งรวงทอง 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 8 ลำดับที่ 14 

243,000 243,000 0 

3 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้าน
ห้วยหญ้าไซ 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 6 ลำดับที่ 6 

248,000 248,000 0 

4 โครงการต่อเติมอาคารเก็บ
ของ หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 6 ลำดับที่ 8 

216,000 216,000 
 

0 

5 โครงการต่อเติมอาคารเรียน 
ศพด.บ้านศรีดอนมูล 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 11 ลำดับที่ 25 

75,000 74,700 300 

6 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 
บ้านหนองบัว 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 23 ลำดับที่ 13 

300,000 299,000 1,000 

7 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 
บ้านสันโค้งใต้ 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 24 ลำดับที่ 14 

300,000 294,400 5,600 

8 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านป่าแดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3 

35,000 30,300 4,700 
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    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านจะหา 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 19 ลำดับที่ 10 

300,000 300,000 
(กันเงิน) 

0 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 
บ้านแม่ตาช้าง 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 8  ลำดับที่ 16 

107,000 107,000 
(กันเงิน) 

0 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 
บ้านห้วยมะแกง 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 18 

170,000 170,000 
(กันเงิน) 

0 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 
บ้านห้วยสลัก (ซอยบ้านนาง
นาแต๋  จะก่า) 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 29 ลำดับที่ 19 

144,000 144,000 
(กันเงิน) 

0 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 
บ้านห้วยสลัก (ซอยหน้าบ้าน
นายจะวะ  ปะหลู) 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 29 ลำดับที่ 18 

155,000 155,000 
(กันเงิน) 

0 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22  
บ้านเหล่าพัฒนา 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 30 ลำดับที่ 20 

300,000 292,900 7,100 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านท้าวแก่นจันทร์ 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 12 ลำดับที่ 4 

284,000 275,875 8,125 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านห้วยหญ้าไซ (ซอยข้าง
บ้านนายธนภัทร  จะป้อ) 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3  
หน้าที่ 6 ลำดับที่ 7 

16,000 16,000 
(กันเงิน) 

0 
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    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านห้วยหญ้าไซ (ซอยบ้านใต้) 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 18 ลำดับที่ 9 

280,000 280,000 
(กันเงิน) 

0 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ป่า
แดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 10 ลำดับที่ 21 

177,000 174,890 2,110 

19 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 
บ้านแม่ตาช้าง 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 25 ลำดับที่ 15 

193,000 193,000 
(กันเงิน) 

0 

20 โครงการก่อสร้างประตูระบาย
ทราย หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5 

85,000 85,000 
 

0 

21 โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ป่า
แดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 19 

285,000 283,740 1,260 

22 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 14 บ้านใหม่
เจริญ 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 22 ลำดับที่ 12 

300,000 299,810 190 

23 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 19 บ้านศรีดอน
มูล (่ต่อรางเดิม) 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 17 

39,000 39,000 0 

24 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 19 บ้านศรีดอน
มูล (หน้าบ้านนายทองอินทร์  
ธิไชยวงค์) 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1  
หน้าที่ 26 ลำดับที่ 16 

260,000 259,900 100 
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    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2 

265,000 252,300 12,700 

26 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสัน
ขี้เหล็ก (หน้าบ้านนายทวีฤทธิ์  
ไชยรังษี) 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 14 ลำดับที่ 5 

150,000 150,000 0 

27 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสัน
ขี้เหล็ก (หน้าบ้านนายสมคิด  
อุ่นเรือน) 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 14 ลำดับที่ 6 

154,000 153,000 1,000 

28 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 17 ลำดับที่ 8 

248,000 247,800 200 

29 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ 
ศพด.บ้านโป่ง 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 10 ลำดับที่ 22 

154,000 154,000 0 

30 โครงการติดตั้งถังกรอง
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
บ้านสันกลาง 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 8 ลำดับที่ 13 

65,000 64,681 319 

31 โครงการติดตั้งถังกรอง
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านดอนสลี 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 4 

65,000 64,681 319 
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2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

