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คํานาํ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559) ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทํา
แผนพัฒนา อันหมายรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยมี
ความสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเน่ืองก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจําทุกปี และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละสองครั้ง  เพ่ือเป็นข้อ
บ่งช้ีผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร 

 

 เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน นับเป็นเคร่ืองมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยู่  ทําให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน การรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ฉบับน้ี ถือได้
ว่าเป็นเอกสารแสดงการตรวจสอบ ความสอดคล้องของผลการดําเนินการกับการใช้ทรัพยากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ว่ามีความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ และสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
นําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ได้ต่อไป 
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ขอขอบพระคุณจากทุกส่วนราชการท่ีให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทําให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็น
อย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ส่วน
ราชการและผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากร และกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง  
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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

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

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทําเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติ
ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่ง
กําหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทําให้เห็นความจําเป็น
ในการดาเนินการแก้ไข 

 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหน่ึง 
เพ่ือประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กําหนดไว้ในแผน 
หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวนการติดตามและประเมินผล จึงเป็น
เครื่องมือที่สําคัญสาหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตาม
และประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนําไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคต
ได้เป็นอย่างดี 
1.2 ความสําคญัของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลเป็นที่ เรื่องที่สําคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิง
ยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเน่ือง การติดตามผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ืองจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังน้ี 
 1) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยต้ังไว้ในแผน 
 2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวช้ีวัด เพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ และให้หลักสําหรับ 
     แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 
 3) สามารถจัดทําระบบเตือนล่วงหน้า เน่ืองจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
 4) มีข้อมูลพ้ืนฐานสาหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่   
 สําหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพ้ืนฐาน ซึ่งจะทาให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดาเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า 
 1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม ่
 2) วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่ 
 3) สาเหตุที่ไมส่ามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 
 4) ตัวช้ีวัดที่นํามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมคีวามเหมาะสมเพียงไร 
 5) มีเรื่องอะไรท่ีประสบความสําเร็จและควรสานต่อบ้าง 
 6) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลกีเลี่ยงได้ในอนาคต 
 7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร 
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1.3 ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 วงจรของการบริหารเชงิกลยุทธ ์
 

 จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สําคัญในการบริหารเชิงกล
ยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นําแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจําเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้
ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงาน 
 สําหรับนําไปทบทวน และปรับปรุงกระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พระธาตุผาแดง เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติช่วงเวลา 6 เดือน     
(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  –  31 มีนาคม 2560) ทั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
ทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559) ที่ได้ระบุใน
หมวดที่  6 (การติดตามและประเมินผล ข้อ 28 - 29 ซึ่งได้กําหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  สําหรับกําหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 
ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมี
ขั้นตอนและวิธีการ  ดังน้ี 
 

 
 
 
 

วิเคราะห์สถานการณ์ 

ติดตามและประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ 

ควบคุมและประเมินผล 

การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การวางแผน 
 

วิสัยทัศน์ 
 

พันธกิจ 
 

เป้าประสงค ์
 

กลยุทธ์ 



3 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 คร้ังท่ี 1 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 คร้ังท่ี 1 

 

 
แผนภาพที ่2  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการดาเนินการประเมินตนเอง 
ตามแบบประเมิน 

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ประมวลผลข้อมูลและจัดทําสรุปรายงาน 

ผลการติดตามฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินฯพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน,สภา 
อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 
- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

ทบทวน 
ปรับปรุง 
แก้ไข 

การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การวางแผนพัฒนา 
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1.4 บทสรุป 
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง เป็นแผนที่
จัดทําขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนพระธาตุผาแดง  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 
๘ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนารายได้ ด้านการพัฒนาสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ ดี ด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการ
พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และด้านการสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พระธาตุผาแดงในครั้งน้ี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน สําหรับ
นําไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ส่วนท่ี 2 
 

ข้อมูลท่ัวไป 
************************** 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
ขององค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

วิสัยทัศน ์(Vision) องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  
 

 “คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน สาธารณูปโภคสมบรูณ์  
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล นาํพาท้องถ่ินสู่อาเซียน” 

 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนา 
 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เส้นทาง  
คมนาคม ทางระบายนํ้า ไฟฟ้า นํ้าประปา ระบบโทรคมนาคม 

 2. การบริหารจัดการแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ การ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การส่งเสริม
การศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลขา่วสาร 
 4. การส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการ
พัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
 5. การจัดการศึกษาให้กับชุมชน โดยการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสม สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 
 6. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น โดยส่งเสริมเอกลักษณ ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา 
 7. ส่งเสริมงานด้านกีฬา และกิจกรรมนันทนาการให้กับชุมชน โดยการจัดหาสถานที่ในการเล่นกีฬา 
พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการออกกําลังกาย และจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานอกสถานที่ 
 8. การบํารุง รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสรา้งและปรับปรุง
สวนสาธารณะ รักษาสภาพแวดล้อมแม่นํ้าลาํคลอง จัดให้มรีะบบการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 9. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 10. สร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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พันธกิจ 
1. ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  เส้นทางคมนาคม  สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ระบบโทรคมนาคมอ่ืนๆ 
2. จัดวางระบบการจัดทําผังเมืองให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีแหล่งเงินทุน  และสามารถต่อยอดรายได้ เพ่ือการ

ประกอบอาชีพ 
4. ดูแล และป้องกัน พืชผลทางการเกษตร และสัตว์เลี้ยง ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 
5. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
6. ปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนยึดระบอบประชาธิปไตย  และเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ 
7. การดูแล ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพ้ืนที่ 
8. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามัคคี ห่างไกลจากยาเสพติด 
9. ส่งเสริม และสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกระดับ 
10. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ  โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ในการดําเนินชีวิต 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับชุมชน ทั้งในระบบและนอกระบบ 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ   
13. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การควบคุมโรคติดต่อ และ

ไม่ติดต่อ รวมถึงจัดหาเวชภัณฑ์ เพ่ือปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
14. ทํานุบํารุงศาสนาส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
15. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
16. เสริมสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
17. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม 

และรับผิดชอบ)  
18. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
19. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเน่ือง 
20. สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจบทบาทของประชาคมอาเซียน (AEC) 
21. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพฒันาในช่วง  3  ปี  มีทั้งหมด  8  ยุทธศาสตร์ คือ 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  แนวทางการพัฒนา  1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
  แนวทางการพัฒนา  1.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค และเพ่ือ
การเกษตร 
  แนวทางการพัฒนา  1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบสื่อสารให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
  แนวทางการพัฒนา  1.4 จัดวางระบบผังเมือง ควบคุมอาคาร สถานที่ เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพฒันารายได ้
  แนวทางการพัฒนา  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆและ  ประชาชนในท้องถิ่นให้มี
รายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
  แนวทางการพัฒนา  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน เพ่ือการประกอบอาชีพ 
  แนวทางการพัฒนา  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล ป้องกัน พืชผลทางการเกษตร และสัตว์ 
  แนวทางการพัฒนา  2.4 ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบยีบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางการพัฒนา  3.1 ส่งเสริม และสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
  แนวทางการพัฒนา  3.2 สนับสนุนการป้องกัน เฝ้าระวัง และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
  แนวทางการพัฒนา  3.3 การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ และสาธารณภัยต่างๆ 
  แนวทางการพัฒนา  3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แนวทางการพัฒนา  3.5 สนับสนุนมาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติด
ทุกประเภท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา  4.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส   
  แนวทางการพัฒนา  4.๒ ส่งเสริม สนับสนุน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการ ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนในพ้ืนที่ 
  แนวทางการพัฒนา  4.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดกิจกรรม ให้กับผู้เรียน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  แนวทางการพัฒนา  4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา  4.5 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ 
และไม่ติดต่อในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและอนุรักษ์ ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
  แนวทางการพัฒนา  5.1 ส่งเสริม และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น พร้อมทํานุบํารุงศาสนา   
  แนวทางการพัฒนา  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี และ งานรัฐพิธีต่างๆ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา  6.1 ส่งเสริม ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งนํ้า 
  แนวทางการพัฒนา  6.2 ส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมบริหารจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา  7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กร  และบุคลากรท้องถิ่น ให้มี
ศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น   
  แนวทางการพัฒนา  7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา  7.3 การพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร ในการอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา  7.4 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสรา้งความพร้อมของตําบลเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนา  8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC) 
  แนวทางการพัฒนา  8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพ่ือรองรับอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนา  8.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น 
 
นโยบายผู้บรหิารขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  ได้กําหนดนโยบายและแนวทางใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  ดังน้ี 
 

ชู 10  นโยบายในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 

นโยบายแรก คือ  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึงทุกหมู่บ้านและตําบล โดยเป้าหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม พัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้เป็นหมู่บ้านน่า
อยู่ ตําบลน่ามอง รองรับกับขนาดขยายหมู่บ้านและตําบล สร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย และดําเนิน
กิจการ กิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข 

 

นโยบายที่สอง คือ ส่งเสริมสวัสดิการพ้ืนฐานทุกด้าน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เป้าหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาของหมู่บ้านตําบลที่เกิดความแออัด ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมอํานวยความสะดวกให้
ทํากินในที่สาธารณประโยชน์อย่างมีความสุขเพ่ือให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม เกิด
ความมั่นคงในการอยู่อาศัย ส่งเสริมการออมทรัพย์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอ่ืนจากการประกอบอาชีพ เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านให้ดีขึ้นอย่างย่ังยืน 
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นโยบายท่ีสาม คือ การจราจรลดอุบัติเหตุและสะดวก ปลอดภัย เป้าหมายเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจราจร และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

นโยบายที่สี่ คือ เพ่ิมศักยภาพในการบริหารด้านการคลัง ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน เป้าหมายคือ บริหารจัดการด้านทรัพยากรและงบประมาณของ
ท้องถิ่นที่มีอยู่จํานวนจํากัด และปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารและการปฏิบัติใหม่ เพ่ือพลิกฟ้ืนปัญหาให้เป็น
โอกาสท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณค่างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม  เน้นการทํางานโดยยึดผลลัพธ์ และ
ใช้งบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการทํางานเพ่ือประชาชน 

นโยบายที่ห้า คือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา 
เป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาปรับประยุกต์ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นโยบายท่ีหก คือ สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
องค์กรให้เข้มแข็งเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันของประชาชนในหมู่บ้าน ในด้านการ
พัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชน 

 

นโยบายที่ เจ็ด คือ พัฒนามาตรฐานเสริมสร้างสุขอนามัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ครอบครัวอบอุ่น 
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการด้านสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนทุกระดับช้ันได้เข้าถึงการ
บริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึงเท่าเทียมกับหน่วยบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึงเท่าเทียมกับหน่วย
บริการของรัฐอ่ืนๆ   ตลอดจนมุ่งสร้างสังคมสุขภาวะเพ่ือวางรากฐานสุขอนามัยที่แข็งแรงป้องกันโรคติดต่อ
อย่างย่ังยืน 

นโยบายท่ีแปด คือ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ให้น่าอยู่เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  เป้าหมาย
เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดําเนินกิจกรรม และการปรับพฤติกรรมการผลิต 
และการบริโภคของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือลดปัญหามลพิษในเขตเมืองนํามาสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีมาตรการป้องกันและการเตือนภัย กรณีเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนดําเนินการให้
ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตลอดจนปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

นโยบายที่เก้า คือ พัฒนาระบบบริหารงานโดยเน้นให้เกิดธรรมาภิบาลและบริการท่ีทันสมัย เป้าหมาย
เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน และการจัดการสํานักงานโดยการยกระดับมาตรฐานการบริการ 
มีการนําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กร ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 

 

นโยบายที่สิบ คือ สนับสนุนพลังสังคมและพลังชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและดําเนินมาตรการ
ต่อต้านสารเสพติดทุกประเภท เป้าหมายเพ่ือเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชน 
เน่ืองจากส่งผลกระทบที่รุนแรงในหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งถือ
เป็นนโยบายที่สําคัญที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและจริงจังโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อน และพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับสารเสพติดปลูกจิตสํานึกที่ดีให้กับเยาวชนที่เป็นอนาคตสําคัญของชาติ 
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การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) 
 

การ วิ เค ราะห์ ศั ก ยภ าพ ด้ าน โค รงส ร้ า ง พ้ื น ฐาน   เศ รษ ฐ กิ จ   การศึ กษ า   สาธารณ สุ ข  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของตําบลพระธาตุผาแดง  โดยใช้เทคนิค (SWOT Analysis)  
เพ่ือประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  
 

จุดแข็ง (Strength) 
1. มีคําสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลชัดเจน คลอบคลมุอํานาจหน้าที่ตามภารกิจ และ 

สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือถ่ายโอน 
2. มีแผนพัฒนาทีชั่ดเจน และมกีารบรูณาการจัดทําแผน การทํางาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการ

อ่ืน 
3. มีคําสั่งแบ่งงานหรือการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับช้ัน 
4. ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
5. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในตําบล 
6. สภาองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย 
7. สามารถจัดกรอบอัตรากําลังได้เองตามภารกิจและกําลังงบประมาณ 
8. ผู้บริหารและฝา่ยนิติบัญญัติมาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรงทําให้เข้าใจปัญหาความ

เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
9. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทําให้คล่องตัวในการบริหารงาน 
10. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 
11. เป็นพ้ืนที่ตําบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง 
12. เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
13.  สภาพของดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 
14. มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง 
15. มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
16. ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา

บุคลากรท้องถิ่น 
17. มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทุกชุมชน 
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จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงาน 
2. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จํานวนมากทําให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
3. บุคลากรมีน้อย ทําให้ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง ขาดความต่อเน่ือง และประสบการณ์ในการ

ทํางานมีน้อย 
4. ความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อองค์การบริหารส่วนตําบลในการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนแต่องค์การบริหารส่วนตําบลตอบสนองได้น้อย 
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผน และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
6. งบประมาณมีจํากัด  ทําให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
7. ขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง 
8. การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
9. ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนครอบคลุมในทุกด้าน 
10. เยาวชนให้ความสําคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆน้อย 
11. อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทําการเกษตร ต้องอาศัยแหล่งนํ้าจากธรรมชาติซึ่งบางครั้งไม่

เพียงพอ 
12. ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
13. คนต่างด้าวในพ้ืนที่มีจํานวนมาก 
14. การขาดแรงงานในช่วงฤดูเพาะปลูก 

 
โอกาส (Opportunity) 

1. มีแนวโน้มได้รบัการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้นตามแผนกระจายอํานาจฯ 
2. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บรายได้เอง

ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3. สามารถหาแรงงานได้ง่าย ค่าจ้างตํ่า จากประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
5. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทําให้มีความสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน 
6. มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ต้ังแต่ เด็กก่อนวัยเรียน ถึง มัธยมฯ และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมี

ความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
7. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีในเรื่อง

รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 
8. ก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห าค ว าม ย าก จ น แ ล ะ ปั ญ ห าย า เส พ ติ ด ต าม น โย บ าย รั ฐ บ าล  จั งห วั ด 

และอําเภอสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
9. นําข้อมูลจากการจัดทําเวทีประชาคม จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
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ภัยคุกคาม (Threat) 
1. อํานาจหน้าที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
2. การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตําบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกํากับ 

ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค 
3. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 
4. ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหน้ีสิน ขาดทุน คุณภาพตํ่า ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกตํ่า 
5. นํ้ามันมีราคาแพงอย่างต่อเน่ือง 
6. ภัยธรรมชาติเน่ืองจากพ้ืนที่ของตําบลมีลักษณะแหล่งต้นนํ้า ฤดูฝนมีนํ้าท่วม ฤดูแล้งมีภัยแล้งขาดนํ้า

เพ่ือการอุปโภคบริโภค 
7. ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
8. ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทําให้มีงาน/หน้าที่เพ่ิมขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 
9. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
10. ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และไม่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมของท้องถิ่นและภาครัฐ 
11. ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 

   การกําหนดตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
พระธาตุผาแดง กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5830 ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการกําหนดตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๑  ประกอบด้วย  สุโขทัย  ตาก  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์  และพิษณุโลก ควรเน้นการ
สนับสนุนให้เกิดความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และนํ้า สร้างมูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และศาสนา การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่งและการกระจายสินค้า 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง เป็นการจัดทําขึ้นมา
ภายใต้กระบวนการของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  ตามรายละเอียด ต่อไปน้ี 
 
   ผังแสดงกระบวนการจัดทําระบบบริหารยุทธศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๗.เชื่อมโยงความสมดุลย์ทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ 
ทบทวน
ภารกิจ
และ
โครงสร้า
งองค์กร 

พัฒนาขีด
ความ 
สามารถ
แก่
บุคลากร 

พัฒนา
ระบบ 
ICT 

จัดทํา
งบประมา
ณแบบ
มุ่งเน้นกล
ยุทธ์และ
วัดความ
คุ้มค่าทาง
การเงิน 

ยกระดับ
ภาวะผู้นํา
แก่ทีม
บริหาร 

        นโยบาย  ศึกษา  ความต้องการ 

 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   และ    และจุดยืน 

สภาพการณ์ตามภารกิจ            วิเคราะห์  ทางยุทธศาสตร์ 

ประเมินศักยภาพองค์กร 

ในการตอบสนองจุดยืน 

ทางยุทธศาสตร์ 

รายงานผล 

ติดตาม/ปรับปรุงและพัฒนา 

ประเมินผล 

ดําเนินงานตามแผน 

๖.การดําเนินการตาม
แผนการติดตาม ประเมินผล 

วิสัยทัศน์ 
(ต้องการอะไร) 

 
พันธกิจ 

(ต้องทําอะไร) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(ทําอย่างไร) 

 
เป้าประสงค ์
(ได้อะไร) 

 
แนวทางการพัฒนา 

(ทําโดยวิธีใด) 
 

๓.กําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย  ตัวชี้วัด 

๔.การกําหนดระบบวัดผล 
แผนงาน/โครงการ         กลยุทธ์ 

            กิจกรรม  

๔.การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
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สรุปจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 

 จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ อบต.พระธาตุผาแดง (พ.ศ. 2558 – 2562) ได้กําหนดขึ้นมาจากการ
วิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอก นโยบาย ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ประชาชน) และสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคต ดังรายละเอียดจุดยืน 
ดังต่อไปน้ี 

1. พัฒนา อบต.พระธาตุผาแดง ให้เป็นองค์กรช้ันนํา ด้านการให้บริการแก่ประชาชนโดยรวมเป็นหลัก 
2. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถรอบด้าน มีอัตลักษณท์ี่โดดเด่นทางด้านการ

ให้บริการ 
3. บุคลากรของ อบต.พระธาตุผาแดง ทุกภาคส่วนให้การยอมรับ และเช่ือมั่นในศักยภาพ 
4. พัฒนา อบต.พระธาตุผาแดง ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ และยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 
5. อบต.พระธาตุผาแดง สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

