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ส่วนที ่1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

ประวัติความเป็นมา 
 

  ตําบลพระธาตุผาแดงเป็นตําบลที่  10 ของอําเภอแม่สอด  ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งข้ึนมาใหม่ ซึ่งแต่เดิม
เป็นหมู่ บ้านที่ขึ้น กับตําบลแม่ตาว ต่อมาได้แยกเป็นตําบลใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2529 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปล่ียนแปลงเขตตาํบลในท้องที่อาํเภอแมส่อด จังหวัดตาก  เมื่อวันท่ี 20  สิงหาคม 
2529  ลงนามโดย พิศาล มูลศาสตรสาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับพิเศษ หน้า 85-103 เล่มที่ 103 ตอนท่ี 
175 ราชกิจจานุเบกษา 10 ตุลาคม 2529) เน่ืองด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ดําเนินการตั้งและเปล่ียนแปลงเขต
ตําบลภายในท้องที่  โดยอาศัยอํานาจตามความใน พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2475  มาตรา 6  
และมาตรา 29  เนื่องจากจํานวนหมู่บ้านและประชากรเพิ่มข้ึน  ซึ่งในสมัยน้ันตรงกับ นายพยูณ  มีทองคํา  ดํารง
ตําแหน่งนายอําเภอแม่สอด  เห็นสมควรให้แยกตําบลและได้ตั้งชื่อตําบลใหม่ว่า“ ตําบลพระธาตุผาแดง ” ซึ่ง
แรกเริ่มมีเขตการปกครอง จํานวน 5  หมู่บ้าน คือ บ้านค้างภิบาล บ้านหัวฝาย บ้านแม่ตาวใหม่ บ้านพะเด๊ะ และ
บ้านถํ้าเสือ ต่อมาได้ขยายเขตการปกครองเพิ่มข้ึนอีก 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านขุนห้วยแม่สอด  และบ้านเอื้องดอย
ปัจจุบัน ตําบลพระธาตุผาแดงมีเขตการปกครอง  รวมทั้งสิ้นจํานวน  7 หมู่บ้าน  
 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือตําบล 
  ตําบลพระธาตุผาแดง  ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของที่ว่าการอําเภอแม่สอด  ประมาณ  5  กิโลเมตร  ห่าง
จากจังหวัดตากประมาณ  95  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ทั้งหมดโดยประมาณ 68 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  42,500 
ไร่ มีเส้นทางคมนาคมทางบก  คือ  ถนนสายเอเชีย (แม่สอด – อุ้มผาง) ตัดผ่าน มีอาณาเขตติดตอ่กับพ้ืนที่อืน่ๆ ดังนี้ 
 

   ทิศเหนือ   ติดตอ่กับ ตําบลแม่สอดและตําบลแม่ปะ 
   ทิศใต ้    ติดตอ่กับ ตําบลแม่กุ 
   ทิศตะวันออก  ติดตอ่กับ ตําบลพะวอ 
   ทิศตะวันตก  ติดตอ่กับ ตําบลแม่สอดและตําบลแมต่าว 
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ภาพท่ี 1  แสดงแผนที่แสดงทีต่ั้งตําบลพระธาตุผาแดง 
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 1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 

  ตําบลพระธาตผุาแดง  เป็นตาํบลที่มีลักษณะภูมิศาสตร์  2  ลักษณะ  คือ 
  ลักษณะที่ 1  เป็นภูเขาสูงป่าไม้ต้นนํ้าลําธาร  ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าปกาญอ มีจํานวน 3 
หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านพะเด๊ะ  บ้านถํ้าเสือ และบ้านขุนห้วยแม่สอด 
  ลักษณะที่ 2  เป็นพ้ืนที่ราบ  ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาไทยเหนือ  ที่ได้อพยพย้ายถ่ินฐานมาอยู่นานแล้ว มี
จํานวน 4 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านค้างภิบาล  บ้านหัวฝาย  บ้านแม่ตาวใหม่  และบ้านเอื้องดอย 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ฤดูฝน   จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดอืนตุลาคม 
  ฤดูหนาว  จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดอืนกุมภาพันธ์  
  ฤดูร้อน  จากเดือนมีนาคม ถึงเดอืนเมษายน 
 

          1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พ้ืนราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว และท่ีราบสูงเหมาะ