32 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 16 ลำดับที่ 7 

250,000 249,300 700 

33 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านห้วยอ้อ 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1 

318,000 
(โอนลด) 

0 318,000 
 

34 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
บ้านสันกลาง 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 20 ลำดับที่ 11 

235,000 
(โอนลด) 

0 235,000 
 

35 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 
บ้านห้วยมะแกง 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 27 ลำดับที่ 17 

130,000 
(โอนลด) 

0 130,000 
 

36 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านป่ากว๋าว 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 10 ลำดับที่ 3 

302,000 
(โอนลด) 

0 302,000 

37 โครงการปรับปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันโค้ง 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 8 ลำดับที่ 12 

300,000 270,400 29,600 

38 โครงการปรับปรุงหอประชุม 
หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 8 ลำดับที่ 15 

58,000 55,455 2,545 

39 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 
ศพด.บ้านศรีดอนมูล 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 11 ลำดับที่ 24 

54,000 53,500 500 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

~ 66 ~ 
 

                              

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

40 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 
ศพด.บ้านห้วยสะลัก 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3   
หน้าที่ 11 ลำดับที่ 27 

38,000 37,500 500 

41 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 
ศพด.อบต.ป่าแดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 10 ลำดับที่ 23 

43,000 43,000 0 

42 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้าน
เหล่า 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 7 ลำดับที่ 10 

84,000 84,000 
 

0 

43 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านไร่ 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 

300,000 288,565 11,435 

44 โครงการต่อเติมอาคารเรียน 
ศพด.บ้านห้วยมะแกง 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่4  
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 

200,000 
(โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่) 

200,000 
 

0 

45 โครงการต่อเติมอาคารเรียน 
ศพด.อบต.ป่าแดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่5  
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 17 

208,000 
(โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่) 

208,000 
 

0 

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา (เข้า
บ่อน้ำพุร้อนสามสี) 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่3  
หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2 

359,000 
(โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่) 

359,000 
 

0 

47 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 
บ้านห้วยอ้อ 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2  
หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 

277,000 
(โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่) 

277,000 
 

0 
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2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

48 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 
บ้านสันกลาง 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2  
หน้าที่ 18 ลำดับที่ 13 

277,000 
(โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่) 

277,000 
 

0 

49 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 20 
บ้านห้วยมะแกง 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2  
หน้าที่ 26 ลำดับที่ 21 

142,000 
(โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่) 

142,000 
(กันเงิน) 

0 

50 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 
บ้านป่ากว๋าว 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2  
หน้าที่ 11 ลำดับที่ 6 

302,000 
(โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่) 

302,000 
 

0 

51 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา อบต.ป่าแดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่4  
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2 

45,000 
(โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่) 

40,313 
 

4,687 

52 โครงการปรับปรุงเสาธงหน้า 
สนง.อบต.ป่าแดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่4  
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3 

8,200 
(โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่) 

7,121 
 

1,079 

53 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์อบต.ป่าแดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่3  
หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1 

480,000 
(โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่) 

406,600 73,400 
 

รวม 53 10,223,200 8,868,731 1,602,469 
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3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหาความยากจน 
3.1 แผนงานการเกษตร  :  งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อ
ชีวิตพอเพียง 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3  
หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1 

30,000 17,850 12,150 

รวม 1 30,000 17,850 12,150 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งกระบวนการประชาสังคม ดำรง
ฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมล้านนา   
    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 2 

20,000 19,808 192 

รวม 1 20,000 19,808 192 
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    4.2 แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 5 
 

80,000 0 80,000 

2 โครงการจัดงานวันวิชาการ ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 6 

20,000 0 20,000 

3 โครงการส่งเสริมการ
แสดงออกของเด็กปฐมวัย 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 177 ลำดับที่ 2 

40,000 39,364 636 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา – ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ศพด.
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 180 ลำดับที่ 
17 

79,500 59,295 20,205 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา – ค่า
หนังสือเรียน ศพด.สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 ) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 
15 

53,000 39,597 13,403 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา – ค่า
อุปกรณ์การเรียน ศพด.สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 180 ลำดับที่ 
16 