ครอบคลุมทุกมิติ (ด้าน) และมีความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2560 – 2562 ครั้งที ่1 (ห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการที่บรรจุ
ในข้อบญัญัติฯ 

โครงการที่
ดําเนินการจรงิ 

เปรียบเทียบ  
ร้อยละ 

งบประมาณที่
บรรจุในข้อบญัญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

เปรียบเทียบ 
ร้อยละ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1 .1  แนวท างการพัฒ นา  ก่ อส ร้าง  ป รับป รุง  
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ 

17 16 94.11 1,997,500 1,883,720 94.30 

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงระบบน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

6 4 66.66 1,352,473 732,300 54.14 

1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า สาธารณูปโภค ระบบสื่อสารให้ทั่วถึงทุกพื้นที่  

3 3 100.00 376,000 339,950 90.41 

1.4 แนวทางการพัฒนา จัดวางระบบผังเมือง 
ควบคุมอาคาร สถานที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน  

4 2 50.00 40,000 13,120 32.80 

รวม 31 25 80.64 3,965,973 2,969,090 74.86 
2.ด้านการพัฒนารายได้ 
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ และประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้
เพียงพอต่อการยังชีพ 

5 3 40.00 467,000 445,000 73.87 

2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดูแลป้องกันพืชผลทางการเกษตร และสัตว์ 

2 1 50.00 50,000 - 0.00 

2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ                          

3 2 66.67 150,000 114,458.40 76.30 

รวม 10 6 60.00 667,000 559,458.40 83.87 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2560 – 2562 ครั้งที ่1 (ห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการที่บรรจุ
ในข้อบญัญัติฯ 

โครงการที่
ดําเนินการจรงิ 

เปรียบเทียบ  
ร้อยละ 

งบประมาณที่
บรรจุในข้อบญัญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

เปรียบเทียบ 
ร้อยละ 

3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย 
3.1 แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริม และสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4 1 25.00 788,920 319,096.19 40.45 

3.2 แนวทางการพัฒนา  
สนับสนุนการป้องกัน เฝ้าระวัง และบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ 

3 - 0.00 40,000 - 0.00 

3.3 แนวทางการพัฒนา  
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ และสาธารณภัย
ต่างๆ 

4 3 75.00 769,800 368,263 47.84 

3.4 แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริม และสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

2 2 100.00 106,400 59,532 55.78 

3.5 แนวทางการพัฒนา  
สนั บ ส นุ นมาตรการป้ อ งกั น  และปราบปราม
อาชญากรรม และยาเสพติดทุกประเภท 

3 - 0.00 160,000 - 0.00 

รวม 16 6 37.50 1,865,120 746,711.19 40.04 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2560 – 2562 ครั้งที ่1 (ห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการที่บรรจุ
ในข้อบญัญัติฯ 

โครงการที่
ดําเนินการจรงิ 

เปรียบเทียบ  
ร้อยละ 

งบประมาณที่
บรรจุในข้อบญัญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

เปรียบเทียบ 
ร้อยละ 

4. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กสตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

4 1 25.00 8,641,600 4,350,900 50.35 

4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในพื้นที่ 

9 2 22.22 730,000 122,800 16.82 

4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมให้กับผู้เรียน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3 2 66.67 158,000 74,200 46.96 

4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
กีฬา และนันทนาการ 

3 1 33.33 140,000 99,537 71.10 

4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
การสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ และไม่
ติดต่อในชุมชน 

10 6 60.00 7,532,887 3,192,223.90 42.38 

4.6 แนวทางการพัฒนา ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ 
โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 

1 - 0.00 - - 0.00 

4.7 แนวทางการพัฒนา น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

1 - 0.00 - - 0.00 

รวม 31 12 38.71 17,202,487 7,839,660.90 45.57 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2560 – 2562 ครั้งที ่1 (ห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

ยุทธศาสตร ์
โครงการที่บรรจุ
ในข้อบญัญัติฯ 

โครงการที่
ดําเนินการจรงิ 

เปรียบเทียบ  
ร้อยละ 

งบประมาณที่
บรรจุในข้อบญัญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

เปรียบเทียบ 
ร้อยละ 

5. การส่งเสริม และอนุรักษ์ ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1  แนวทางการพัฒนา   
ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น  
พร้อมทํานุบํารุงศาสนา 

5 2 40.00 588,000 75,500 12.84 

5.2  แนวทางการพัฒนา    
ส่ ง เส ริม  แ ล ะส นั บ ส นุ น ก าร จั ด งานป ระ เพ ณี  
และงานรัฐพิธีต่างๆ 

5 3 60.00 45,000 32,000 71.11 

รวม 10 5 50.00 680,000 107,500 15.81 
6.ด้านการส่งเสริม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
6.1  แนวทางการพัฒนา   
ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่ง
น้ํา 

2 - 0.00 20,000 - 0.00 

6.2  แนวทางการพัฒนา   
ส่งเสริม และสนับสนุน พร้อมบริหารจัดการดูแล  
รักษาสิ่งแวดล้อม 

2 2 100.00 6,000 - 0.00 

รวม 4 2 50.00 26,000 - 0.00 

 
 
 
 



19 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2560 – 2562 ครั้งที ่1 (ห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

ยุทธศาสตร ์
โครงการที่บรรจุ
ในข้อบญัญัติฯ 

โครงการที่
ดําเนินการจรงิ 

เปรียบเทียบ  
ร้อยละ 

งบประมาณที่
บรรจุในข้อบญัญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

เปรียบเทียบ 
ร้อยละ 

7. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการ
พัฒนาองค์กร และบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

3 3 100.00 380,000 183,244 48.22 

7.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

3 1 33.33 40,000 17,529.70 43.82 

7.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพ 
และศักยภาพขององค์กรในการอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

7 5 71.42 491,890 225,840 45.91 

7 .4   แนวทางการพัฒ นา  บู รณ าการร่วมกั บ
หน่วยงานอื่นในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2 - 0.00 40,000 - 0.00 

รวม 15 9 60.00 951,890 426,613.70 44.82 
8. การสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
8.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
(AEC) 

1 1 100.00 - - 0.00 

8.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุน
แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับอาเซียน 

1 1 100.00 - - 0.00 

8.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารของท้องถิ่น 

1 - 0.00 - - 0.00 

รวม 3 2 66.67 - - 0.00 
รวมทั้งหมด 120 67 55.83 25,358,470 12,649,034.19 49.88 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2560 – 2562 ครั้งที ่1 (ห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

(การใช้จ่ายเงนิสะสม ประจําปี 2560) 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการที่อนมุัติ
ให้จ่ายขาดเงิน

สะสม 

โครงการที่
ดําเนินการจรงิ 

เปรียบเทียบ  
ร้อยละ 

งบประมาณที่
อนุมัติให้จ่ายขาด

เงินสะสม 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

เปรียบเทียบ 
ร้อยละ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1 .1  แนวท างการพัฒ นา  ก่ อส ร้าง  ป รับป รุง  
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ 

21 21 100.00 2,232,100 2,208,178.80 90.79 

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงระบบน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

1 - - 200,000 - - 

1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า สาธารณูปโภค ระบบสื่อสารให้ทั่วถึงทุกพื้นที่  

- - - - - - 

1.4 แนวทางการพัฒนา จัดวางระบบผังเมือง 
ควบคุมอาคาร สถานที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน  

- - - - - - 

รวม 22 21 95.45 2,432,100 2,208,178.80 90.79 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใหม้ีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. หนา 
0.15 ม ตามแบบแปลนอบต.

กําหนด 

(ซอยทางแยก
เชื่อมซอยนาย

ผจญ) 




 

 

55,200 55,000 กองช่าง 

 

2 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ 2 

ลาดยางทับถนน คสล. –กว้าง 
5 ม. ยาว 57 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือตามแบบแปลน อบต.

กําหนด 

(เส้นทางหน้าบ้าน
นายสมาน) 




 

 

99,500 99,000 กองช่าง 

 

3 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 56 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือตามแบบแปลน 

อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อซอย 5 
ท้ายเขื่อน) 




 

 

99,900 99,400 กองช่าง 

 

4 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 5 ม. ยาว 57 ม.  หนา 
0.15 ม.หรือตามแบบแปลน 

อบต.กําหนด 

(ซอยหมู่บ้าน 
อิงดอย) 




 

 

99,800 99,300 กองช่าง 

 

5 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 42 ม.  หนา 
0.15 ม.หรือตามแบบแปลน 

อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อซอย
นายโสภณ เมามลู) 




 

 

77,100 76,600 กองช่าง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใหม้ีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

6 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3 ม. ยาว 48.50 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตามแบบ

แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อซอย
นางบัวลอย) 




 

 

64,900 64,500 กองช่าง 

 

7 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 55 ม.  หนา 
0.15 ม.หรือตามแบบแปลน 

อบต.กําหนด 

(ซอยนางบัวไหล) 




 

 

99,900 99,400 กองช่าง 

 

8 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 5 ม. ยาว 119 ม.  หนา 
0.15 ม.หรือตามแบบแปลน 

อบต.กําหนด 

(เส้นทางเชื่อมต่อ
เอื้องดอยถึง

พะเด๊ะ) 




 

 

284,900 284,000 กองช่าง 

ตั้งไว้ 99,300 บาท  
โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
จํานวน 185,600 บาท 
รวมทั้งสิ้น 284,900 

บาท 

9 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5
พร้อมวางท่อระบายน้ํา 

 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 36 ม.  หนา 
0.15 ม.หรือตามแบบแปลน 

อบต.กําหนด 

(ซอยบ้านนาย 
ธีรชัย) 




 

 

75,500 75,000 กองช่าง 

 

10 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3.50 ม.ยาว 41 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตามแบบ

แปลน อบต.กําหนด 

(ซอยปรุพอ) 




 

 

67,900 67,500 กองช่าง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใหม้ีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

11 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 36 ม.  หนา 
0.15 ม.หรือตามแบบแปลน 

อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อซอย
นายชุมพล) 


 



 99,300 99,000 กองช่าง 

 

12 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 152 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือตามแบบแปลน 

อบต.กําหนด 

(ซอยบ้านนายสา
ยันต์ถึงบ้านนางจัน

อ่อน) 




 

 

99,100 98,600 กองช่าง 

 

13 
โครงการปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในตําบล 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ

แปลน อบต.กําหนด 

บริเวณจุดที่ชํารุด
เสียหาย เป็นหลุม

เป็นบ่อ รอย
แตกร้าว หมู่ 1-หมู่ 

7 




 

 

468,000 459,020 กองช่าง 

 

14 
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง และถนน

เพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 2 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ

แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

98,800 98,800 กองช่าง 

 

15 
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง และถนน

เพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 4 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ

แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 

 


 

98,600 - กองช่าง 

เบิกจ่ายจากค่าวัสดุ
ก่อสร้าง  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใหม้ีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

16 
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง และถนน

เพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 6 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ

แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

54,500 54,000 กองช่าง 

 

17 
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง และถนน

เพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 7 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ

แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

54,600 54,600 กองช่าง 

 

18 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ 1  

มีขนาดพื้นผิวจราจร 570 
ตารางเมตร พร้อมป้าย

โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางเชื่อมต่อ
ตําบลแม่สอด) 




 

 

200,000 199,000 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

19 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ 2  

มีขนาดพื้นผิวจราจร 285 
ตารางเมตร พร้อมป้าย     

ตามแบบแปลน อบต.กําหนด 
หมู่ 2 




 

 

100,000 99,500 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

20 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา หมู่ 3  

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 105 ม.  หนา 
0.15 ม. พร้อมป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย หรือตามแบบ

แปลน อบต.กําหนด 

(ซอยบ้านนางบัว
ไหล) 




 

 

200,000 199,000 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใหม้ีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

21 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา หมู่ 4  

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 49 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือตามแบบแปลน 

อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อซอย
นางวิภา) 




 

 

90,000 89,500 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

22 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา หมู่ 5  

ถนน คสล. 
-กว้าง 5 ม. ยาว 38 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือตามแบบแปลน 

อบต.กําหนด 

(ทางเข้าหมู่บ้าน) 




 

 

100,000 99,500 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

23 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา หมู่ 6 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 53 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือตามแบบแปลน 

อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อทางไป
บ่อน้ําร้อน) 




 

 

100,000 99,500 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

24 
โครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังและถนนเพื่อ

การเกษตร หมู่ 1 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ

แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

258,400 258,400 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

25 
โครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังและถนนเพื่อ

การเกษตร หมู่ 2 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ

แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

102,000 102,000 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

 



26 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

26 
โครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังและถนนเพื่อ

การเกษตร หมู่ 5 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด โดยการปรับ
เกรดถนน ตามแบบแปลน 

อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

41,800 30,000 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

27 
โครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังและถนนเพื่อ

การเกษตร หมู่ 6 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ

แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

100,000 99,500 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

28 
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

หมู่ 4 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 

หรือถนนลูกรัง 
หมู่ 4 
ห้วยปิ้ง 




 

 

99,900 98,547 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

29 
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

หมู่ 5 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 

หรือถนนลูกรัง 
หมู่ 5 




 

 

110,000 109,931.80 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

30 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ 1  

มีขนาดพื้นผิวจราจร 276 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน 

อบต.กําหนด 
(ไหล่ทาง อบจ.) 


 

 
99,400 98,400 กองช่าง 

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 
2560 ครั้งที่ 2 

 



27 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใหม้ีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

31 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  

ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 55 เมตร หนาเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อซอย
นางวิภา) 




 

 

98,400 97,400 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 

32 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5  

ขนาดความกว้าง 5 เมตร 
ความยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อเส้น
เดิม) 




 

 

99,600 98,600 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 

33 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6  

ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 55 เมตร หนาเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อซอย
นายชุมพล) 




 

 

98,400 98,000 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 

34 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  

ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 36 เมตร หนาเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

(ซอยบ้านนายสา
ยันต์ถึงบ้านนาง

จันทร์อ่อน) 




 

 

65,200 65,000 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 

35 
โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  

ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 17 เมตร หนาเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

(หมู่ 7 บ้านเอื้อง
ดอย) 




 

 

30,000 30,000 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 



28 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใหม้ีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

36 
โครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังและถนนเพื่อ

การเกษตร หมู่ 2  

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ

แปลน อบต.กําหนด 
(หลังน้ําเก้าฟ้า) 




 

 

98,800 97,500 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 

37 
โครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังและถนนเพื่อ

การเกษตร หมู่ 3  

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ

แปลน อบต.กําหนด 
หมู่ 3 




 

 

98,800 97,500 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 

38 
โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง

ภายในตําบล 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ

แปลน อบต.กําหนด 
หมูท่ี่ 1 - 7 




 

 

41,400 41,400 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



29 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.2 กอ่สร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบน้ํา เพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ไม่
ดําเนินการ 

1 
โครงการวางท่อระบายน้ําหรือ

รางระบายน้ํา หมู่ 4 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อม
วางท่อระบายน้ํา รางระบาย
น้ํา ขนาดความกว้าง 0.20 
เมตร ความยาว 16 เมตร 

พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาด 
0.40 เมตร จํานวน 5 ท่อน 

(ซอยอมรถึง 
สามแยกเจยิพอ) 

 




 

 

28,300 28,300 กองช่าง 

 

2 
โครงการปรับปรงุระบบ
ประปา ภายในตาํบล 

เปลี่ยนท่อส่งน้ําประปา ขยาย
เขตระบบประปาไปยังบริเวณ

ที่ยังไมท่ั่วถึง 
หมูท่ี่ 1,หมู่ 7 

 


 

528,000 - กองช่าง 

โอนลดงบประมาณ ครั้ง
ที่ 2/2560 จาํนวน 

528,000 บาท (โอนไป
ให้โครงการก่อสรา้งฝาย
น้ําล้น และซ่อมแซน
ถนนภายในตําบล) 

3 
โครงการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน

น้ําใช้อุปโภคบรโิภค 

จัดหาแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค
บรรเทาความเดอืดร้อนแก่

ประชาชน กรณีไม่มีน้าํใช้ หรือ
ระบบประปาชํารุด 

หมูท่ี่ 1 – หมู่ 7 




 

 

50,000 30,000 สํานักปลัด 

 

4 
โครงการปรับปรงุซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ําหรือรางระบายน้ํา 

ภายในตําบล 

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย
น้ํา รางระบายน้ํา บ่อพัก 

บริเวณที่ชํารุด และประชาชน
ได้รับความ 
เดือดร้อน 

หมูท่ี่ 1 – หมู่ 7 

 


 

71,173 - กองช่าง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 
 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.2 กอ่สร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบน้ํา เพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

5 
โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น

ภายในตําบล 
ตามแบบแปลน อบต.กําหนด หมูท่ี่ 1- 7 




 

 

496,000 496,000 กองช่าง 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2/2560 จาํนวน 

496,000 บาท 

6 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 

หมู่ 6 
ตามแบบแปลน อบต.กําหนด หมู่ 6 




 

 

179,000 178,000 กองช่าง 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4/2560 จาํนวน 

179,000 บาท 

7 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 

หมู่ 7 

ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร 
ความยาว 108 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลน อบต.กําหนด 

(ซอยผู้ช่วย
สมพงษ์) 

 


 

200,000 - กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบสื่อสารให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการตดิตั้ง/ปรับปรุงโคม

ไฟฟ้าสาธารณะ  

ตดิตัง้ใหม่บริเวณจุดเสี่ยงที่ยัง
ไม่ทั่วถึง/ปรับปรงุ/ซ่อมแซม
โคมไฟฟ้าสาธารณะที่ชํารุด   

หมูท่ี่ 1 - 7 
 




 

 

100,000 85,400 กองช่าง 

 

2 
โครงการปรับปรงุซ่อมแซม
เสียงตามสายภายในตําบล 

ขยายเขตเสียงตามสายไปจุดที่
ยังไม่ทั่วถึง/ซ่อมแซมในจุดที่

ชํารุด 
หมูท่ี่ 1,2,3,4,7 




 

 

80,000 59,050 กองช่าง 

เบิกจ่ายจากค่า
บํารุงรักษาซ่อมแซม

ทรัพย์สิน 

3 โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ 
จํานวน 1 หลัง ตามแบบ

แปลน อบต.กําหนด 
สนง.อบต. 