สําหรับทําไร่สวนผสม มีพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยประมาณ  13,197  ไร่   
 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ํา 
    แหล่งน้ําธรรมชาติ  จํานวน 2  สาย ได้แก่ 
  1. ลําห้วยแมส่อด  ไหลผ่านทางตอนบนของหมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด  หมู่ท่ี 7 บ้านเอือ้งดอย  หมูท่ี่ 2 
หมู่บ้านหัวฝาย และหมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล    
  2. ลําห้วยแมต่าว ไหลผ่านทางตอนบนของหมู่ที่ 5 บ้านถํ้าเสือ หมู่ที ่4 บ้านพะเดะ๊ และหมู่ท่ี 3 บ้านแม่
ตาวใหม่  
 

  แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 
  1.อ่างเก็บนํ้าห้วยแม่สอด เป็นแหล่งเก็บกักน้ําที่สําคัญ เพราะเป็นแหล่งนํ้าใช้เพ่ือการเกษตรของ
ประชาชนตําบลพระธาตุผาแดงบางส่วน และประชาชนตําบลแม่สอด  
  2.อ่างเก็บนํ้าห้วยแม่สอด ตอนบน (กําลังดําเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี 2561)  
 

  แหล่งนํ้าอุปโภค/บริโภค  ของตําบลพระธาตุผาแดง ดังน้ี  
  1. ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก จํานวน 2 แห่ง  
   1.1. ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านเอื้องดอย  ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 1  
   1.2. ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 2  
  2. ประปาขนาดใหญ่ จํานวน 1 แห่ง  
   2.1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 3 
  3. ประปาภูเขา จํานวน 2 แห่ง  
   3.1 ตั้งอยู่หมู่ที่  5 ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ท่ี 5 
   3.2 ตั้งอยู่หมู่ที่  6 ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ท่ี 6     
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 1.6 ลกัษณะของไม้และป่าไม้ 
ตําบลพระธาตุผาแดง  มีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ  42.50  ตร.กม. (20,502.50 ไร่) เนื่องจากพื้นที่ตําบลพระ

ธาตุผาแดง  มีลักษณะภูมิประเทศสองลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่จึงอยู่ในเขตภูเขาสูง  ซึ่งเป็นบริเวณต้นนํ้าลําธาร อัน
ได้แก่  พ้ืนที่หมู่บ้านพะเด๊ะ (บางส่วน) บ้านหัวฝาย (บางส่วน) บ้านขุนห้วยแม่สอดและบ้านถํ้าเสือ  ลักษณะของป่า
จะเป็นป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณ   ส่วนบริเวณพ้ืนที่ราบส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมอันได้แก่  บ้านหัวฝาย 
(บางส่วน) บ้านพะเด๊ะ (บางส่วน) บ้านค้างภิบาล และบ้านแม่ตาวใหม่ 

 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 

ตําบลพระธาตุผาแดง ประกอบด้วยหมู่บ้าน จํานวนทั้งหมด  7  หมู่บ้าน ดังน้ี 
คนไทยพ้ืนราบ จํานวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวใหม่ 

และหมู่ท่ี 7 บ้านเอื้องดอย  
คนไทยภูเขาเผ่าปกาญอ จํานวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 4 บ้านพะเด๊ะ หมู่ที่ 5 บ้านถ้ําเสือ และหมู่ที่ 6 บ้าน

ขุนห้วยแม่สอด  
          2.2 การเลือกต้ัง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถ่ิน (นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล) จํานวน 1 คน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่บ้านละ 2 คน 7 หมู่บ้าน 
รวมเป็น 14 คน 

 

ตารางที่  1 แสดงจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 

หมู่บ้าน 
จํานวนผู้มี
สิทธิเลือกต้ัง 

ผู้มาใช้สิทธ ิ บัตรดี บัตรเสีย 
บัตรไม่
ประสงค์
ลงคะแนน 

หมายเหตุ 

หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล 1,581 1,132 1,064 14 54  
หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย 1,193 820 825 8 7  
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวใหม่ 567 457 438 12 7  
หมู่ที่ 4 บ้านพะเด๊ะ 452 373 365 8 -  
หมู่ที่ 5 บ้านถํ้าเสือ 239 207 195 11 1  
หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด 187 151 151 - -  
หมู่ที่ 7 บ้านเอื้องดอย 366 287 268 7 12  