53,000 39,597 13,403 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา – ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.
สังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 180 ลำดับที่ 
16 

113,950 85,023 28,927 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา – ค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 180 ลำดับที่ 
18 

450,500 475,855 1,845 
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    4.2 แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา –  
ค่าอาหารกลางวัน ศพด.สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 
14 

1,641,500 1,377,665 236,635 

10 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 
ตามโครงการจัดซื้ออาหาร
กลางวัน 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 
13  

6,240,000 6,087,040 152,960 

รวม 10 8,771,450 8,203,436 568,014 
 
    4.3 แผนงานการศึกษา  :  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมจริยธรรม
สำหรับเด็กและเยาวชนตำบล
ป่าแดด 
 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 
10 

15,000 14,970 30 

2 โครงการอบรมสืบสาน
พิธีกรรมล้านนาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเด็กและ
เยาวชนตำบลป่าแดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 
12 

15,000 15,000 0 

รวม 2 30,000 29,970 30 
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    4.4 แผนงานสาธารณสขุ  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคตำบลป่า
แดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 185 ลำดับที่ 7 

10,000 0 10,000 

2 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขตามโครงการ
ควบคุมป้องกันโรคไข้
มาลาเรีย ในพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 17  ลำดับที่ 1 

190,000 152,045 37,955 

3 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขตามโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพพระรัตราชสุดาสยาม
บรมมราชกุมารี 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
หน้าที่ 17 ลำดับที่ 2 

100,000 13,550 86,450 

4 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขตามโครงการสาน
ต่อพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์ ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้าที่ 31 ลำดับที่ 1 

150,000 
 

0 150,000 

5 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และการให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคเอดส์ 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) หน้าที่ 185 ลำดับที่ 9 

8,000 7,500 500 

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควันวรขัตติย
ราชนารี  

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) หน้าที่ 185 ลำดับที่ 11 

75,000 70,500 4,500 
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    4.4 แผนงานสาธารณสขุ  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

7 อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงรายตามโครงการ
ผ่าตัดทำหมันเพ่ือลดจำนวน
สุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะ
ของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 186 ลำดับที่ 13 

3,000 0 3,000 

รวม 7 536,000 243,595 292,050 
 
    4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการจิตอาสาหน่วย
พระราชทานและประชาชน
จิตอาสา 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2 

30,000 7,350 22,650 

2 โครงการปกป้องสถาบันของ
ชาติ 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 197 ลำดับที่ 28 

20,000 0 20,000 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สตรีตำบลป่าแดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 192 ลำดับที่ 19 

45,000 14,450 30,550 

4 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 190 ลำดับที่ 3 

100,000 15,650 84,350 

5 โครงการอบรมส่งเสริมการทำ
ไม้กวาด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  
หน้าที่ 18 ลำดับที่ 3 

15,000 15,000 0 
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    4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

6 โครงการอบรมส่งเสริมการจัด
ดอกไม้ 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  
หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2 

20,000 20,000 0 

7 โครงการอบรมส่งเสริมการทำ
ผ้ามัดย้อม 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  
หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1 

20,000 19,860 140 

8 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 192 ลำดับที่ 13 

10,000 0 10,000 

รวม 8 260,000 92,310 167,690 
 
    4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติดตำบลป่าแดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 200 ลำดับที่ 12 

60,000 0 60,000 

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
มวลชนอำเภอแม่สรวยคัพ 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 200 ลำดับที่ 13 

10,000 0 10,000 

3 โครงการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนอำเภอแม่สรวยต้าน
ยาเสพติด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 200 ลำดับที่ 14 

10,000 0 10,000 

4 โครงการจัดงานกีฬาสัมพันธ์
ตำบลป่าแดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 200 ลำดับที่ 16 

65,000 0 65,000 
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4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแดด
(เวทยาสมิทธิ์) ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็กต้านภัยยาเสพ
ติดตำบลป่าแดด 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 207 ลำดับที่ 25 