 

 
196,000 195,500 กองช่าง 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2/2560 จาํนวน 

196,000 บาท 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 
รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.4 จดัวางระบบผังเมือง ควบคุมอาคาร สถานที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 

โครงการส่งเสริมให้ความรู้

เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

และสิ่งปลูกสร้าง 

ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม
สาย แผ่นพับ สปอร์ตโฆษณา 

หมูท่ี่ 1 - 7 




 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
- กองช่าง 

 

2 

โครงการส่งเสริมความร่วมมือ

กับชุมชนในการวางและจัดทํา

ผังเมือง 

อบรมใหค้วามรู้ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

พื้นที่ในเขตผัง
เมือง 

 


 

5,000 - กองช่าง 

 

3 
โครงการจัดทําแผนที่และ

ทะเบียนทรัพย์สิน 
ทบทวน/สํารวจ/ปรับปรุง

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
หมูท่ี่ 1 - 7 

 


 

5,000 - 
กองคลัง/กอง

ช่าง 

 

4 โครงการบูรณาการรังวัดที่ดิน 
ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่ดิน พร้อมทั้งสนับสนุน
งบประมาณในการรังวัด 

พื้นที่ข้อพิพาท 




 

 

30,000 13,120 สํานักงานปลัด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 
รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนารายได้ 
 

        แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสรมิและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการส่งเสริมอาชีพ

ดอกไม้จันทน์ 
 

จัดฝึกอบรมให้กับผู้สนใจเข้า
ร่วมโครงการ และสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต

ดอกไม้จันทน์ 

หมูท่ี่ 1,7 

 


 

10,000 - 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

2 
โครงการส่งเสริมอาชีพไม้

กวาดดอกหญ้า 

จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิตไม้กวาด

ดอกหญ้า 

หมูท่ี่ 3 

 


 

10,000 - 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

3 

โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้า
พื้นเมือง  

(ผ้าปาเกอะญอ) 
หมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 6 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การทอผ้า
พื้นเมือง และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิตผ้าทอ

พื้นเมือง 

หมู่ 4,5,6 

 



 100,000 100,000 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

4 
โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยง

สัตว์ หมู่ 1 – หมู ่7 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยง
สัตว์ และสนับสนุนพันธ์สัตว์ 

หมูท่ี่ 1 - 7 




 

 

257,140 255,500 
กองสวัสดิการ

สังคม 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
5/2560 จาํนวน 
12,140 บาท 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
10/2560 จาํนวน 
145,000 บาท 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 
รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนารายได้ 
 

        แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสรมิและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

5 

โครงการส่งเสริมอาชีพปลูก
พืชผักสวนครัว ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

จัดฝึกอบรมให้กับผู้สนใจเข้า
ร่วมโครงการ และสนับสนุน
เมล็ดพันธ์พืชผักสวนครัว 

หมูท่ี่ 1,7 




 

 

89,860 89,500 
กองสวัสดิการ

สังคม 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5/2560 จาํนวน 

89,860 บาท 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนารายได้ 
 

        แนวทางการพัฒนา 2.2 ส่งเสรมิและสนบัสนุนการดแูล ป้องกันพืชผลทางการเกษตรและสัตว ์
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 

โครงการบรรเทาความ
เดือดร้อน กรณีพืชผลทาง

การเกษตรได้รับความเสียหาย 
 

ประสานหน่วยงานเกษตร
อําเภอ และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ หรืองบประมาณ
บรรเทาความเดอืดร้อน

เบื้องต้น 

หมูท่ี่ 1,7 

 


 

50,000 - สํานักงาน ปลัด 

 

2 
โครงการดูแลป้องกันโรค
ระบาดทีต่ดิต่อทางสัตว์ 

ประสานงานปศุสัตว์อําเภอ 
ขอรับการสนับสนุนวัคซีน

ป้องกันโรค 
หมูท่ี่ 1 – 7 




 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
- สํานักงาน ปลัด 

ประสานขอวัคซีนจาก
ทางปศุสัตว์อําเภอ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนารายได้ 
 

       แนวทางการพัฒนา 2.3 สง่เสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ห ล่ ง

ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งอ นุ รัก ษ์ สวน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

จัดหาพันธ์ไม้ พันธ์พืช ประดับ
ตกแต่งบริเวณสวนพระเจ้า
ตาก พร้อมทัง้จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการตกแต่ง 

สวนพระเจ้าตาก
สิน 




 

 

120,000 114,458.40 สํานักงาน ปลัด 
โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 7/2560 จาํนวน 

20,000 บาท 

2 

โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น 
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
พร้อมจัดทําแผ่นผับแนะนํา

แหล่งท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยว
ภายในท้องถิ่น 




 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
- สํานักงาน ปลัด 

 

3 

โครงการจัดงานพิธีการสวน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
จัดกิจกรรมเปิดสวนพระเจ้า
ตากสิน จัดเตรียมสถานที่เพื่อ

ทําพิธีเปิด 

สวนพระเจ้าตาก
สิน 

 


 

30,000 - สํานักงาน ปลัด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

       แนวทางการพัฒนา 3.1 สง่เสริม และสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการจดัการเลือกตั้ง

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น แทน

ตําแหน่งว่าง 
หมูท่ี่ 1 - 7 

 


 

450,000 - สํานักงาน ปลัด 

 

2 
โครงการปกป้องเทิดทูล
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานในพื้นที่ 
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม เช่น 
เดินรณรงค์ จัดทาํป้าย ร่วมลง

นามถวายพระพร ฯ 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 

 


 

5,000 - สํานักงานปลัด 

 

3 
โครงการรวมพลังสร้างความ

สมานฉันท ์

จัดกิจกรรมสร้างความ
สมานฉันท์ในพื้นที่ เช่น 
ร่วมกันทําความสะอาด
หมู่บ้าน สุสาน แหล่ง
สาธารณประโยชน์ ฯ 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 

 


 

5,000 - สํานักงานปลัด 

 

4 
โครงการเตรียมรบัเสด็จพระ

บรมวงศานุวงศ ์

จัดเตรียมสถานที่เตรียม
ต้อนรับเสด็จ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

328,920 319,096.19 กองการศึกษา 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3/2560 จาํนวน 

108,920 บาท 
โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 6/2560 จาํนวน 

120,000 บาท 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

       แนวทางการพัฒนา 3.2 สนับสนุนการป้องกัน เฝ้าระวัง และบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย พร้อมทั้งจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกันเหตุ

เบื้องต้น 

สถานที่ราชการ/
โรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/

โรงงาน 

 


 

20,000 - สํานักงาน ปลัด 

 

2 
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยในตําบล 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการกู้ชีพ
กู้ภัยเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดส่ง
บุคลากรเข้าร่วมซักซ้อมการกู้
ชีพกู้ภัยกับทางหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

กู้ชีพกู้ภัยตําบล
พระธาตุผาแดง 

 


 

10,000 - สํานักงานปลัด 

 

3 
โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน

พื้นที่เสี่ยงภัย 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
การเฝ้าระวัง การป้องกัน การ

สํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย และ
จัดทําปา้ยเตือนตดิตัง้บริเวณ

จุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ 

จุดเสี่ยงในตําบล
พระธาตุผาแดง 

 


 

10,000 - สํานักงานปลัด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

       แนวทางการพัฒนา 3.3  การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ และสาธารณภัยต่างๆ 
 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว 

จัดหาเครื่องนุ่งหม่ เสื้อกัน
หนาว ผ้าห่ม บรรเทาความ

เดือดร้อนเบื้องตน้ 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 

 


 

200,000 - สํานักงาน ปลัด 
โอนลดงบประมาณ ครั้ง
ที่ 10/2560 จาํนวน 

200,000 บาท  

2 
โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง 

จัดหาแหล่งน้ําอปุโภคบรโิภค
แจกจ่ายแก่ผู้ได้รับความ
เดือดร้อน สนับสนุน

งบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์
ในการบรรเทาความเดือดร้อน

เบื้องต้น 

ตําบล 
พระธาตุผาแดง 




 

 

299,800 263,663 สํานักงานปลัด 

 

3 

โครงการป้องกันและบรรเทา
ผู้ประสบภัยพิบัติจากภัย
ธรรมชาติทุกรูปแบบ 

 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ได้รับ

ความเดือดร้อน 

ตําบล 
พระธาตุผาแดง 




 

 

200,000 82,600 สํานักงานปลัด 

 

4 
โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมฝายน้ําล้น 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฝาย เช่น ไม้ไผ่ กระสอบปุ๋ย 

หิน ดิน ทรายฯ 

ตําบล 
พระธาตุผาแดง 




 

 

70,000 22,000 สํานักงานปลัด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

       แนวทางการพัฒนา 3.4  ส่งเสรมิและสนบัสนุนการดแูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการรณรงคล์ดอุบัติเหตุ

บนท้องถนน 

ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาล ร่วมบูรณาการกับ

หน่วยงานตํารวจ อพปร. กู้ชีพ
กู้ภัย ร่วมถึงจัดทําป้ายเตือน

ภัยบนท้องถนน ฯ 

ทางแยกเข้า
หมู่บ้านเชื่อมต่อ

ทางหลวง
หมายเลข 1090 




 

 

20,000 16,152 สํานักงาน ปลัด 

 

2 
โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัย 

จัดจ้างเจ้าหน้าทีร่ักษาความ
ปลอดภัย ดูแลสอดส่อง

ทรัพย์สินทางราชการ ทุกวัน 

สํานักงาน 
อบต.พระธาตุผา

แดง 




 

 

86,400 43,200 สํานักงานปลัด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

       แนวทางการพัฒนา 3.5  สนับสนุนมาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติดทุกประเภท 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการรวมพลังสร้างความ
ยั่งยืนเอาชนะยาเสพติดแบบ

บูรณาการ ระดับอําเภอ 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ 
ศพส.อ.แม่สอด 

จัดกิจกรรมรณรงค์ตา้นภัยยา
เสพติด 

อําเภอแม่สอด/
อบต.พระธาตุผา

แดง 

 


 

50,000 - สํานักงาน ปลัด 

 

2 
โครงการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์การ
ตรวจหาสารเสพตดิในร่างกาย 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 

 


 

10,000 - สํานักงานปลัด 

 

3 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด “พระธาตุผา

แดงคัพ” 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ตดิให้เด็ก เยาวชน ประชาชน

มีส่วนร่วม ปีละ 1 ครั้ง 
หมูท่ี่ 1 – 7 

 


 

100,000 - กองการศึกษา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

       แนวทางการพัฒนา 4.1 สง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส   
 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 

โครงการให้การสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ / ผู้ป่วย
เอดส์ และให้การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส / ครอบครัว

ยากจน 

จัดกิจกรรมออกมอบเงินเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้

ตดิเชื้อ 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

8,601,600 4,350,900 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

2 
โครงการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยทางสังคม 

มอบวัสดุอุปกรณ์/เงิน
ช่วยเหลือในการประกอบ

อาชีพ  

ตําบลพระธาตุผา
แดง 

 


 

10,000 - 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

3 
โครงการส่งเสริมการพัฒนา

สตรีและครอบครัว 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ถึง
บทบาทและหน้าที่ และจัดตั้ง
ศูนย์บริการให้คําปรึกษา และ

ช่วยเหลือเบื้องต้น 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 

 


 

10,000 - 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

4 

โครงการเยี่ยมบ้าน ดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และ

ผู้ด้อยโอกาส 

จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน
กลุ่มเป้าหมาย  
ปีละ 1 ครั้ง 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 

 


 

20,000 - 
กองสวัสดิการ

สังคม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

       แนวทางการพัฒนา 4.2  ส่งเสรมิ สนับสนุน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ และโรงเรียนในพื้นที่ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการจดังานวันเด็ก

แห่งชาต ิ

จัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้แก่
เด็ก และกิจกรรมสันทนาการ
ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วม ปีละ 1 

ครั้ง 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

47,000 47,000 กองการศึกษา 
โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 7/2560 จาํนวน 

17,000 บาท 

2 
โครงการส่งเสริมโครงการ
พระราชดําริฯ 3 หมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานพระราชดําริ พร้อมทั้ง

ส่งเสริมโครงการอย่างต่อเนื่อง 
หมู่ 4,5,6 

 


 

10,000 - 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

3 
โครงการแขง่ขันกีฬาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 
7 

จัดกิจกรรมให้เดก็เล็กเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา ปีละ 1 ครั้ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 5 ศูนย์ 

 


 

20,000 - กองการศึกษา 

 

4 
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 

หลังคา อ่างแปรงฟัน อาคาร
เรียน ห้องน้ําฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 5 ศูนย์ 

 


 

40,000 - กองการศึกษา 

 

5 
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมโรงเรียนบ้านถ้ําเสือ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
โรงเรียน เช่น หลังคา อ่าง

แปรงฟัน อาคารเรียน ห้องน้ํา
ฯ 

โรงเรียนบ้านถ้ํา
เสือ 

 


 

200,000 - กองการศึกษา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 
รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

       แนวทางการพัฒนา 4.2  ส่งเสรมิ สนับสนุน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ และโรงเรียนในพื้นที่ (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

6 

โครงการสนับสนุนรถรับส่ง

นักเรียนมาเรียนยังศูนย์

คอมพิวเตอร์ 

จัดหารถรับส่งนักเรียนมายัง
ศูนย์เรียนคอมพิวเตอร์ประจํา

ตําบล 
โรงเรียนในพื้นที ่




 

 

150,000 75,800 กองการศึกษา 

 

7 

โครงการสนับสนุนรถรับส่ง

นักเรียนมาเรียนยังโรงเรียน

ต่างพื้นที ่

จัดหารถรับส่งนักเรียนไปเรียน
โรงเรียนต่างพื้นที ่

เด็กยากไร้,ยากจน
ตามระเบียบใน

พื้นที่ 

 


 

90,000 - กองการศึกษา 

 

8 

โครงการสนับสนุนระบบ

อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาใน

ท้องถิ่น 

ตดิตัง้จุดบริการอนิเตอร์เน็ต
ภายในหมู่บา้น 

หมูท่ี่ 1,2,3,7 

 


 

180,000 - กองการศึกษา 

 

9 
โครงการสนับสนุนสภาเด็ก

และเยาวชน 

จัดกิจกรรมให้เดก็ และ
เยาวชนเข้ามามสี่วนร่วม จัด
ประชุมสภาเด็ก และเยาวชน 

ปีละ 1 ครั้ง 

อบต.พระธาตุผา
แดง 

 


 

10,000 - 
กองสวัสดิการ

สังคม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

       แนวทางการพัฒนา 4.3  ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจดักจิกรรมใหก้ับผู้เรยีน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการอบรมครูศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเชิงปฏิบัติการ 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
ครูผู้ดูแลเด็ก 

จัดส่งเข้าร่วมประชุมตาม
สถานที่ต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง 

อบต.พระธาตุผา
แดง/ตามหนังสือ

สั่งการ 




 

 

108,000 54,200 กองการศึกษา 

 

2 
โครงการปรับปรงุหลักสูตร

การศึกษาปฐมวยั และผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 

จัดประชุมเพื่อปรับปรุง พัฒนา
สื่อการเรียนการสอน ปีละ 1 

ครั้ง 

อบต.พระธาตุผา
แดง 




 

 

40,000 20,000 กองการศึกษา 

 

3 
โครงการเพิ่มศักยภาพครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดส่งเข้าร่วมการฝึกอบรม

นอกสถานที่ 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

อบต.พระธาตุผา
แดง/ตามหนังสือ

สั่งการ 

 


 

10,000 - กองการศึกษา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

       แนวทางการพัฒนา 4.4 สง่เสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการบูรณการจัดการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 

ประจําปี 2560 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา ปีละ 1 ครั้ง 

อบจ.ตาก/เทศบาล
นครแม่สอด 

 


 

30,000 - กองการศึกษา 

 

2 
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันนอกสถานที ่

สนับสนุนนักกีฬาเด็ก เยาวชน
ในพื้นที่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

นอกสถานที่ 

สถานที่แข่งขัน
กีฬา 

 


 

10,000 - กองการศึกษา 

 

3 
โครงการสนับสนุนวัสดุการ

กีฬา 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการ
กีฬามอบให้แก่เยาวชนใน

ตําบล ทั้ง 7 หมูบ่้าน ปีละ 1 
ครั้ง 

หมูท่ี่ 1 – 7 




 

 

100,000 99,537 กองการศึกษา 
โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2560 จาํนวน 

30,000 บาท 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

       แนวทางการพัฒนา 4.5 สง่เสริมด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ และไมต่ดิต่อในชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการป้องกันและเฝ้าระวัง

โรคไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อน้ํายาพ่นหมอก 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

264,500 120,712.20 กองสาธารณสุข 

 

2 
โครงการป้องกันและเฝ้าระวัง

โรคมาลาเรีย 

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้มาลาเรีย 

จัดทําแผ่นผับให้ความรู้ และ
ป้องกันโรค 

 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 

 


 

10,000 - กองสาธารณสุข 

 

3 
โครงการป้องกันโรค

หนอนพยาธิ 
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู ้
จัดซื้อยาถ่ายพยาธิมอบให ้

หมูท่ี่ 4,5,6 

 


 

10,000 - กองสาธารณสุข 

 

4 
โครงการจดัซื้อยาสามัญ

ประจําบ้าน 
จัดหายาสามัญประจําบ้าน 
ให้แก่ผู้นําหมู่บา้นๆละ 1 ชุด 

หมู่ 1 - 7 

 


 

21,000 - กองสาธารณสุข 
โอนลดงบประมาณ  

ครั้งที่ 4/2560   
จํานวน 59,000 บาท 

5 
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข

บ้า 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันโรค และจัดหา

วัคซีนป้องกัน 
หมู่ 1 – 7 



 

 
80,000 77,848 กองสาธารณสุข 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

       แนวทางการพัฒนา 4.5 สง่เสริมด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ และไมต่ดิต่อในชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

6 
โครงการจัดตัง้กองทุน

หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณเข้า
กองทุนฯ และจัดกิจกรรม
ร่วมกับกองทุนฯในการ

ส่งเสริมสุขภาพ 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

100,000 97,000 กองสาธารณสุข 

 

7 
โครงการส่งเสริมการ

ดําเนินงาน และบริหารจัด
การแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. 

จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมซักซ้อม
การเตรียมความพร้อมภาวะ

ฉุกเฉิน ปีละ 1 ครั้ง 

โรงพยาบาลแม่
สอด 

 


 

10,000 - กองสาธารณสุข 

 

8 
โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันให้กับเดก็นักเรียนใน
พื้นที่ 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนในพื้นที ่

โรงเรียนนอกสังกัด 
ในพื้นที ่




 

 

3,664,000 1,840,000 กองการศึกษา 

 

9 
โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันให้กับศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนในสังกัด 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนในสังกัด 

โรงเรียนบ้านถ้ํา
เสือ/ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 




 

 

1,127,600 278,300 กองการศึกษา 

 

10 
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) มอบให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ให้กับเด็กในโรงเรียน และศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

โรงเรียนนอก
สังกัด/โรงเรียนใน
สังกัด/ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 




 

 

2,245,787 778,363.70 กองการศึกษา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

       แนวทางการพัฒนา 4.6 ปลกูฝังค่านิยม 12 ประการ โดยใช้กจิกรรมในรปูแบบต่างๆ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
พร้อมปลูกฝังค่านิยม 12 

ประการ 

บูรณาการร่วมกับโรงเรียนใน
สังกัดและนอกสังกัด 

โรงเรียนนอก
สังกัด/โรงเรียนใน

สังกัด 

 


 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- กองการศึกษา 

 

 
 

     
        แนวทางการพัฒนา 4.7 น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีประจําตําบล 

จัดกิจกรรมให้ความรู้การนํา
เทคโนโลยีด้านเกษตรมาใช้ใน

พื้นที่ ปีละ 1 ครั้ง 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจํา

ตําบล 

 


 

10,000 - สํานักงานปลัด  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  5 การส่งเสริมและอนุรกัษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 

       แนวทางการพัฒนา 5.1 สง่เสริม และอนุรกัษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น พร้อมทํานุบํารุงศาสนา 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการอุดหนุนการจัดงาน

ลอยกระทงประจําปี 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้านไป
ดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์

ประเพณี 

หมูท่ี่ 1 - 7 

 


 

367,000 - กองการศึกษา 

โอนลดงบประมาณ ครั้ง
ที่ 2/2560 จาํนวน 

367,000 บาท 

2 

 
โครงการจัดงานประเพณีวัน

สงกรานต์ 

จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัว
ผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมการละเล่นให้
ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม 

อบต.พระธาตุผา
แดง 

 


 

100,000 - กองการศึกษา 

 

3 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชน
ร่วมถวายเทียนจํานําพรรษา

แก่วัดในเขตตําบล 

วัด/สํานักสงฆ์ใน
เขตตําบลพระธาตุ

ผาแดง 

 


 

20,000 - กองการศึกษา 

 

4 
โครงการจัดงานประเพณีขึ้น

ธาตุประจําตําบล 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ปรับปรุงภูมทิัศนบ์ริเวณองค์
พระธาตุ 

องค์เจดีย์พระธาตุ
ผาแดง 




 

 

70,000 65,500 กองการศึกษา 

 

5 
โครงการจัดงานประเพณีขึ้น

ธาตุประจําหมู่บา้น 

สนับสนุนงบประมาณให้แต่ละ
หมู่บ้านไปจัดงานประเพณี

ท้องถิ่น 
หมูท่ี่ 1 – 7 




 



 

31,000 10,000 กองการศึกษา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  5 การส่งเสริมและอนุรกัษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 

        แนวทางการพัฒนา 5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนจดังานประเพณี และงานรัฐพิธีต่างๆ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการร่วมงานรัฐพิธี 
จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมงานรัฐ
พิธีร่วมกับอําเภอแม่สอด 

อําเภอแม่สอด 




 

 

5,000 2,000 สํานักงานปลัด 

วันปิยมหาราช 
วันนเรศวร 

2 โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ
จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมงานรัฐ
พิธีร่วมกับอําเภอแม่สอด/ 

จัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
อําเภอแม่สอด 

 


 

5,000 - สํานักงานปลัด 

 

3 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 
จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมงานรัฐ
พิธีร่วมกับอําเภอแม่สอด/ 

จัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
อําเภอแม่สอด 

 


 

5,000 - สํานักงานปลัด 

 

4 
โครงการจดังานวันสําคัญของ

ชาติ 
สนับสนุนงบประมาณให้กับ

อําเภอแม่สอด 
อําเภอแม่สอด 




 

 

20,000 20,000 สํานักงานปลัด 

 

5 
โครงการสนับสนุนการจัดงาน

ประเพณีงานตากสินฯ 
สนับสนุนงบประมาณให้กับ
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก 

เหล่ากาชาด 

จังหวัดตาก 



 

 
10,000 10,000 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

        แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสรมิ ฟื้นฟู และอนุรกัษ์ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งน้ํา 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ

เกียรติ 

จัดหาพันธ์กล้าไม้ให้ประชาชน
ร่วมกันปลูก/ 

จัดทําปา้ยประชาสัมพันธ์ 

พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

 

 

10,000 - สํานักงานปลัด 
 

2 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
จัดหาพันธ์กล้าไม้มา

เพาะปลูก/ 
จัดทําปา้ยอนุรักษ์ป่าชุมชน 

ป่าชุมชนในตําบล
พระธาตุผาแดง 

 

 

10,000 - สํานักงานปลัด  
 

 
        แนวทางการพัฒนา 6.2 ส่งเสรมิและสนบัสนุน พร้อมบริหารจัดการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม

ภายในตําบล 

จัดกิจกรรมรณรงค์การรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ร่วมกับฝ่ายปกครอง 
จัดทําปา้ยประชาสัมพันธ์ 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 



 

 

1,000 - กองสาธารณสุข 

 

2 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

การคัดแยกขยะ 
จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้า

ร่วม ถังขยะบุญ 
หมูท่ี่ 1,2,3,7 



 

 
5,000 - กองสาธารณสุข 

จัดกิจกรรมขยะบุญ
ร่วมกับ คกก หมู่บ้าน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี 
 

        แนวทางการพัฒนา 7.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กร และบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ความรูท้ักษะแก่ผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
ถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ  

จัดส่งเข้าร่วมรับการอบรม
นอกสถานที่ 

ตามหนังสือสั่งการ 




 

 

380,000 183,244 ทุกส่วนราชการ 

สํานักปลัด 134,242 บาท 
กองคลัง 38,714 บาท 
กองช่าง 1,840 บาท 

กองการศึกษา 5,496 บาท 
กองสวัสดิการฯ 2,952 บาท 

2 

โครงการสร้างมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ตามแนวทางหลักธรรมาภิ

บาล 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
ถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ  

อบต.พระธาตุผาแดง 




 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
- ทุกส่วนราชการ 

 

3 
โครงการเสริมสร้างองค์กร

ด้วยกิจกรรม 5 ส        
จัดกิจกรรม 5 ส ในกอง/

ส่วนงานปีละ 4 ครั้ง 
อบต.พระธาตุผาแดง 




 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
- ทุกส่วนราชการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 
รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี 
 

        แนวทางการพัฒนา 7.2  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

จัดทําเวทีประชาคมทุก
หมู่บ้าน ปีละ 1 ครั้ง 

ทบทวนการจัดทาํแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

20,000 17,529.70 สํานักงานปลัด 

 

2 
โครงการสนับสนุนการจัดทํา

แผนชุมชน 

จัดทําเวทีประชาคมทุก
หมู่บ้าน ปีละ 1 ครั้ง 

ทบทวนการจัดทาํแผนชุมชน 
ปีละ 1 ครั้ง 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 

 


 

10,000 - 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

3 
โครงการออกจัดเก็บภาษี

เคลื่อนที่ 

จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่
ให้บริการประชาชนในพื้นที่

ห่างไกล ปีละ 1 ครั้ง 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 

 


 

10,000 - กองคลัง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 
รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี 
 

        แนวทางการพัฒนา 7.3  การพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร ในการอํานวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการจดัหาครุภัณฑ์

สํานักงาน 

โต๊ะทํางาน 1 ตัว 
เก้าอี้ทํางาน 5 ตวั 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6 ตู้ 
ตู้กระจกบานเลื่อน 4 ตู้ 

เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 
เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 

อบต.พระธาตุผา
แดง 




 

 

263,600 84,150 ทุกส่วนราชการ 

สํานักปลัด 54,350 บาท 
กองคลัง 7,900 บาท 
กองสวัสดิการสังคม 

21,900 บาท 
 

2 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 
ถังตม้น้ําร้อนไฟฟ้า 1 ถัง 

อบต.พระธาตุผา
แดง 

 


 

15,000 - สํานักงานปลัด 

 

3 
โครงการจดัหาครุภัณฑ์

การเกษตร 
เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง 

เครื่องพ่นหมอกควัน 1 เครื่อง 
อบต.พระธาตุผา

แดง 




 

 

76,400 59,000 
กองช่าง/ 

กองสาธารณสุข 

กองสาธารณสุข 59,000 
บาท 

 

4 
โครงการจดัหาครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์สํานักงาน 1 
เครื่อง 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง 

อบต.พระธาตุผา
แดง 




 

 

41,890 41,890 
กองช่าง/ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองช่าง 17,990 บาท 
กองสวัสดิการสังคม 

23,900 บาท 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี 
 

        แนวทางการพัฒนา 7.3  การพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร ในการอํานวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

5 โครงการจดัหาครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง 
อบต.พระธาตุผา

แดง 

 


 

10,000 - สํานักงานปลัด 

 

6 
โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ 

จัดป้ายประชาสัมพันธ์ 
จัดทําบอรด์ประชาสัมพันธ์ 

จัดทําแผ่นพับ 

อบต.พระธาตุผา
แดง 



 

 
40,000 - สํานักงานปลัด 

ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เสียงตามสาย และ

อินเตอร์เน็ต 

7 
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์

ให้บริการแก่ประชาชน 

บริการหนังสือพิมพ์ตามจุด
อ่านหนังสือแต่ละหมู่บ้าน วัน

ละ 2 ฉบับ 
หมูท่ี่ 1 – 7 



 

 
45,000 40,800 สํานักงานปลัด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 

 
รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 
 

แนวทางการพัฒนา 7.4  บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารทางราชการ 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอําเภอแม่

สอด 
อบต.พะวอ 

 

 

20,000 - สํานักงานปลัด 

 

2 
โครงการบูรณาการร่วมกับ
จังหวัด อําเภอเคลื่อนที่ 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
อําเภอแม่สอด 

อําเภอแม่สอด/
อบต.พระธาตุผา

แดง 

 

 

20,000 - สํานักงานปลัด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
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รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 
  ยุทธศาสตร์ที่  8  การสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสูก่ารประชาคมอาเซียน 
 

        แนวทางการพัฒนา 8.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

จัดป้ายประชาสัมพันธ ์

จัดทําบอรด์ประชาสัมพันธ์ 

จัดทําแผ่นพับ 

อบต.พระธาตุผา
แดง 


 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
- สํานักงานปลัด 

 

 

        แนวทางการพัฒนา 8.2  ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น เพื่อรองรับอาเซียน 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของชุมชนรองรับอาเซียน 

ปรับปรุงตกแต่งห้องสมุดเป็น
สถานที่เรียนรู้อาเซียน 

อบต.พระธาตุผา
แดง 


 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- สํานักงานปลัด 
 

 

        แนวทางการพัฒนา 8.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ และการสือ่สารของท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 
โครงการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้

นอกสถานที่ 
ตดิตัง้ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย

บริเวณห้อง ICT 
อบต.พระธาตุผา

แดง 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
- สํานักงานปลัด 
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ส่วนที่ 4 
 

บทสรุป 
********************** 

 

 4.1 ผลการดําเนนิงาน 
 มีจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562 ) รวมทั้งสิ้น 
483  โครงการ จํานวนงบประมาณ  144,690,100.- บาท (หน่ึงร้อยสี่สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหน่ึงร้อยบาท
ถ้วน) ซึ่งจากข้อสังเกตจะพบว่า ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) มีการดําเนินการครบทั้ง 8 
ยุทธศาสตร์  แต่จะให้ความสําคัญในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มากเป็นอันดับ 1 
 

ตารางที่  1  จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีทีป่ฏิบัติจริง (ตามห้วงเวลาตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
 

ยุทธศาสตร ์

โครงการ
ตาม

แผนพัฒนา 
ปี 2560 

โครงการ
ที่ต้ังตาม
ข้อบัญญัติ 
2560 (1) 

โครงการ
ที่ต้ังจ่าย
ขาดเงนิ
สะสม (2) 

รวม     
(1)+(2) 

รวมโครงการที่
ดําเนนิการทั้งสิ้น 

โครงการท่ียังไม่ได้
ดําเนนิการ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

101 31 22 53 
46 

(25+21) 
86.79 7 13.21 

2.การพัฒนารายได้ 20 10 - 10 6 60.00 4 40.00 
3.ก าร พั ฒ น าสั งค ม แ ล ะ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

23 16 - 16 6 37.50 10 62.50 

4.ก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ จั ด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

68 31 - 31 12 38.71 19 61.29 

5.การส่งเสริมและอนุ รักษ์
ป ระ เพณี  วัฒ นธรรมภู มิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

17 10 - 10 5 50.00 5 50.00 

6.การส่งเสริมและอนุ รักษ์
ท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 4 - 4 2 50.00 2 50.00 

7.การพัฒนาการบ ริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

38 15 - 15 9 60.00 6 40.00 

8.การสร้างความพร้อมของ
ตํ า บ ล เ ข้ า สู่ ป ร ะ ช า ค ม
อาเซียน 

4 3 - 3 2 66.67 1 33.33 

รวม 483 120 22 142 88 61.97 54 38.03 

 
 
 
 
 
 
 



60 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 คร้ังท่ี 1 
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. โครงการตามแผนพัฒนาสามปี    จํานวน   483  โครงการ 
2. โครงการที่ดําเนินการตามข้อบัญญัติ   จํานวน   120  โครงการ 
3. โครงการที่ดําเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสม  จํานวน   22  โครงการ 
4. โครงการท่ีดําเนินการ จํานวน  88  โครงการ (จํานวนโครงการท่ีต้ังไว้ในตามข้อบัญญัติฯและเงิน

สะสม จํานวน  142  โครงการ) คิดเป็นร้อยละ  61.97 
5. โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 54 โครงการ (จํานวนโครงการที่ต้ังไว้ในตามข้อบัญญัติฯและ

เงินสะสม จํานวน  142  โครงการ) คิดเป็นร้อยละ  38.03 
 

ตารางที่  2  จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีทีป่ฏิบัติจริง (ตามห้วงเวลาตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบปกติ เงินสะสม 

งบประมาณ 
ต้ังไว้(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่าย(บาท) 

ร้อยละ 
งบประมาณ 
ต้ังไว้(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่าย(บาท) 

ร้อยละ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 3,965,973.00 2,969,090 74.86 2,432,100.00 2,208,178.80 90.79 
2.การพัฒนารายได้ 667,000.00 559,458.40 83.87 - - - 
3.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 

1,865,120.00 746,711.19 40.03 - - - 

4.การส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

17,202,487.00 7,839,660.90 45.57 - - - 

5.การส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

680,000.00 107,500.00 15.81 - - - 

6.ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

26,000.00 - 0.00 - - - 

7.การพัฒนาการบ ริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

951,890.00 426,613.70 44.82 - - - 

8.การสร้างความพร้อมของตําบลเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

- - - - - - 

รวม 25,358,470.00 12,649,034.19 49.88 2,432,100.00 2,208,178.80 90.79 

รวมงบประมาณทั้งหมด (งบปกติ + เงินสะสม) = 14,857,212.99*100/27,790,570 = 53.46 % 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 โครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560  จํานวน 120 โครงการ 
เป็นเงิน 25,358,470 บาท และต้ังจ่ายขาดจากเงินสะสม จํานวน 22 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,432,100 บาท 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 27,790,570 บาท จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2560 – 2562) 
(ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) พบว่า ได้ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2560 จํานวน 67 โครงการ เป็นเงิน 12,649,034.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.88 และจ่าย
ขาดจากเงินสะสม จํานวน 21 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,208,178.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.79 รวม
งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 14,857,212.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.46 
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 4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการนาํแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 1. จํานวนโครงการท่ีต้ังไว้ในแผนพัฒนามีจํานวนมาก  แต่สามารถนําไปปฏิบัติได้น้อย เน่ืองจาก
จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการการดําเนินงาน และมีการโอนงบประมาณบ่อยคร้ัง จึงทําให้อัตรา
ความสําเร็จในการนําแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า 
 2. มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการอยู่บ่อยครั้ง ทําให้การดําเนินงานล่าช้า
กว่ากําหนด  ส่งผลให้การติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 3. การต้ังงบประมาณบางโครงการมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายงบประมาณเม่ือดําเนินการ
แล้วเสร็จ 
 4. ระยะเวลาในการดําเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานท่ีต้ังไว้ ผนวกกับ
สภาพพ้ืนที่บางแห่งไม่เอ้ืออํานวย จึงทําให้การดําเนินงานล่าช้า 
 5. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย 
ทําให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและ
ทั่วถึง 
 6. ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง
ดําเนินการให้ประชาชนในพ้ืนที่ (ตําบลพระธาตุผาแดง) ทราบก่อนและหลัง 
 7. ขาดการประเมินศักยภาพระหว่างโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีกับงบประมาณที่คาด
ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดงจะได้รับในปีงบน้ัน จึงทําให้แผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติฯไม่
ค่อยมีประสิทธิภาพ 
 

 4.3 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
 1. ควรปรับปรุงแผนพัฒนาให้มีความกระชับและสอดคล้องกับงบประมาณ  โดยการตัดหรือ
ยกเลิกโครงการที่มีเป้าหมายซํ้าซ้อน พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญของโครงการโดยเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก 
 2. งบประมาณการพัฒนา ส่วนใหญ่จะเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ทําให้โอกาส
ในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ น้อยลง   
 3. ควรศึกษาการต้ังงบประมาณของโครงการจากปีที่ผ่านมา  แล้วนํามาปรับปรุงการต้ัง
งบประมาณของปีงบประมาณใหม่  เพ่ือให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
 4. ควรดําเนินโครงการตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามแผนการดําเนินงาน และควรกําหนด
วิธีการดําเนินงานแบบผสมผสานหรือแบบหลากหลายในพ้ืนที่ที่ไม่เอ้ืออํานวย เพ่ือให้งานเสร็จทันเวลา 
 5. ควรจัดกิจกรรมเก่ียวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในตําบลพระธาตุผาแดงได้เข้า
ร่วมและเข้าใจอย่างถูกต้อง  
 6. โครงการ/กิจกรรมใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดงจะดําเนินงาน ควร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตําบลพระธาตุผาแดงได้รับทราบทั้งก่อนและหลังการดําเนินงานทุกครั้ง เพ่ือการ
บริหารและพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. ควรประเมินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดงเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามหลักการที่ ว่า “จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาสามปีจะต้องมีความใกล้เคียงกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่คาดว่าจะได้รับในปีน้ัน ๆ หากมี
ช่องว่างมากเท่าไร ก็จะทําให้ด้อยประสิทธิภาพมากเท่าน้ัน”   
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 8. เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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พัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป 
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คํานาํ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559) ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทํา
แผนพัฒนา อันหมายรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยมี
ความสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเน่ืองก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจําทุกปี และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละสองครั้ง  เพ่ือเป็นข้อ
บ่งช้ีผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร 

 

 เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน นับเป็นเคร่ืองมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยู่ ทําให้ทราบสภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน การรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับน้ี ถือ
ได้ว่าเป็นเอกสารแสดงการตรวจสอบ ความสอดคล้องของผลการดําเนินการกับการใช้ทรัพยากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ว่ามีความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ และสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
นําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ได้ต่อไป 
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ขอขอบพระคุณจากทุกส่วนราชการท่ีให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทําให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็น
อย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ส่วน
ราชการและผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากร และกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง  
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 

อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
www.phatadpadaeng.go.th 

ตุลาคม  2560 
 

 
 
 
 
 



1 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 คร้ังท่ี 2 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 คร้ังท่ี 2 

 
ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

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

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทําเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติ
ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่ง
กําหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทําให้เห็นความจําเป็น
ในการดาเนินการแก้ไข 

 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหน่ึง 
เพ่ือประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กําหนดไว้ในแผน 
หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวนการติดตามและประเมินผล จึงเป็น
เครื่องมือที่สําคัญสาหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตาม
และประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนําไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคต
ได้เป็นอย่างดี 
 