100,000 100,000 0 

รวม 5 245,000 100,000 145,000 
 
    4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานศาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช   

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565 ) หน้าที่ 198 ลำดับที่ 2 

150,000 0 150,000 

2 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี
โดยวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) หน้าที่ 198 ลำดับที่ 4 

90,000 71,683 18,317 

3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณียี่เป็งตำบลป่าแดด   

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) หน้าที่ 198  ลำดับที่ 3 

56,000 8,400 47,600 

4 โครงการหล่อเทียนและแห่
เทียนพรรษา 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) หน้าที่  198 ลำดับที่ 1 

50,000 13,200 36,800 

5 อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่พริก  ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช  

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
หน้าที่ 37 ลำดับที่ 

17,000 17,000 0 

6 อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอแม่สรวย ตามโครงการ
จัดงานศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช  

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) หน้าที่  200 ลำดับที่ 
17 

50,000 10,000 40,000 
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    4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

7 อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอแม่สรวย ตามโครงการ
สนับสนุนการจัดงานถวาย
สักการะพ่อขุนเม็งราย
มหาราช 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
หน้าที่  33 ลำดับที่ 1 

40,000 0 40,000 

8 อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอแม่สรวย ตามโครงการ
ประกอบรัฐพิธี  

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
หน้าที่  35 ลำดับที่ 2 

25,000 24,000 1,000 

9 อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอแม่สรวย ตามโครงการ
จัดงานประเพณีสงกรานต์ 

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) หน้าที่ 206 ลำดับที่ 
24 

5,000 0 5,000 

10 อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
สืบสานประเพณีนมัสการและ
สรงน้ำพระธาตุดอยตุง  

ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) หน้าที่ 208 ลำดับที่ 
26 

8,000 8,000 0 

รวม 10 491,000 152,283 338,717 
 
    4.9 แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 209 ลำดับที่ 3 

15,744,000 15,710,400 33,600 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 210 ลำดับที่ 4 

4,348,800 4,064,600 284,200 
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    4.9 แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1 

342,000 318,000 24,000 

รวม 3 20,434,800 20,093,000 341,800 
 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและส่งเสริมความม่ันคงพ้ืนที่ปกติ 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป :  งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

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

ข้อบัญญัติ 
 

80,000 17,400 42,600 

2 อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่สรวย 
ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแม่สรวย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ข้อบัญญัติ 
 

35,000 35,000 0 

รวม 2 115,000 52,400 42,600 
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5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน :  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วง 7 วันอันตราย (เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์) 

ข้อบัญญัติ 
 

30,000 19,600 10,400 

2 โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้และป้องกันสา
ธารณภัยแก่ประชาชนตำบลป่าแดด 

ข้อบัญญัติ 
 

20,000 19,950 20,000 

รวม 2 50,000 39,550 30,400 
   
  5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ข้อบัญญัติ 
 

20,000 19,950 50 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อบัญญัติ 
 

30,000 5,700 24,300 

3 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย ตาม
โครงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของฝ่ายปกครอง  

ข้อบัญญัติ 
 

25,000 25,000 0 

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ตาม
โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ข้อบัญญัติ 
 

5,000 5,000 0 

5 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ตามโครงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ข้อบัญญัติ 
 

5,000 5,000 0 

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวฝาย ตามโครงการป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

ข้อบัญญัติ 
 

5,000 5,000 0 

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนสลี ตามโครงการป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

ข้อบัญญัติ 
 

5,000 5,000 0 

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง ตามโครงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ข้อบัญญัติ 
 

5,000 5,000 0 

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยสลักวิทยา ตามโครงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ข้อบัญญัติ 
 

5,000 5,000 0 
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  5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ
ที่ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ตามโครงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ข้อบัญญัติ 
 

5,000 5,000 0 

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ตามโครงการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ข้อบัญญัติ 
 

5,000 5,000 0 

12 อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย 

ข้อบัญญัติ 
 

10,000 
 

0 10,000 

รวม 12 50,000 39,550 30,400 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์เพ่ือจดัทำบรกิารสาธารณะ 
    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป :  งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lu
mens) จำนวน 1 เครื่อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 2 
                                        