1.2 ความสําคญัของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลเป็นที่ เรื่องที่สําคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิง
ยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเน่ือง การติดตามผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ืองจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังน้ี 
 1) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยต้ังไว้ในแผน 
 2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวช้ีวัด เพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ และให้หลักสําหรับ 
     แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 
 3) สามารถจัดทําระบบเตือนล่วงหน้า เน่ืองจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
 4) มีข้อมูลพ้ืนฐานสาหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่   
 สําหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพ้ืนฐาน ซึ่งจะทาให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดาเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า 
 1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม ่
 2) วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่ 
 3) สาเหตุที่ไมส่ามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 
 4) ตัวช้ีวัดที่นํามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมคีวามเหมาะสมเพียงไร 
 5) มีเรื่องอะไรท่ีประสบความสําเร็จและควรสานต่อบ้าง 
 6) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลกีเลี่ยงได้ในอนาคต 
 7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร 
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1.3 ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 วงจรของการบริหารเชงิกลยุทธ ์
 

 จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สําคัญในการบริหารเชิงกล
ยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นําแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจําเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้
ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงาน 
 สําหรับนําไปทบทวน และปรับปรุงกระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พระธาตุผาแดง เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติช่วงเวลา 6 เดือน     
(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  –  31 มีนาคม 2560) ทั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
ทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559) ที่ได้ระบุใน
หมวดที่  6 (การติดตามและประเมินผล ข้อ 28 - 29 ซึ่งได้กําหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  สําหรับกําหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 
ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมี
ขั้นตอนและวิธีการ  ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 

วิเคราะห์สถานการณ์ 

ติดตามและประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ 

ควบคุมและประเมินผล 

การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การวางแผน 
 

วิสัยทัศน์ 
 

พันธกิจ 
 

เป้าประสงค ์
 

กลยุทธ์ 
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แผนภาพที ่2  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการดาเนินการประเมินตนเอง 
ตามแบบประเมิน 

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ประมวลผลข้อมูลและจัดทําสรุปรายงาน 

ผลการติดตามฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินฯพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน,สภา 
อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 
- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

ทบทวน 
ปรับปรุง 
แก้ไข 

การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การวางแผนพัฒนา 
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1.4 บทสรุป 
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง เป็นแผนที่
จัดทําขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนพระธาตุผาแดง  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 
8 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนารายได้ ด้านการพัฒนาสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ ดี ด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการ
พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และด้านการสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พระธาตุผาแดงในครั้งน้ี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน สําหรับ
นําไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ส่วนท่ี 2 
 

ข้อมูลท่ัวไป 
************************** 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
ขององค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

วิสัยทัศน ์(Vision) องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  
 

 “คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน สาธารณูปโภคสมบรูณ์  
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล นาํพาท้องถ่ินสู่อาเซียน” 

 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนา 
 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เส้นทาง  
คมนาคม ทางระบายนํ้า ไฟฟ้า นํ้าประปา ระบบโทรคมนาคม 

 2. การบริหารจัดการแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ การ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การส่งเสริม
การศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลขา่วสาร 
 4. การส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการ
พัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
 5. การจัดการศึกษาให้กับชุมชน โดยการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสม สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 
 6. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น โดยส่งเสริมเอกลักษณ ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา 
 7. ส่งเสริมงานด้านกีฬา และกิจกรรมนันทนาการให้กับชุมชน โดยการจัดหาสถานที่ในการเล่นกีฬา 
พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการออกกําลังกาย และจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานอกสถานที่ 
 8. การบํารุง รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสรา้งและปรับปรุง
สวนสาธารณะ รักษาสภาพแวดล้อมแม่นํ้าลาํคลอง จัดให้มรีะบบการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 9. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 10. สร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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พันธกิจ 
1. ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  เส้นทางคมนาคม  สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ระบบโทรคมนาคมอ่ืนๆ 
2. จัดวางระบบการจัดทําผังเมืองให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีแหล่งเงินทุน  และสามารถต่อยอดรายได้ เพ่ือการ

ประกอบอาชีพ 
4. ดูแล และป้องกัน พืชผลทางการเกษตร และสัตว์เลี้ยง ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 
5. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
6. ปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนยึดระบอบประชาธิปไตย  และเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ 
7. การดูแล ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพ้ืนที่ 
8. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามัคคี ห่างไกลจากยาเสพติด 
9. ส่งเสริม และสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกระดับ 
10. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ  โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ในการดําเนินชีวิต 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับชุมชน ทั้งในระบบและนอกระบบ 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ   
13. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การควบคุมโรคติดต่อ และ

ไม่ติดต่อ รวมถึงจัดหาเวชภัณฑ์ เพ่ือปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
14. ทํานุบํารุงศาสนาส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
15. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
16. เสริมสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
17. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม 

และรับผิดชอบ)  
18. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
19. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเน่ือง 
20. สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจบทบาทของประชาคมอาเซียน (AEC) 
21. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพฒันาในช่วง  3  ปี  มีทั้งหมด  8  ยุทธศาสตร์ คือ 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  แนวทางการพัฒนา  1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
  แนวทางการพัฒนา  1.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค และเพ่ือ
การเกษตร 
  แนวทางการพัฒนา  1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบสื่อสารให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
  แนวทางการพัฒนา  1.4 จัดวางระบบผังเมือง ควบคุมอาคาร สถานที่ เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพฒันารายได ้
  แนวทางการพัฒนา  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆและ  ประชาชนในท้องถิ่นให้มี
รายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
  แนวทางการพัฒนา  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน เพ่ือการประกอบอาชีพ 
  แนวทางการพัฒนา  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล ป้องกัน พืชผลทางการเกษตร และสัตว์ 
  แนวทางการพัฒนา  2.4 ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบยีบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางการพัฒนา  3.1 ส่งเสริม และสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
  แนวทางการพัฒนา  3.2 สนับสนุนการป้องกัน เฝ้าระวัง และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
  แนวทางการพัฒนา  3.3 การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ และสาธารณภัยต่างๆ 
  แนวทางการพัฒนา  3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แนวทางการพัฒนา  3.5 สนับสนุนมาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติด
ทุกประเภท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา  4.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส   
  แนวทางการพัฒนา  4.๒ ส่งเสริม สนับสนุน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการ ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนในพ้ืนที่ 
  แนวทางการพัฒนา  4.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดกิจกรรม ให้กับผู้เรียน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  แนวทางการพัฒนา  4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา  4.5 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ 
และไม่ติดต่อในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและอนุรักษ์ ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
  แนวทางการพัฒนา  5.1 ส่งเสริม และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น พร้อมทํานุบํารุงศาสนา   
  แนวทางการพัฒนา  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี และ งานรัฐพิธีต่างๆ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา  6.1 ส่งเสริม ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งนํ้า 
  แนวทางการพัฒนา  6.2 ส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมบริหารจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา  7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กร  และบุคลากรท้องถิ่น ให้มี
ศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น   
  แนวทางการพัฒนา  7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา  7.3 การพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร ในการอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา  7.4 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสรา้งความพร้อมของตําบลเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนา  8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC) 
  แนวทางการพัฒนา  8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพ่ือรองรับอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนา  8.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น 
 
นโยบายผู้บรหิารขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  ได้กําหนดนโยบายและแนวทางใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  ดังน้ี 
 

ชู 10  นโยบายในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 

นโยบายแรก คือ  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึงทุกหมู่บ้านและตําบล โดยเป้าหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม พัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้เป็นหมู่บ้านน่า
อยู่ ตําบลน่ามอง รองรับกับขนาดขยายหมู่บ้านและตําบล สร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย และดําเนิน
กิจการ กิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข 

 

นโยบายที่สอง คือ ส่งเสริมสวัสดิการพ้ืนฐานทุกด้าน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เป้าหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาของหมู่บ้านตําบลที่เกิดความแออัด ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมอํานวยความสะดวกให้
ทํากินในที่สาธารณประโยชน์อย่างมีความสุขเพ่ือให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม เกิด
ความมั่นคงในการอยู่อาศัย ส่งเสริมการออมทรัพย์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอ่ืนจากการประกอบอาชีพ เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านให้ดีขึ้นอย่างย่ังยืน 
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นโยบายท่ีสาม คือ การจราจรลดอุบัติเหตุและสะดวก ปลอดภัย เป้าหมายเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจราจร และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

นโยบายที่สี่ คือ เพ่ิมศักยภาพในการบริหารด้านการคลัง ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน เป้าหมายคือ บริหารจัดการด้านทรัพยากรและงบประมาณของ
ท้องถิ่นที่มีอยู่จํานวนจํากัด และปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารและการปฏิบัติใหม่ เพ่ือพลิกฟ้ืนปัญหาให้เป็น
โอกาสท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณค่างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม  เน้นการทํางานโดยยึดผลลัพธ์ และ
ใช้งบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการทํางานเพ่ือประชาชน 

นโยบายที่ห้า คือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา 
เป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาปรับประยุกต์ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นโยบายท่ีหก คือ สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
องค์กรให้เข้มแข็งเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันของประชาชนในหมู่บ้าน ในด้านการ
พัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชน 

 

นโยบายที่ เจ็ด คือ พัฒนามาตรฐานเสริมสร้างสุขอนามัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ครอบครัวอบอุ่น 
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการด้านสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนทุกระดับช้ันได้เข้าถึงการ
บริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึงเท่าเทียมกับหน่วยบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึงเท่าเทียมกับหน่วย
บริการของรัฐอ่ืนๆ   ตลอดจนมุ่งสร้างสังคมสุขภาวะเพ่ือวางรากฐานสุขอนามัยที่แข็งแรงป้องกันโรคติดต่อ
อย่างย่ังยืน 

นโยบายท่ีแปด คือ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ให้น่าอยู่เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  เป้าหมาย
เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดําเนินกิจกรรม และการปรับพฤติกรรมการผลิต 
และการบริโภคของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือลดปัญหามลพิษในเขตเมืองนํามาสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีมาตรการป้องกันและการเตือนภัย กรณีเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนดําเนินการให้
ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตลอดจนปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

นโยบายที่เก้า คือ พัฒนาระบบบริหารงานโดยเน้นให้เกิดธรรมาภิบาลและบริการท่ีทันสมัย เป้าหมาย
เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน และการจัดการสํานักงานโดยการยกระดับมาตรฐานการบริการ 
มีการนําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กร ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 

 

นโยบายที่สิบ คือ สนับสนุนพลังสังคมและพลังชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและดําเนินมาตรการ
ต่อต้านสารเสพติดทุกประเภท เป้าหมายเพ่ือเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชน 
เน่ืองจากส่งผลกระทบที่รุนแรงในหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งถือ
เป็นนโยบายที่สําคัญที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและจริงจังโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อน และพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับสารเสพติดปลูกจิตสํานึกที่ดีให้กับเยาวชนที่เป็นอนาคตสําคัญของชาติ 
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การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) 
 

การ วิ เค ราะห์ ศั ก ยภ าพ ด้ าน โค รงส ร้ า ง พ้ื น ฐาน   เศ รษ ฐ กิ จ   การศึ กษ า   สาธารณ สุ ข  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของตําบลพระธาตุผาแดง  โดยใช้เทคนิค (SWOT Analysis)  
เพ่ือประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  
 

จุดแข็ง (Strength) 
1. มีคําสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลชัดเจน คลอบคลมุอํานาจหน้าที่ตามภารกิจ และ 

สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือถ่ายโอน 
2. มีแผนพัฒนาทีชั่ดเจน และมกีารบรูณาการจัดทําแผน การทํางาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการ

อ่ืน 
3. มีคําสั่งแบ่งงานหรือการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับช้ัน 
4. ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
5. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในตําบล 
6. สภาองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย 
7. สามารถจัดกรอบอัตรากําลังได้เองตามภารกิจและกําลังงบประมาณ 
8. ผู้บริหารและฝา่ยนิติบัญญัติมาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรงทําให้เข้าใจปัญหาความ

เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
9. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทําให้คล่องตัวในการบริหารงาน 
10. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 
11. เป็นพ้ืนที่ตําบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง 
12. เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
13.  สภาพของดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 
14. มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง 
15. มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
16. ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา

บุคลากรท้องถิ่น 
17. มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทุกชุมชน 
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จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงาน 
2. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จํานวนมากทําให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
3. บุคลากรมีน้อย ทําให้ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง ขาดความต่อเน่ือง และประสบการณ์ในการ

ทํางานมีน้อย 
4. ความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อองค์การบริหารส่วนตําบลในการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนแต่องค์การบริหารส่วนตําบลตอบสนองได้น้อย 
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผน และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
6. งบประมาณมีจํากัด  ทําให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
7. ขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง 
8. การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
9. ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนครอบคลุมในทุกด้าน 
10. เยาวชนให้ความสําคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆน้อย 
11. อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทําการเกษตร ต้องอาศัยแหล่งนํ้าจากธรรมชาติซึ่งบางครั้งไม่

เพียงพอ 
12. ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
13. คนต่างด้าวในพ้ืนที่มีจํานวนมาก 
14. การขาดแรงงานในช่วงฤดูเพาะปลูก 

 
โอกาส (Opportunity) 

1. มีแนวโน้มได้รบัการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้นตามแผนกระจายอํานาจฯ 
2. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บรายได้เอง

ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3. สามารถหาแรงงานได้ง่าย ค่าจ้างตํ่า จากประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
5. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทําให้มีความสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน 
6. มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ต้ังแต่ เด็กก่อนวัยเรียน ถึง มัธยมฯ และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมี

ความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
7. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีในเรื่อง

รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 
8. ก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห าค ว าม ย าก จ น แ ล ะ ปั ญ ห าย า เส พ ติ ด ต าม น โย บ าย รั ฐ บ าล  จั งห วั ด 

และอําเภอสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
9. นําข้อมูลจากการจัดทําเวทีประชาคม จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
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ภัยคุกคาม (Threat) 
1. อํานาจหน้าที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
2. การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตําบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกํากับ 

ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค 
3. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 
4. ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหน้ีสิน ขาดทุน คุณภาพตํ่า ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกตํ่า 
5. นํ้ามันมีราคาแพงอย่างต่อเน่ือง 
6. ภัยธรรมชาติเน่ืองจากพ้ืนที่ของตําบลมีลักษณะแหล่งต้นนํ้า ฤดูฝนมีนํ้าท่วม ฤดูแล้งมีภัยแล้งขาดนํ้า

เพ่ือการอุปโภคบริโภค 
7. ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
8. ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทําให้มีงาน/หน้าที่เพ่ิมขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 
9. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
10. ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และไม่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมของท้องถิ่นและภาครัฐ 
11. ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 

   การกําหนดตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
พระธาตุผาแดง กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5830 ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการกําหนดตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๑  ประกอบด้วย  สุโขทัย  ตาก  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์  และพิษณุโลก ควรเน้นการ
สนับสนุนให้เกิดความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และนํ้า สร้างมูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และศาสนา การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่งและการกระจายสินค้า 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง เป็นการจัดทําขึ้นมา
ภายใต้กระบวนการของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  ตามรายละเอียด ต่อไปน้ี 
 
   ผังแสดงกระบวนการจัดทําระบบบริหารยุทธศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๗.เชื่อมโยงความสมดุลย์ทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ 
ทบทวน
ภารกิจ
และ
โครงสร้า
งองค์กร 

พัฒนาขีด
ความ 
สามารถ
แก่
บุคลากร 

พัฒนา
ระบบ 
ICT 

จัดทํา
งบประมา
ณแบบ
มุ่งเน้นกล
ยุทธ์และ
วัดความ
คุ้มค่าทาง
การเงิน 

ยกระดับ
ภาวะผู้นํา
แก่ทีม
บริหาร 

        นโยบาย  ศึกษา  ความต้องการ 

 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   และ    และจุดยืน 

สภาพการณ์ตามภารกิจ            วิเคราะห์  ทางยุทธศาสตร์ 

ประเมินศักยภาพองค์กร 

ในการตอบสนองจุดยืน 

ทางยุทธศาสตร์ 

รายงานผล 

ติดตาม/ปรับปรุงและพัฒนา 

ประเมินผล 

ดําเนินงานตามแผน 

๖.การดําเนินการตาม
แผนการติดตาม ประเมินผล 

วิสัยทัศน์ 
(ต้องการอะไร) 

 
พันธกิจ 

(ต้องทําอะไร) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(ทําอย่างไร) 

 
เป้าประสงค ์
(ได้อะไร) 

 
แนวทางการพัฒนา 

(ทําโดยวิธีใด) 
 

๓.กําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย  ตัวชี้วัด 

๔.การกําหนดระบบวัดผล 
แผนงาน/โครงการ         กลยุทธ์ 

            กิจกรรม  

๔.การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 คร้ังท่ี 2 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 คร้ังท่ี 2 

สรุปจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 

 จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ อบต.พระธาตุผาแดง (พ.ศ. 2558 – 2562) ได้กําหนดขึ้นมาจากการ
วิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอก นโยบาย ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ประชาชน) และสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคต ดังรายละเอียดจุดยืน 
ดังต่อไปน้ี 

1. พัฒนา อบต.พระธาตุผาแดง ให้เป็นองค์กรช้ันนํา ด้านการให้บริการแก่ประชาชนโดยรวมเป็นหลัก 
2. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถรอบด้าน มีอัตลักษณท์ี่โดดเด่นทางด้านการ

ให้บริการ 
3. บุคลากรของ อบต.พระธาตุผาแดง ทุกภาคส่วนให้การยอมรับ และเช่ือมั่นในศักยภาพ 
4. พัฒนา อบต.พระธาตุผาแดง ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ และยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 
5. อบต.พระธาตุผาแดง สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

ครอบคลุมทุกมิติ (ด้าน) และมีความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

 



บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2560 – 2562 ครั้งที ่2 (ห้วงเมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่บรรจุ
ในข้อบญัญัติฯ 

โครงการที่
ดําเนินการจรงิ 

เปรียบเทียบ  
ร้อยละ 

งบประมาณที่
บรรจุในข้อบญัญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

เปรียบเทียบ 
ร้อยละ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ 

20 19 95.00 2,283,673 2,167,720 94.92 

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงระบบน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

9 7 77.78 1,962,193 1,300,000 66.25 

1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า สาธารณูปโภค ระบบสื่อสารให้ทั่วถึงทุกพื้นที่  

3 3 100.00 512,800 509,256.76 99.31 

1.4 แนวทางการพัฒนา จัดวางระบบผังเมือง 
ควบคุมอาคาร สถานที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน  

4 3 75.00 23,120 18,075 78.18 

รวม 60 55 91.67 4,781,786 3,995,051.76 83.55 
2.ด้านการพัฒนารายได้ 
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ และประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้
เพียงพอต่อการยังชีพ 

6 6 100.00 697,000 695,184 99.74 

2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดูแลป้องกันพืชผลทางการเกษตร และสัตว์ 