ข้อบัญญัติ 42,500 39,900 2,600 

2 ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ (จอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว)  
จำนวน 1 เครื่อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 หน้าที ่23 ลำดับที่ 3  

ข้อบัญญัติ 24,300 19,000 5,300 
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    2.  แผนงานสาธารณสุข :  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 ครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) 
-  จำนวน 8 เครื่อง  ดังนี้ 
1. เครื่องวิ่งล้อถ่วง  
2. จักรยาน     
3. เครื่องซิทอัพ  
4. เครื่องบริหารเอวสะโพก  
5. เครื่องโยกแขน ขา สะโพก  
6. เครื่องบริหารหน้าท้อง ขา แบบดึงตัว     
7. เครื่องยกนำ้หนัก  
8. เครื่องบริหารหน้าอก ต้นแขน หัวไหล่ แบบตัว
ลอยเดี่ยว  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3   

ข้อบัญญัติ 141,700 
โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่ 

141,700 0 

3 ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องเสียงห้อง
ประชุม (อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพตำบลป่าแดด))  จำนวน 1 ชุด 
ราคาพร้อมค่าติดตั้ง     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5   

ข้อบัญญัติ 68,900 
โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่ 

68,900 0 

4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 หน้าที ่23 ลำดับ
ที ่4                                        

ข้อบัญญัติ 39,000 39,000 0 
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3.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ/
โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณที่
ใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 ครุภัณฑ์การเกษตร (ซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) 
ขนาดกำลังมอเตอร์ 3 แรงม้า (ประปาหมู่บ้าน 
หมูที่ 8 บ้านหัวฝาย จำนวน 1 เครื่อง) 

ข้อบัญญัติ 30,200 
โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่ 

30,200 
 

0 

2 ครุภัณฑ์การเกษตร (ซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) 
ขนาดกำลังมอเตอร์ 2 แรงม้า (ประปาหมู่บ้าน 
หมูที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา จำนวน 1 เครื่อง) 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดทำบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่เนื่องจากมี
ความจำเป็นเร่งด่วนหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ไม่ต้อง
จัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 
ก.ค. 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ข้อ 6 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
บริหารกจิการและการบำรุงรักษาระบบประปา
หมูบา้น พ.ศ. 2548 ข้อ 21 

ข้อบัญญัติ 25,000 
โอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่ 

25,000 
 

0 

 
 

********************************** 
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ส่วนที่ 4 
 
 

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนตำบล 
ป่าแดด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  มีข้อเสนอแนะดังนี้    
 ปัญหา 

(๑)  มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและบางหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ 
(๒)  ถนนยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน   
(๓)  มีโครงการบางในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้อง

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

และให้แนะนำเจ้าหน้าที่ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือที่จะสามารถติดต่อในการใช้บริการได้ถูก  
(๖)  ประชาชนไม่รู้เกี่ยวกับแนวเขต แผนผัง รูปแบบของ อบต.ป่าแดด  
(๗)  ปัญหาเรื่องภัยแล้ง ประชาชนขาดน้ำในการอุปโภค-บริโภค และท่อน้ำมีไม่เพียงพอในการส่งน้ำ 
ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ  เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวกและ

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

เพียงพอ  
(๓)  ในการที่จะดำเนินโครงการ จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

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

(๔)  ให้พิจารณาดำเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

(๕)  เห็นควร อบต.จัดประชาคมท้องถิ่น ร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสิน ใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์
ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดร่วมกับประชาชน  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ 

(๖)  เห็นควรติดตั้งแผนที่ประชุมหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบแนวเขต แผนผัง รูปแบบของ อบต.
ป่าแดด 
 (๗)  เห็นควรพิจารณาให้การช่วยเหลือเรื่องน้ำ ซื้อท่อน้ำเพ่ิม หรือขุดลอก/สระ/หนองเพ่ิมมากขึ้น 

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

 
 
 
 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 