2 1 50.00 50,000 - 0.00 

2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ                          

4 3 75.00 262,227 230,926.96 88.06 

รวม 12 10 83.33 1,009,227 926,110.96 91.76 
 



บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่บรรจุ
ในข้อบญัญัติฯ 

โครงการที่
ดําเนินการจรงิ 

เปรียบเทียบ  
ร้อยละ 

งบประมาณที่
บรรจุในข้อบญัญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

เปรียบเทียบ 
ร้อยละ 

3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย 
3.1 แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริม และสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4 3 75.00 933,920 469,530.04 50.27 

3.2 แนวทางการพัฒนา  
สนับสนุนการป้องกัน เฝ้าระวัง และบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ 

3 2 66.67 40,000 28,085 70.21 

3.3 แนวทางการพัฒนา  
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ และสาธารณภัยต่างๆ 

5 4 80.00 830,663 604,383 72.76 

3.4 แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริม และสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

2 2 100.00 106,400 91,992 86.46 

3.5 แนวทางการพัฒนา  
ส นับส นุนมาตรการ ป้อ งกั น  และปราบปราม
อาชญากรรม และยาเสพติดทุกประเภท 

3 2 66.67 160,000 53,280 33.30 

รวม 17 13 76.47 2,070,983 1,247,270.04 60.23 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่บรรจุ
ในข้อบญัญัติฯ 

โครงการที่
ดําเนินการจรงิ 

เปรียบเทียบ  
ร้อยละ 

งบประมาณที่
บรรจุในข้อบญัญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

เปรียบเทียบ 
ร้อยละ 

4. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กสตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

5 4 80.00 8,758,600 8,722,900 99.59 

4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในพื้นที ่

9 4 44.44 757,450 447,450 59.07 

4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมให้กับผู้เรียน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3 2 66.67 100,000 90,000 90.00 

4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
กีฬา และนันทนาการ 

3 2 66.67 156,000 125,247 80.28 

4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
การสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ และไม่
ติดต่อในชุมชน 

10 7 70.00 7,731,735 7,529,907.57 97.39 

4.6 แนวทางการพัฒนา ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ 
โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 

1 - 0.00 - - 0.00 

4.7 แนวทางการพัฒนา น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

1 1 100.00 30,000 29,278 97.59 

รวม 32 20 62.50 17,533,785 16,944,782.57 96.64 
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ยุทธศาสตร ์
โครงการที่บรรจุ
ในข้อบัญญัติฯ 

โครงการที่
ดําเนินการจรงิ 

เปรียบเทียบ  
ร้อยละ 

งบประมาณที่
บรรจุในข้อบญัญัติ 

งบประมาณ
เบกิจ่ายจริง 

เปรียบเทียบ 
ร้อยละ 

5. การส่งเสริม และอนุรักษ์ ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1  แนวทางการพัฒนา   
ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น  
พร้อมทํานุบํารุงศาสนา 

5 4 80.00 588,000 211,512 35.97 

5.2  แนวทางการพัฒนา    
ส่ ง เ ส ริ ม  และส นับส นุนการจั ด ง านประ เพ ณี   
และงานรัฐพิธีต่างๆ 

6 5 83.33 65,000 57,650 88.69 

รวม 11 9 81.82 653,000 269,162 41.22 
6.ด้านการส่งเสริม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
6.1  แนวทางการพัฒนา   
ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่ง
น้ํา 

2 - 0.00 20,000 - 0.00 

6.2  แนวทางการพัฒนา   
ส่งเสริม และสนับสนุน พร้อมบริหารจัดการดูแล  
รักษาสิ่งแวดล้อม 

2 2 100.00 6,000 - 0.00 

รวม 4 2 50.00 26,000 - 0.00 
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ยุทธศาสตร ์
โครงการที่บรรจุ
ในข้อบัญญัติฯ 

โครงการที่
ดําเนินการจรงิ 

เปรียบเทียบ  
ร้อยละ 

งบประมาณที่
บรรจุในข้อบญัญัติ 

งบประมาณ
เบกิจ่ายจริง 

เปรียบเทียบ 
ร้อยละ 

7. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการ
พัฒนาองค์กร และบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

3 3 100.00 450,000 449,727 99.94 

7.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

3 3 100.00 40,000 38,509.70 96.27 

7.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพ 
และศักยภาพขององค์กรในการอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

9 8 88.89 690,725 585,235 84.73 

7.4  แนวทางการพัฒนา บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อื่นในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2 1 50.00 40,000 20,000 50.00 

รวม 17 15 88.23 1,220,725 1,093,471.70 89.57 
8. การสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
8.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
(AEC) 

1 1 100.00 - - 0.00 

8.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุน
แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับอาเซียน 

1 1 100.00 - - 0.00 

8.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารของท้องถิ่น 

1 - 0.00 - - 0.00 

รวม 3 2 66.67 - - 0.00 
รวมทั้งหมด 156 126 80.77 27,295,506 24,475,849.03 89.67 



บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2560 – 2562 ครั้งที ่2 (ห้วงเมษายน 2560 – กันยายน 2560) 
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 (การใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปี 2560) 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการที่อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงิน

สะสม 

โครงการที่
ดําเนินการจรงิ 

เปรียบเทียบ  
ร้อยละ 

งบประมาณที่
อนุมัติให้จ่ายขาด

เงินสะสม 

งบประมาณ
เบกิจ่ายจริง 

เปรียบเทียบ 
ร้อยละ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ 

21 21 100.00 2,232,100 2,208,178.80 98.93 

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงระบบน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

2 2 100.00 340,000 338,000 99.41 

1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า สาธารณูปโภค ระบบสื่อสารให้ทั่วถึงทุกพื้นที่  

- - 0.00 - - 0.00 

1.4 แนวทางการพัฒนา จัดวางระบบผัง เ มือง 
ควบคุมอาคาร สถานที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน  

- - 0.00 - - 0.00 

รวม 23 23 100.00 2,572,100 2,546,178.80 98.99 

 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 
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องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใหม้ีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. หนา 
0.15 ม ตามแบบแปลนอบต.
กําหนด 

(ซอยทางแยก
เชื่อมซอยนาย

ผจญ) 




 

 

55,200 55,000 กองช่าง 

 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 2 

ลาดยางทับถนน คสล. –กว้าง 
5 ม. ยาว 57 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

(เส้นทางหน้าบ้าน
นายสมาน) 




 

 

99,500 99,000 กองช่าง 

 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 56 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อซอย 5 
ท้ายเขื่อน) 




 

 

99,900 99,400 กองช่าง 

 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 5 ม. ยาว 57 ม.  หนา 
0.15 ม.หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

(ซอยหมู่บ้าน 
อิงดอย) 




 

 

99,800 99,300 กองช่าง 

 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 42 ม.  หนา 
0.15 ม.หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อซอย
นายโสภณ เมามลู) 




 

 

77,100 76,600 กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 
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องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใหม้ีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

6 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3 ม. ยาว 48.50 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อซอย
นางบัวลอย) 




 

 

64,900 64,500 กองช่าง 

 

7 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 55 ม.  หนา 
0.15 ม.หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

(ซอยนางบัวไหล) 




 

 

99,900 99,400 กองช่าง 

 

8 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 5 ม. ยาว 119 ม.  หนา 
0.15 ม.หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

(เส้นทางเชื่อมต่อ
เอื้องดอยถึง

พะเด๊ะ) 




 

 

284,900 284,000 กองช่าง 

ตั้งไว้ 99,300 บาท  
โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
จํานวน 185,600 บาท 
รวมทั้งสิ้น 284,900 

บาท 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5
พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 36 ม.  หนา 
0.15 ม.หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

(ซอยบ้านนาย 
ธีรชัย) 




 

 

75,500 75,000 กองช่าง 

 

10 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3.50 ม.ยาว 41 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

(ซอยปรุพอ) 




 

 

67,900 67,500 กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 
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องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใหม้ีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 36 ม.  หนา 
0.15 ม.หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อซอย
นายชุมพล) 

 



 99,300 99,000 กองช่าง 

 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 152 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

(ซอยบ้านนายสา
ยันต์ถึงบ้านนางจัน

อ่อน) 




 

 

99,100 98,600 กองช่าง 

 

13 โครงการปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในตําบล 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

บริเวณจุดที่ชํารุด
เสียหาย เป็นหลุม

เป็นบ่อ รอย
แตกร้าว หมู่ 1-หมู่ 

7 




 

 

469,173 459,020 กองช่าง 

 

14 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง และถนน
เพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 2 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

98,800 98,800 กองช่าง 

 

15 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง และถนน
เพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 4 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 

 


 

98,600 - กองช่าง 

เบิกจ่ายจากค่าวัสดุ
ก่อสร้าง 
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24 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใหม้ีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

16 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง และถนน
เพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 6 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

54,500 54,000 กองช่าง 

 

17 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง และถนน
เพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 7 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

54,600 54,600 กองช่าง 

 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(ซอยนางมะลิวัลย์ อินคํา) 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3.50 ม. ยาว 64.50 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

102,000 102,000 กองช่าง 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 21/2560 จาํนวน 

102,000 บาท 

19 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง 
หมู่ 3 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

50,000 50,000 กองช่าง 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 21/2560 จาํนวน 

50,000 บาท 

20 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(ทางเข้าสุสาน) 

ถนน คสล. 
-กว้าง 5 ม. ยาว 64 ม.  หนา 
0.15 ม.หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

133,000 132,000 กองช่าง 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 22/2560 จาํนวน 

133,000 บาท 
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25 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใหม้ีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 1  

มีขนาดพื้นผิวจราจร 570 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางเชื่อมต่อ
ตําบลแม่สอด) 




 

 

200,000 199,000 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 2  

มีขนาดพื้นผิวจราจร 285 
ตารางเมตร พร้อมป้าย     
ตามแบบแปลน อบต.กําหนด 

หมู่ 2 


 

 

100,000 99,500 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา หมู่ 3  

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 105 ม.  หนา 
0.15 ม. พร้อมป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

(ซอยบ้านนางบัว
ไหล) 




 

 

200,000 199,000 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา หมู่ 4  

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 49 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อซอย
นางวิภา) 




 

 

90,000 89,500 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา หมู่ 5  

ถนน คสล. 
-กว้าง 5 ม. ยาว 38 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

(ทางเข้าหมู่บ้าน) 


 

 

100,000 99,500 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

 



รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 
(ห้วงเดือน เมษายน 2560 – กนัยายน 2560) 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

26 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใหม้ีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา หมู่ 6 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 53 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อทางไป
บ่อน้ําร้อน) 




 

 

100,000 99,500 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

27 โครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังและถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ 1 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

258,400 258,400 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

28 โครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังและถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ 2 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

102,000 102,000 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

29 โครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังและถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ 5 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด โดยการปรับ
เกรดถนน ตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

41,800 30,000 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

30 โครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังและถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ 6 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางตามที่
ได้รับเสนอผ่านเวที

ประชาคม) 




 

 

100,000 99,500 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

 
 



รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 
(ห้วงเดือน เมษายน 2560 – กนัยายน 2560) 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

27 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใหม้ีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

31 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
หมู่ 4 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
หรือถนนลูกรัง 

หมู่ 4 
ห้วยปิ้ง 




 

 

99,900 98,547 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

32 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
หมู่ 5 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
หรือถนนลูกรัง 

หมู่ 5 


 

 

110,000 109,931.80 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 1  

มีขนาดพื้นผิวจราจร 276 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

(ไหล่ทาง อบจ.) 

 

 
99,400 98,400 กองช่าง 

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 
2560 ครั้งที่ 2 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  

ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 55 เมตร หนาเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อซอย
นางวิภา) 




 

 

98,400 97,400 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5  

ขนาดความกว้าง 5 เมตร 
ความยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อเส้น
เดิม) 




 

 

99,600 98,600 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 
(ห้วงเดือน เมษายน 2560 – กนัยายน 2560) 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

28 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใหม้ีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6  

ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 55 เมตร หนาเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

(เส้นทางต่อซอย
นายชุมพล) 




 

 

98,400 98,000 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  

ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 36 เมตร หนาเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

(ซอยบ้านนายสา
ยันต์ถึงบ้านนาง

จันทร์อ่อน) 




 

 

65,200 65,000 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  

ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 17 เมตร หนาเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

(หมู่ 7 บ้านเอื้อง
ดอย) 




 

 

30,000 30,000 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 

39 โครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังและถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ 2  

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

(หลังน้ําเก้าฟ้า) 


 

 

98,800 97,500 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 

40 โครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังและถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ 3  

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

หมู่ 3 


 

 

98,800 97,500 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 

 



รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 
(ห้วงเดือน เมษายน 2560 – กนัยายน 2560) 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

29 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลกูรัง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใหม้ีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

41 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง
ภายในตําบล 

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมที่ชํารุด ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

หมูท่ี่ 1 - 7 


 

 

41,400 41,400 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 
(ห้วงเดือน เมษายน 2560 – กนัยายน 2560) 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

30 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.2 กอ่สร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบน้ํา เพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ไม่
ดําเนินการ 

1 โครงการวางท่อระบายน้ําหรือ
รางระบายน้ํา หมู่ 4 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อม
วางท่อระบายน้ํา รางระบาย
น้ํา ขนาดความกว้าง 0.20 
เมตร ความยาว 16 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาด 
0.40 เมตร จํานวน 5 ท่อน 

(ซอยอมรถึง 
สามแยกเจยิพอ) 

 




 

 

28,300 28,300 กองช่าง 

 

2 โครงการปรับปรงุระบบ
ประปา ภายในตาํบล 

เปลี่ยนท่อส่งน้ําประปา ขยาย
เขตระบบประปาไปยังบริเวณ
ที่ยังไมท่ั่วถึง 

หมูท่ี่ 1,หมู่ 7  


 

528,000 - กองช่าง 

โอนลดงบประมาณ ครั้ง
ที่ 2/2560 จาํนวน 

528,000 บาท (โอนไป
ให้โครงการก่อสรา้งฝาย
น้ําล้น และซ่อมแซน
ถนนภายในตําบล) 

3 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ําหรือรางระบายน้ํา 
ภายในตําบล 

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย
น้ํา รางระบายน้ํา บ่อพัก 
บริเวณที่ชํารุด และประชาชน
ได้รับความ 
เดือดร้อน 

หมูท่ี่ 1 – หมู่ 7  


 

71,173 - กองช่าง 

 

4 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น
ภายในตําบล 

ก่อสร้างฝายขนาดความกว้าง 
30 เมตร  

หมูท่ี่ 1- 7 


 

 

496,000 496,000 กองช่าง 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2/2560 จาํนวน 

496,000 บาท 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.2 กอ่สร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบน้ํา เพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
หมู่ 6 

ตามแบบแปลน อบต.กําหนด หมู่ 6 


 

 

179,000 178,000 กองช่าง 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4/2560 จาํนวน 

179,000 บาท 

6 โครงการปรับปรงุระบบ
ประปา  

รื้อท่อประปาจาก หมู่ 4 มา
วางในพื้นที่ หมู่ 1 

หมู่ 1 


 

 

42,420 31,400 กองช่าง 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 12/2560 จาํนวน 

42,420 บาท  

7 โครงการปรับปรงุระบบ
ประปา หมู่ 1 

ตามแบบแปลน อบต.กําหนด หมู่ 1 


 

 

135,000 134,000 กองช่าง 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 12/2560 จาํนวน 

135,000 บาท  

8 โครงการปรับปรงุระบบท่อส่ง
น้ําดิบ หมู่ 3 

ตามแบบแปลน อบต.กําหนด หมู่ 3 


 

 

32,300 32,300 กองช่าง 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 15/2560 จาํนวน 

32,300 บาท  

9 โครงการปรับปรงุระบบ
ประปา หมู่ 1 – หมู่ 7 

ตามแบบแปลน อบต.กําหนด หมู่ 1,7 


 

 

450,000 400,000 กองช่าง 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 21/2560 จาํนวน 

400,000 บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.2 กอ่สร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบน้ํา เพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
หมู่ 7 

ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร 
ความยาว 108 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลน อบต.กําหนด 

(ซอยผู้ช่วย
สมพงษ์) 




 

 

200,000 199,000 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 1 

12 โครงการปรับปรงุระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน 

ขนาดความยาว 308 เมตร 
ตามแบบแปลน อบต.กําหนด 

หมู่ 1 


 

 

140,000 139,000 กองช่าง 
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

2560 ครั้งที่ 2 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบสื่อสารให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการตดิตั้ง/ปรับปรุงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ  

ตดิตัง้ใหม่บริเวณจุดเสี่ยงที่ยัง
ไม่ทั่วถึง/ปรับปรงุ/ซ่อมแซม
โคมไฟฟ้าสาธารณะที่ชํารุด   

หมูท่ี่ 1 - 7 
 




 

 

150,000 146,956.76 กองช่าง 

เบิกจ่ายจากค่าวัสดุ
ไฟฟ้าของกองช่าง 

2 โครงการปรับปรงุซ่อมแซม
เสียงตามสายภายในตําบล 

ขยายเขตเสียงตามสายไปจุดที่
ยังไม่ทั่วถึง/ซ่อมแซมในจุดที่
ชํารุด 

หมูท่ี่ 1,2,3,4,7 


 

 

166,800 166,800 กองช่าง 

เบิกจ่ายจากค่า
บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินกองช่างและ

สํานักงานปลัด 

3 โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ จํานวน 1 หลัง ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

สนง.อบต. 

 

 
196,000 195,500 กองช่าง 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2/2560 จาํนวน 

196,000 บาท 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

       แนวทางการพัฒนา 1.4 จดัวางระบบผังเมือง ควบคุมอาคาร สถานที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมให้ความรู้

เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

และสิ่งปลูกสร้าง 

ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม
สาย แผ่นพับ สปอร์ตโฆษณา 

หมูท่ี่ 1 - 7 


 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
- กองช่าง 

 

2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือ

กับชุมชนในการวางและจัดทํา

ผังเมือง 

อบรมให้ความรู้ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

พื้นที่ในเขตผัง
เมือง 

 


 

5,000 - กองช่าง 

 

3 โครงการจัดทําแผนที่และ

ทะเบียนทรัพย์สิน 

ทบทวน/สํารวจ/ปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

หมูท่ี่ 1 - 7 


 

 

5,000 4,955 
กองคลัง/ 
กองช่าง 

 

4 โครงการบูรณาการรังวัดที่ดิน ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่ดิน พร้อมทั้งสนับสนุน
งบประมาณในการรังวัด 

พื้นที่ข้อพิพาท 


 

 

13,120 13,120 สํานักงานปลัด 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนารายได้ 
 

        แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสรมิและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ดอกไม้จันทน ์
 

จัดฝึกอบรมให้กับผู้สนใจเข้า
ร่วมโครงการ และสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต
ดอกไม้จันทน์ 

หมูท่ี่ 1,7 


 

 

10,000 10,000 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพไม้
กวาดดอกหญ้า 

จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิตไม้กวาด
ดอกหญ้า 

หมูท่ี่ 3 


 

 

10,000 10,000 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้า
พื้นเมือง (ผ้าปาเกอะญอ) 
หมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 6 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การทอผ้า
พื้นเมือง และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิตผ้าทอ
พื้นเมือง 

หมู่ 4,5,6 


 



 100,000 100,000 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยง
สัตว์ หมู่ 1 – หมู ่7 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยง
สัตว์ และสนับสนุนพันธ์สัตว์ 

หมูท่ี่ 1 - 7 


 

 

257,140 256,500 
กองสวัสดิการ

สังคม 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
5/2560 จาํนวน 
12,140 บาท 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
10/2560 จาํนวน 
145,000 บาท 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนารายได้ 
 

        แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสรมิและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูก
พืชผักสวนครัว ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

จัดฝึกอบรมให้กับผู้สนใจเข้า
ร่วมโครงการ และสนับสนุน
เมล็ดพันธ์พืชผักสวนครัว 

หมูท่ี่ 1,7 


 

 

89,860 89,500 
กองสวัสดิการ

สังคม 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5/2560 จาํนวน 

89,860 บาท 

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝึกอบรมให้กับผู้สนใจเข้า
ร่วมโครงการ และสนับสนุน
กล้าพันธ์ผักหวาน 

หมู่ 1,7 


 

 

230,000 229,184 
กองสวัสดิการ

สังคม 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่  20 /2560 

จํานวน 230,000 บาท 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนารายได้ 
 

        แนวทางการพัฒนา 2.2 ส่งเสรมิและสนบัสนุนการดแูล ป้องกันพืชผลทางการเกษตรและสัตว ์
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการบรรเทาความ
เดือดร้อน กรณีพืชผลทาง
การเกษตรได้รับความเสียหาย 
 

ประสานหน่วยงานเกษตร
อําเภอ และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ หรืองบประมาณ
บรรเทาความเดอืดร้อน
เบื้องต้น 

หมูท่ี่ 1,7  


 

50,000 - สํานักงาน ปลัด 

 

2 โครงการดูแลป้องกันโรค
ระบาดทีต่ดิต่อทางสัตว์ 

ประสานงานปศุสัตว์อําเภอ 
ขอรับการสนับสนุนวัคซีน
ป้องกันโรค 

หมูท่ี่ 1 – 7 


 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
- สํานักงาน ปลัด 

ประสานขอวัคซีนจาก
ทางปศุสัตว์อําเภอ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนารายได้ 
 

       แนวทางการพัฒนา 2.3 สง่เสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

จัดหาพันธ์ไม้ พันธ์พืช ประดับ
ตกแต่งบริเวณสวนพระเจ้า
ตาก พร้อมทัง้จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการตกแต่ง 

สวนพระเจ้าตาก
สิน 




 

 

132,227 132,226.96 สํานักงาน ปลัด 
โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 7/2560 จาํนวน 

20,000 บาท 

2 โครงการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณสวนพระเจ้าตาก 

สวนพระเจ้าตาก
สิน 




 

 

100,000 98,700 กองช่าง  

3 โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น 

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
พร้อมจัดทําแผ่นผับแนะนํา
แหล่งท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยว
ภายในท้องถิ่น 




 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
- สํานักงาน ปลัด 

 

4 โครงการจัดงานพิธีการสวน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

จัดกิจกรรมเปิดสวนพระเจ้า
ตากสิน จัดเตรียมสถานที่เพื่อ
ทําพิธีเปิด 

สวนพระเจ้าตาก
สิน 

 


 

30,000 - สํานักงาน ปลัด 
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  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

       แนวทางการพัฒนา 3.1 สง่เสริม และสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น แทน
ตําแหน่งว่าง 

หมูท่ี่ 1 - 7  


 

450,000 - สํานักงาน ปลัด 

 

2 โครงการปกป้องเทิดทูล
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานในพื้นที่ 
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม เช่น 
เดินรณรงค์ จัดทาํป้าย ร่วมลง
นามถวายพระพร ฯ 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

150,000 149,357.85 สํานักงานปลัด 

 

3 โครงการรวมพลังสร้างความ
สมานฉันท ์

จัดกิจกรรมสร้างความ
สมานฉันท์ในพื้นที่ เช่น 
ร่วมกันทําความสะอาด
หมู่บ้าน สุสาน แหล่ง
สาธารณประโยชน์ ฯ 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

5,000 1,076 สํานักงานปลัด 

 

4 โครงการเตรียมรบัเสด็จพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

จัดเตรียมสถานที่เตรียม
ต้อนรับเสด็จ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

328,920 319,096.19 กองการศึกษา 

โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3/2560 จาํนวน 

108,920 บาท 
โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 6/2560 จาํนวน 

120,000 บาท 
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  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

       แนวทางการพัฒนา 3.2 สนับสนุนการป้องกัน เฝ้าระวัง และบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พร้อมทั้งจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกันเหตุ
เบื้องต้น 

โรงเรียน 
บ้านค้างภิบาล 




 

 

20,000 19,960 สํานักงาน ปลัด 

 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยในตําบล 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการกู้ชีพ
กู้ภัยเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดส่ง
บุคลากรเข้าร่วมซักซ้อมการกู้
ชีพกู้ภัยกับทางหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

กู้ชีพกู้ภัยตําบล
พระธาตุผาแดง 

 


 

10,000 - สํานักงานปลัด 

 

3 โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
พื้นที่เสี่ยงภัย 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
การเฝ้าระวัง การป้องกัน การ
สํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย และ
จัดทําปา้ยเตือนตดิตัง้บริเวณ
จุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ 

จุดเสี่ยงในตําบล
พระธาตุผาแดง 




 

 

10,000 8,125 สํานักงานปลัด 
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  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

       แนวทางการพัฒนา 3.3  การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ และสาธารณภัยต่างๆ 

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว 

จัดหาเครื่องนุ่งหม่ เสื้อกัน
หนาว ผ้าห่ม บรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องตน้ 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 

 


 

200,000 - สํานักงาน ปลัด 
โอนลดงบประมาณ ครั้ง
ที่ 10/2560 จาํนวน 

200,000 บาท  

2 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง 

จัดหาแหล่งน้ําอปุโภคบริโภค
แจกจ่ายแก่ผู้ได้รับความ
เดือดร้อน สนับสนุน
งบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์
ในการบรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้น 

ตําบล 
พระธาตุผาแดง 




 

 

263,663 263,663 สํานักงานปลัด 

 

3 โครงการป้องกันและบรรเทา
ผู้ประสบภัยพิบัติจากภัย
ธรรมชาติทุกรูปแบบ 
 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน 

ตําบล 
พระธาตุผาแดง 




 

 

280,000 275,000 สํานักงานปลัด 

 

4 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมฝายน้ําล้น 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฝาย เช่น ไม้ไผ่ กระสอบปุ๋ย 
หิน ดิน ทรายฯ 

ตําบล 
พระธาตุผาแดง 




 

 

37,000 22,000 สํานักงานปลัด 

 

5 โครงการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
น้ําอุปโภค บริโภค 
 

จัดหาน้ําบริการแก่ครัวเรือนที่
ไม่มีน้ําใช้อุปโภคบริโภค 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 


 

 
50,000 43,720 สํานักงานปลัด 

 



รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 -2562  ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 
(ห้วงเดือน เมษายน 2560 – กนัยายน 2560) 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 

 

42 

 

 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

       แนวทางการพัฒนา 3.4  ส่งเสรมิและสนบัสนุนการดแูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการรณรงคล์ดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 

ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาล ร่วมบูรณาการกับ
หน่วยงานตํารวจ อพปร. กู้ชีพ
กู้ภัย ร่วมถึงจัดทําป้ายเตือน
ภัยบนท้องถนน ฯ 

ทางแยกเข้า
หมู่บ้านเชื่อมต่อ

ทางหลวง
หมายเลข 1090 




 

 

20,000 19,992 สํานักงาน ปลัด 

 

2 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 

จัดจ้างเจ้าหน้าทีร่ักษาความ
ปลอดภัย ดูแลสอดส่อง
ทรัพย์สินทางราชการ ทุกวัน 

สํานักงาน 
อบต.พระธาตุผา

แดง 




 

 

86,400 72,000 สํานักงานปลัด 
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  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

       แนวทางการพัฒนา 3.5  สนับสนุนมาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติดทุกประเภท 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการรวมพลังสร้างความ
ยั่งยืนเอาชนะยาเสพติดแบบ
บูรณาการ ระดับอําเภอ 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ 
ศพส.อ.แม่สอด 
จัดกิจกรรมรณรงค์ตา้นภัยยา
เสพติด 

อําเภอแม่สอด/
อบต.พระธาตุผา

แดง 




 

 

50,000 50,000 สํานักงาน ปลัด 

 

2 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์การ
ตรวจหาสารเสพตดิในร่างกาย 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

10,000 3,280 สํานักงานปลัด 

 

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด “พระธาตุผา
แดงคัพ” 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ตดิให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
มีส่วนร่วม ปีละ 1 ครั้ง 

หมูท่ี่ 1 – 7  


 

100,000 - กองการศึกษา 

โอนงบประมาณไป
ดําเนินการกิจกรรมอื่น 
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  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

       แนวทางการพัฒนา 4.1 สง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส   
 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการให้การสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ / ผู้ป่วย
เอดส์ และให้การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส / ครอบครัว
ยากจน 

จัดกิจกรรมออกมอบเงินเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ตดิเชื้อ 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

8,681,600 8,675,900 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

2 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางสังคม 

มอบวัสดุอุปกรณ์/เงิน
ช่วยเหลือในการประกอบ
อาชีพ  

ตําบลพระธาตุผา
แดง 

 


 

10,000 - 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

3 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ถึง
บทบาทและหน้าที่ และจัดตั้ง
ศูนย์บริการให้คําปรึกษา และ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

10,000 10,000 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

4 โครงการเยี่ยมบ้าน ดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และ
ผู้ด้อยโอกาส 

จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน
กลุ่มเป้าหมาย  
ปีละ 1 ครั้ง 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

20,000 - 
กองสวัสดิการ

สังคม 

ใช้งบของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

5 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

37,000 37,000 
กองสวัสดิการ

สังคม 

โอนงบประมาณ
เพิ่มเติม ครั้งที่  

/2560 
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  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

       แนวทางการพัฒนา 4.2  ส่งเสรมิ สนับสนุน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ และโรงเรียนในพื้นที่ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

จัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้แก่
เด็ก และกิจกรรมสันทนาการ
ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วม ปีละ 1 
ครั้ง 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

47,000 47,000 กองการศึกษา 
โอนงบประมาณเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 7/2560 จาํนวน 

17,000 บาท 

2 โครงการส่งเสริมโครงการ
พระราชดําริฯ 3 หมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานพระราชดําริ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมโครงการอย่างต่อเนื่อง 

หมู่ 4,5,6  


 

10,000 - 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

3 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 
7 

จัดกิจกรรมให้เดก็เล็กเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา ปีละ 1 ครั้ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 5 ศูนย์ 

 


 

20,000 - กองการศึกษา 

 

4 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 
หลังคา อ่างแปรงฟัน อาคาร
เรียน ห้องน้ําฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 5 ศูนย์ 




 

 

47,600 47,600 กองการศึกษา 

 

5 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมโรงเรียนบ้านถ้ําเสือ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
โรงเรียน เช่น หลังคา อ่าง
แปรงฟัน อาคารเรียน ห้องน้ํา
ฯ 

โรงเรียนบ้านถ้ํา
เสือ 




 

 

200,000 200,000 กองการศึกษา 
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  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

       แนวทางการพัฒนา 4.2  ส่งเสรมิ สนับสนุน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ และโรงเรียนในพื้นที่ (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

6 โครงการสนับสนุนรถรับส่ง

นักเรียนมาเรียนยังศูนย์

คอมพิวเตอร์ 

จัดหารถรับส่งนักเรียนมายัง
ศูนย์เรียนคอมพิวเตอร์ประจํา
ตําบล 

โรงเรียนในพื้นที ่ 


 

 

152,850 152,850 กองการศึกษา 

 

7 โครงการสนับสนุนรถรับส่ง

นักเรียนมาเรียนยังโรงเรียน

ต่างพื้นที ่

จัดหารถรับส่งนักเรียนไปเรียน
โรงเรียนต่างพื้นที ่

เด็กยากไร้,ยากจน
ตามระเบียบใน

พื้นที่ 

 


 

90,000 - กองการศึกษา 

 

8 โครงการสนับสนุนระบบ

อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาใน

ท้องถิ่น 

ตดิตัง้จุดบริการอินเตอร์เน็ต
ภายในหมู่บา้น 

หมูท่ี่ 1,2,3,7  


 

180,000 - กองการศึกษา 

 

9 โครงการสนับสนุนสภาเด็ก

และเยาวชน 

จัดกิจกรรมให้เดก็ และ
เยาวชนเข้ามามสี่วนร่วม จัด
ประชุมสภาเด็ก และเยาวชน 
ปีละ 1 ครั้ง 

อบต.พระธาตุผา
แดง 

 


 

10,000 - 
กองสวัสดิการ

สังคม 
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  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

       แนวทางการพัฒนา 4.3  ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจดักจิกรรมใหก้ับผู้เรยีน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการอบรมครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเชิงปฏิบัติการ 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
ครูผู้ดูแลเด็ก 
จัดส่งเข้าร่วมประชุมตาม
สถานที่ต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง 

อบต.พระธาตุผา
แดง/ตามหนังสือ

สั่งการ 




 

 

70,000 70,000 กองการศึกษา 

 

2 โครงการปรับปรงุหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 

จัดประชุมเพื่อปรับปรุง พัฒนา
สื่อการเรียนการสอน ปีละ 1 
ครั้ง 

อบต.พระธาตุผา
แดง 




 

 

20,000 20,000 กองการศึกษา 

 

3 โครงการเพิ่มศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดส่งเข้าร่วมการฝึกอบรม
นอกสถานที่ 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

อบต.พระธาตุผา
แดง/ตามหนังสือ

สั่งการ 

 


 

10,000 - กองการศึกษา 
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  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

       แนวทางการพัฒนา 4.4 สง่เสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการบูรณการจัดการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
ประจําปี 2560 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา ปีละ 1 ครั้ง 

อบจ.ตาก/เทศบาล
นครแม่สอด 

 


 

30,000 - กองการศึกษา 

 

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันนอกสถานที ่

สนับสนุนนักกีฬาเด็ก เยาวชน
ในพื้นที่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นอกสถานที่ 

สถานที่แข่งขัน
กีฬา 




 

 

26,000 25,710 กองการศึกษา 

 

3 โครงการสนับสนุนวัสดุการ
กีฬา 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการ
กีฬามอบให้แก่เยาวชนใน
ตําบล ทั้ง 7 หมูบ่้าน ปีละ 1 
ครั้ง 

หมูท่ี่ 1 – 7 


 

 

100,000 99,537 กองการศึกษา  
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  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

       แนวทางการพัฒนา 4.5 สง่เสริมด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ และไมต่ดิต่อในชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการป้องกันและเฝ้าระวัง
โรคไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
จัดซื้อน้ํายาพ่นหมอก 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

409,500 404,841.18 กองสาธารณสุข 

 

2 โครงการป้องกันและเฝ้าระวัง
โรคมาลาเรีย 

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้มาลาเรีย 
จัดทําแผ่นผับให้ความรู้ และ
ป้องกันโรค 
 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 

 


 

10,000 - กองสาธารณสุข 

 

3 โครงการป้องกันโรค
หนอนพยาธิ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู ้
จัดซื้อยาถ่ายพยาธิมอบให ้

หมูท่ี่ 4,5,6  


 

10,000 - กองสาธารณสุข 

 

4 โครงการจัดซื้อยาสามัญ
ประจําบ้าน 

จัดหายาสามัญประจําบ้าน 
ให้แก่ผู้นําหมู่บา้นๆละ 1 ชุด 

หมู่ 1 – 7  


 

80,000 - กองสาธารณสุข 
โอนลดงบประมาณ  

ครั้งที่ 4/2560    
ไปทํารายการอื่น 

5 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันโรค และจัดหา
วัคซีนป้องกัน 

หมู่ 1 – 7 

 

 
77,848 77,848 กองสาธารณสุข 
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  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

       แนวทางการพัฒนา 4.5 สง่เสริมด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ และไมต่ดิต่อในชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

6 โครงการจัดตัง้กองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณเข้า
กองทุนฯ และจัดกิจกรรม
ร่วมกับกองทุนฯในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

97,000 97,000 กองสาธารณสุข 

 

7 โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงาน และบริหารจัด
การแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. 

จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมซักซ้อม
การเตรียมความพร้อมภาวะ
ฉุกเฉิน ปีละ 1 ครั้ง 

โรงพยาบาลแม่
สอด 




 

 

10,000 2,100 กองสาธารณสุข 

 

8 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับเดก็นักเรียนใน
พื้นที่ 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนในพื้นที ่

โรงเรียนนอกสังกัด 
ในพื้นที ่




 

 

3,664,000 3,680,000 กองการศึกษา 

 

9 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนในสังกัด 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัด 

โรงเรียนบ้านถ้ํา
เสือ/ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 




 

 

1,127,600 1,088,700 กองการศึกษา 

 

10 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) มอบให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ให้กับเด็กในโรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

โรงเรียนนอก
สังกัด/โรงเรียนใน
สังกัด/ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 




 

 

2,245,787 2,179,418.36 กองการศึกษา 
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  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

       แนวทางการพัฒนา 4.6 ปลกูฝังค่านิยม 12 ประการ โดยใช้กจิกรรมในรปูแบบต่างๆ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
พร้อมปลูกฝังค่านิยม 12 
ประการ 

บูรณาการร่วมกับโรงเรียนใน
สังกัดและนอกสังกัด 

โรงเรียนนอก
สังกัด/โรงเรียนใน

สังกัด 

 


 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- กองการศึกษา 

 

 
 

     
        แนวทางการพัฒนา 4.7 น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบิัติในทุกระดับ 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการพัฒนาศนูย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบล 

จัดกิจกรรมให้ความรู้การนํา
เทคโนโลยีด้านเกษตรมาใช้ใน
พื้นที่ ปีละ 1 ครั้ง 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจํา

ตําบล 




 

 

30,000 29,278 สํานักงานปลัด  
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  ยุทธศาสตร์ที่  5 การส่งเสริมและอนุรกัษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 

       แนวทางการพัฒนา 5.1 สง่เสริม และอนุรกัษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น พร้อมทํานุบํารุงศาสนา 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการอดุหนุนการจัดงาน
ลอยกระทงประจําปี 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้านไป
ดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณี 

หมูท่ี่ 1 – 7  


 

367,000 - กองการศึกษา 

โอนลดงบประมาณ ครั้ง
ที่ 2/2560 จาํนวน 

367,000 บาท 

2 

 
โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัว
ผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมการละเล่นให้
ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม 

อบต.พระธาตุผา
แดง 




 




 

100,000 100,000 กองการศึกษา 

 

3 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชน
ร่วมถวายเทียนจํานําพรรษา
แก่วัดในเขตตําบล 

วัด/สํานักสงฆ์ใน
เขตตําบลพระธาตุ

ผาแดง 




 

 

20,000 15,012 กองการศึกษา 

 

4 โครงการจัดงานประเพณีขึ้น
ธาตุประจําตําบล 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ปรับปรุงภูมทิัศนบ์ริเวณองค์
พระธาตุ 

องค์เจดีย์พระธาตุ
ผาแดง 




 

 

70,000 65,500 กองการศึกษา 

 

5 โครงการจัดงานประเพณีขึ้น
ธาตุประจําหมู่บา้น 

สนับสนุนงบประมาณให้แต่ละ
หมู่บ้านไปจัดงานประเพณี
ท้องถิ่น 

หมูท่ี่ 1 – 7 


 



 

31,000 31,000 กองการศึกษา 
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  ยุทธศาสตร์ที่  5 การส่งเสริมและอนุรกัษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 

        แนวทางการพัฒนา 5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนจดังานประเพณี และงานรัฐพิธีต่างๆ 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการร่วมงานรัฐพิธี จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมงานรัฐ
พิธีร่วมกับอําเภอแม่สอด 

อําเภอแม่สอด 


 

 

5,000 4,800 สํานักงานปลัด 

วันปิยมหาราช 
วันนเรศวรฯ 

2 โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมงานรัฐ
พิธีร่วมกับอําเภอแม่สอด/ 

จัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

อําเภอแม่สอด  


 

5,000 - สํานักงานปลัด 

 

3 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาต ิ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมงานรัฐ
พิธีร่วมกับอําเภอแม่สอด/ 

จัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

อําเภอแม่สอด 


 

 

5,000 2,850 สํานักงานปลัด 

 

4 โครงการจัดงานวันสําคัญของ
ชาติ 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
อําเภอแม่สอด 

อําเภอแม่สอด 

 

 
20,000 20,000 สํานักงานปลัด 

 

5 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีงานตากสินฯ 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก 

เหล่ากาชาด 

จังหวัดตาก 



 

 
10,000 10,000 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

6 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีงานเจ้าพ่อพะวอ 

สนับสนุนงบประมาณให้กับกิง่
กาชาดอําเภอแม่สอด 

กิ่งกาชาด 

อําเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก 



 

 
20,000 20,000 กองการศึกษา 
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  ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

        แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสรมิ ฟื้นฟู และอนุรกัษ์ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งน้ํา 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ 

จัดหาพันธ์กล้าไม้ให้ประชาชน
ร่วมกันปลูก/ 
จัดทําปา้ยประชาสัมพันธ์ 

พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์  


 

10,000 - สํานักงานปลัด 
 

2 โครงการอนุรักษป์่าชุมชน จัดหาพันธ์กล้าไม้มา
เพาะปลูก/ 
จัดทําปา้ยอนุรักษ์ป่าชุมชน 

ป่าชุมชนในตําบล
พระธาตุผาแดง 

 

 

10,000 - สํานักงานปลัด  
 

 
        แนวทางการพัฒนา 6.2 ส่งเสรมิและสนบัสนุน พร้อมบริหารจัดการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในตําบล 

จัดกิจกรรมรณรงค์การรักษา
สิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับฝ่ายปกครอง 
จัดทําปา้ยประชาสัมพันธ์ 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 



 

 

1,000 - กองสาธารณสุข 

 

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การคัดแยกขยะ 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้า
ร่วม ถังขยะบุญ 

หมูท่ี่ 1,2,3,7 

 

 
5,000 - กองสาธารณสุข 

จัดกิจกรรมขยะบุญ
ร่วมกับ คกก หมู่บ้าน 
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  ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี 
 

        แนวทางการพัฒนา 7.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กร และบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ความรูท้ักษะแก่ผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
ถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ  
จัดส่งเข้าร่วมรับการอบรม
นอกสถานที่ 

ตามหนังสือสั่งการ 


 

 

450,000 449,727 ทุกส่วนราชการ 

สํานักปลัด 134,242 บาท 
กองคลัง 38,714 บาท 
กองช่าง 1,840 บาท 

กองการศึกษา 5,496 บาท 
กองสวัสดิการฯ 2,952 บาท 

2 โครงการสร้างมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ตามแนวทางหลักธรรมาภิ
บาล 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
ถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ  

อบต.พระธาตุผาแดง 


 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
- ทุกส่วนราชการ 

 

3 โครงการเสริมสร้างองค์กร
ด้วยกิจกรรม 5 ส              

จัดกิจกรรม 5 ส ในกอง/
ส่วนงานปีละ 4 ครั้ง 

อบต.พระธาตุผาแดง 


 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
- ทุกส่วนราชการ 
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  ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี 
 

        แนวทางการพัฒนา 7.2  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดทําเวทีประชาคมทุก
หมู่บ้าน ปีละ 1 ครั้ง 
ทบทวนการจัดทาํแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

20,000 19,309.70 สํานักงานปลัด 

 

2 โครงการสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 

จัดทําเวทีประชาคมทุก
หมู่บ้าน ปีละ 1 ครั้ง 
ทบทวนการจัดทาํแผนชุมชน 
ปีละ 1 ครั้ง 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

10,000 10,000 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

3 โครงการออกจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่
ให้บริการประชาชนในพื้นที่
ห่างไกล ปีละ 1 ครั้ง 

ตําบลพระธาตุผา
แดง 




 

 

10,000 9,200 กองคลัง 
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  ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี 
 

        แนวทางการพัฒนา 7.3  การพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร ในการอํานวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงาน 

สํานักงานปลัด 
-ตู้กระจกบานเลื่อน 2 ตู้ 
-ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ 
-เก้าอี้ทํางานเบาะนวม 2 ตัว 
-โต๊ะหมู่บูชา (หมู ่7) 1 ชุด 
-เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 
-ผ้าท่านปรับแสง 1 ชุด 
-โต๊ะพับหน้าขาว 3 ตัว 
-พัดลมติดผนัง 4 ตัว 
-พัดลมเพดาน 18 ตัว 
-เครื่องเล่น DVD 2 ตัว 
กองคลัง 
-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6 ตู้ 
-โต๊ะทาํงาน 1 ตวั 
-เก้าอี้ทํางานเบาะนวม 1 ตัว 
-ตู้กระจกบานเลื่อน 2 ตัว 
-ผ้าม่านปรับแสง 1 ชุด  
กองสาธารณสุข 
-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ตู้ 
 

อบต.พระธาตุผา
แดง 












 

 

230,015 221,470 ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 75,720 บาท 
กองคลัง 51,000 บาท 
กองสาธารณสุข 10,000 

บาท 
กองช่าง 14,100 บาท 
กองสวัสดิการสังคม 

70,650 บาท 
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  ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี 
 

        แนวทางการพัฒนา 7.3  การพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร ในการอํานวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงาน (ต่อ) 

กองสวัสดิการสังคม 
-โต๊ะทาํงาน 2 ตวั 
-เก้าอี้ทํางานเบาะนวม 1 ตัว 
-โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 ตัว 
-โต๊ะพับหน้าขาว 25 ตัว 
กองช่าง 
-ตู้กระจกบานเลื่อน 2 ตู้ 
-เก้าอี้ทํางาน 3 ตัว 
 

   

   

 

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า 1 ถัง อบต.พระธาตุผา
แดง 

 


 

15,000 - สํานักงานปลัด 

 

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง 
เครื่องพ่นหมอกควัน 1 เครื่อง 

อบต.พระธาตุผา
แดง 




 

 

68,500 68,500 
กองช่าง/ 

กองสาธารณสุข 

กองสาธารณสุข  
59,000 บาท 

กองช่าง 9,500 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี 
 

        แนวทางการพัฒนา 7.3  การพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร ในการอํานวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

กองสวัสดิการสังคม 
-คอมพิวเตอร์ จอ 18 นิ้ว 1 
เครื่อง 
-เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 
กองช่าง 
-คอมพิวเตอร์โนต็บุ๊ค  2 
เครื่อง  

อบต.พระธาตุผา
แดง 




 

 

41,890 41,890 
กองช่าง/ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองช่าง 35,980 บาท 
กองสวัสดิการสังคม 

23,900 บาท 

5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง 
อบต.พระธาตุผา

แดง 




 

 

10,000 9,202 สํานักงานปลัด 

 

6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

ขุดดับเพลิง จํานวน 3 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ อบต.พระธาตุผา

แดง 




 

 

30,000 29,853 สํานักงานปลัด 

 

7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ยานพาหนะขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ 125 ซีซี 
1 คัน อบต.พระธาตุผา

แดง 




 

 

55,000 54,000 กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี 
 

        แนวทางการพัฒนา 7.3  การพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร ในการอํานวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

8 โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ 

จัดป้ายประชาสัมพันธ์ 
จัดทําบอรด์ประชาสัมพันธ์ 
จัดทําแผ่นพับ 

อบต.พระธาตุผา
แดง 



 

 
40,000 - สํานักงานปลัด 

ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เสียงตามสาย และ

อินเตอร์เน็ต 

9 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์
ให้บริการแก่ประชาชน 

บริการหนังสือพิมพ์ตามจุด
อ่านหนังสือแต่ละหมู่บ้าน วัน
ละ 2 ฉบับ 

หมูท่ี่ 1 – 7 


 

 
80,160 80,160 สํานักงานปลัด 

 

   
ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี 
 

   แนวทางการพัฒนา 7.4  บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอําเภอแม่
สอด 

อบต.พะวอ 

 

 
20,000 20,000 สํานักงานปลัด 

 

2 โครงการบูรณาการร่วมกับ
จังหวัด อําเภอเคลื่อนที่ 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
อําเภอแม่สอด 

อําเภอแม่สอด/
อบต.พระธาตุผา

แดง 

 

 

20,000 - สํานักงานปลัด  
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  ยุทธศาสตร์ที่  8  การสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสูก่ารประชาคมอาเซียน 
        แนวทางการพัฒนา 8.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

จัดป้ายประชาสัมพันธ ์

จัดทําบอรด์ประชาสัมพันธ์ 
จัดทําแผ่นพับ 

อบต.พระธาตุผา
แดง 


 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
- สํานักงานปลัด 

 

 

        แนวทางการพัฒนา 8.2  ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น เพื่อรองรับอาเซียน 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของชุมชนรองรับอาเซียน 
 

ปรับปรุงตกแต่งห้องสมุดเป็น
สถานที่เรียนรู้อาเซียน 

อบต.พระธาตุผา
แดง 


 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
- สํานักงานปลัด 

 

 

        แนวทางการพัฒนา 8.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ และการสือ่สารของท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต) 
พื้นที่ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณใน
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1 โครงการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้
นอกสถานที่ 
 

ตดิตัง้ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
บริเวณห้อง ICT 

อบต.พระธาตุผา
แดง 

 
 ไม่ใช้

งบประมาณ 
- สํานักงานปลัด 
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ส่วนที่ 4 
 

บทสรุป 
********************** 

 

 4.1 ผลการดําเนนิงาน 
 มีจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562 ) รวมทั้งสิ้น 
483  โครงการ จํานวนงบประมาณ  144,690,100.- บาท (หน่ึงร้อยสี่สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหน่ึงร้อยบาท
ถ้วน) ซึ่งจากข้อสังเกตจะพบว่า ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) มีการดําเนินการครบทั้ง 8 
ยุทธศาสตร์  แต่จะให้ความสําคัญในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มากเป็นอันดับ 1 
 

ตารางที่  1  จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีทีป่ฏิบัติจริง (ห้วงเวลาเมษายน 2560 – กันยายน 2560) 
 

ยุทธศาสตร ์

โครงการ
ตาม

แผนพัฒนา 
ปี 2560 

โครงการ
ที่ต้ังตาม
ข้อบัญญัติ 
2560 (1) 

โครงการ
ที่ต้ังจ่าย
ขาดเงนิ
สะสม (2) 

รวม     
(1)+(2) 

รวมโครงการที่
ดําเนนิการทั้งสิ้น 

โครงการท่ียังไม่ได้
ดําเนนิการ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

101 60 23 83 
78 

(55+23) 
93.97 5 6.03 

2.การพัฒนารายได้ 20 12 - 12 10 83.33 2 16.67 
3.ก าร พั ฒ น าสั งค ม แ ล ะ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

23 17 - 17 13 76.47 4 23.53 

4.ก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ จั ด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

68 32 - 32 20 62.50 12 37.50 

5.การส่งเสริมและอนุ รักษ์
ป ระ เพณี  วัฒ นธรรมภู มิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

17 11 - 11 9 81.82 2 18.18 

6.การส่งเสริมและอนุ รักษ์
ท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 4 - 4 2 50.00 2 50.00 

7.การพัฒนาการบ ริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

38 17 - 17 15 88.24 2 11.76 

8.การสร้างความพร้อมของ
ตํ า บ ล เ ข้ า สู่ ป ร ะ ช า ค ม
อาเซียน 

4 3 - 3 2 66.67 1 33.33 

รวม 483 156 23 179 149 83.24 30 16.76 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจําปีงบประมาณ 2560 คร้ังท่ี 2	

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. โครงการตามแผนพัฒนาสามปี    จํานวน   483  โครงการ 
2. โครงการที่ดําเนินการตามข้อบัญญัติ   จํานวน   156  โครงการ 
3. โครงการที่ดําเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสม  จํานวน    23  โครงการ 
4. รวมโครงการที่ดําเนินการ (ข้อบัญญัติ + เงินสะสม) จํานวน  149  โครงการ (เมื่อเทียบกับ

โครงการที่ต้ังไว้ในข้อบัญญัติกับเงินสะสม จํานวน 179 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ  83.24 
5. รวมโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ (ข้อบัญญัติ + เงินสะสม) จํานวน  30  โครงการ (เมื่อเทียบกับ

โครงการที่ต้ังไว้ในข้อบัญญัติกับเงินสะสม จํานวน 179 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ  16.76 
 

ตารางที่  2  จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีทีป่ฏิบัติจริง (ห้วงเวลาเมษายน 2560 – กันยายน 2560) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบปกติ เงินสะสม 

งบประมาณ 
ต้ังไว้(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่าย(บาท) 

ร้อยละ 
งบประมาณ 
ต้ังไว้(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่าย(บาท) 

ร้อยละ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 4,781,786 3,995,051.76 83.55 2,572,178.80 2,546,178.80 98.99 
2.การพัฒนารายได้ 1,009,227 926,110.96 91.76 - - - 
3.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 

2,070,983 1,247,270.04 60.23 - - - 

4.การส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

17,533,785 16,944,782.57 96.64 - - - 

5.การส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

653,000 269,162 41.22 - - - 

6.ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

26,000.00 - 0.00 - - - 

7.การพัฒนาการบ ริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

1,220,725 1,093,471.70 89.57 - - - 

8.การสร้างความพร้อมของตําบลเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

- - - - - - 

รวม 27,295,506 24,475,849.03 89.67 2,572,100 2,546,178.80 98.99 

รวมงบประมาณทั้งหมด (งบปกติ + เงินสะสม) = 27,022,027.83*100/29,867,606 = 90.47 % 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 โครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560  จํานวน 156 โครงการ 
เป็นเงิน 27,295,506 บาท และต้ังจ่ายขาดจากเงินสะสม จํานวน 23 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,572,100 บาท 
รวมโครงการทั้งหมด จํานวน 179 โครงการ งบประมาณทั้งหมด จํานวน 29,867,606 บาท จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2560 – 2562) (ห้วงเดือนเมษายน 2560 – กันยายน 2560) พบว่า ได้
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 จํานวน 126 โครงการ เป็นเงิน 
24,475,849.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.67 และจ่ายขาดจากเงินสะสม จํานวน 23 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
2,546,178.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.99 รวมโครงการท่ีดําเนินการทั้งหมด จํานวน 149 โครงการรวม
งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 27,022,027.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.47  
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 4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการนาํแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 1. จํานวนโครงการท่ีต้ังไว้ในแผนพัฒนามีจํานวนมาก  แต่สามารถนําไปปฏิบัติได้น้อย เน่ืองจาก
จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการการดําเนินงาน และมีการโอนงบประมาณบ่อยคร้ัง จึงทําให้อัตรา
ความสําเร็จในการนําแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า 
 2. มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการอยู่บ่อยครั้ง ทําให้การดําเนินงานล่าช้า
กว่ากําหนด  ส่งผลให้การติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 3. การต้ังงบประมาณบางโครงการมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายงบประมาณเม่ือดําเนินการ
แล้วเสร็จ 
 4. ระยะเวลาในการดําเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานท่ีต้ังไว้ ผนวกกับ
สภาพพ้ืนที่บางแห่งไม่เอ้ืออํานวย จึงทําให้การดําเนินงานล่าช้า 
 5. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย 
ทําให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและ
ทั่วถึง 
 6. ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง
ดําเนินการให้ประชาชนในพ้ืนที่ (ตําบลพระธาตุผาแดง) ทราบก่อนและหลัง 
 7. ขาดการประเมินศักยภาพระหว่างโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีกับงบประมาณที่คาด
ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดงจะได้รับในปีงบน้ัน จึงทําให้แผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติฯไม่
ค่อยมีประสิทธิภาพ 
 

 4.3 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
 1. ควรปรับปรุงแผนพัฒนาให้มีความกระชับและสอดคล้องกับงบประมาณ  โดยการตัดหรือ
ยกเลิกโครงการที่มีเป้าหมายซํ้าซ้อน พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญของโครงการโดยเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก 
 2. งบประมาณการพัฒนา ส่วนใหญ่จะเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ทําให้โอกาส
ในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ น้อยลง   
 3. ควรศึกษาการต้ังงบประมาณของโครงการจากปีที่ผ่านมา  แล้วนํามาปรับปรุงการต้ัง
งบประมาณของปีงบประมาณใหม่  เพ่ือให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
 4. ควรดําเนินโครงการตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามแผนการดําเนินงาน และควรกําหนด
วิธีการดําเนินงานแบบผสมผสานหรือแบบหลากหลายในพ้ืนที่ที่ไม่เอ้ืออํานวย เพ่ือให้งานเสร็จทันเวลา 
 5. ควรจัดกิจกรรมเก่ียวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในตําบลพระธาตุผาแดงได้เข้า
ร่วมและเข้าใจอย่างถูกต้อง  
 6. โครงการ/กิจกรรมใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดงจะดําเนินงาน ควร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตําบลพระธาตุผาแดงได้รับทราบทั้งก่อนและหลังการดําเนินงานทุกครั้ง เพ่ือการ
บริหารและพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. ควรประเมินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดงเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามหลักการที่ ว่า “จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาสามปีจะต้องมีความใกล้เคียงกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่คาดว่าจะได้รับในปีน้ัน ๆ หากมี
ช่องว่างมากเท่าไร ก็จะทําให้ด้อยประสิทธิภาพมากเท่าน้ัน”   
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 8. เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกัน
รับผิดชอบ โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดงเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ดังกล่าว เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป 
 