รวม 4,585 3,427 3,286 60 81  
 

ที่มา : ข้อมูลจากการเลือกตั้งสมาชิก อบต.พระธาตุผาแดง ณ วันที่  19  ตุลาคม 2556 
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ตารางที่  2  แสดงจํานวนมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 

หมู่บ้าน 
จํานวนผู้มี
สิทธิเลือกต้ัง 

ผู้มาใช้สิทธ ิ บัตรดี บัตรเสีย 
บัตรไม่
ประสงค์
ลงคะแนน 

หมายเหตุ 

หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล 1,560 1,092 1,006 43 43  
หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย 1,175 763 692 39 32  
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวใหม่ 557 420 372 29 19  
หมู่ที่ 4 บ้านพะเด๊ะ 459 333 297 27 9  
หมู่ที่ 5 บ้านถํ้าเสือ 231 196 163 22 11  
หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด 174 122 107 13 2  
หมู่ที่ 7 บ้านเอื้องดอย 374 275 251 15 9  

รวม 4,530 3,201 2,888 188 125  
 

ที่มา : ข้อมูลจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น อบต.พระธาตุผาแดง ณ วันที่  8  กรกฎาคม 2555 
 
3.ประชากร 
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัจํานวนประชากร 
  ตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  มีจํานวนหมู่บ้านทั้งหมด  7 หมู่บ้าน  มีจํานวน
ประชากรท้ังหมด  7,264  คน  โดยแยกเป็นเพศชาย จํานวน  3,745  คน  เพศหญิง จํานวน  3,519  คน  และมี
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด  3,255  ครัวเรือน (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1) 

 

ตารางที่  3  แสดงจํานวนประชากรของตําบลพระธาตผุาแดงตามทะเบยีนราษฎร์ 
 

 
ที่มา : ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ของสํานักทะเบียนอําเภอแม่สอด ณ เดือน กันยายน 2559 

 
 

หมู่
ที่ 

ช่ือหมู่บ้าน ชื่อกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ประชากร (คน) จํานวน

ครวัเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านค้างภิบาล นางสมบุญ  ตา่ยโพธ์ิ 1,269 1,085 2,354 1,045 
2 บ้านหัวฝาย นายสมควร  ไชยชนะ 883 899 1,782 896 
3 บ้านแม่ตาวใหม่ นายสุพรรณ  หลวงพระบาง 422 408 830 582 
4 บ้านพะเดะ๊ นายศิริชัย  พลอยหาญการ 431 427 858 250 
5 บ้านถ้ําเสือ นายสุพรรณ  สิงขรอภิบาล 284 254 538 138 
6 บ้านขุนห้วย นายสมโภชน์  วารีขุนห้วย 203 188 391 108 
7 บ้านเอื้องดอย นายทวนทอง  ตอ่คํา 253 258 511 236 

รวมทั้งสิน้ 3,745 3,519 7,264 3,255 
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3.2 ชว่งอายุและจํานวนประชากร 
 

ตารางที่  4  แสดงช่วงอายุและจํานวนประชากรของตําบลพระธาตผุาแดง 
 

ประเภท ชาย หญิง หมายเหตุ 
ประชากรเยาวชน 652 563 อายุต่ํากว่า  18  ปี 
ประชาวัยทํางาน 2,410 2,819 อายุ 18 – 60 ปี 
ประชากรวัยสูงอายุ 413 407 อายุ 60 ปีข้ึนไป 

รวม 3,475 3,789  
 

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน 2559   
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4.สภาพทางสงัคม 
 

          4.1 การศึกษา 
    โรงเรียนประถมศึกษา  7  แห่ง ดังนี ้
     (1)  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล   ตั้งอยู่ หมู่ท่ี   1  (สังกัด สพฐ.) 
     (2)  โรงเรียนบ้านหัวฝาย   ตั้งอยู่ หมู่ท่ี   2  (สังกัด สพฐ.) 
     (3)  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม ่   ตั้งอยู่ หมู่ท่ี   3  (สังกัด สพฐ.) 
     (4)  โรงเรียนบ้านพะเดะ๊   ตั้งอยู่ หมู่ท่ี   4  (สังกัด สพฐ.) 
     (5)  โรงเรียน ตชด.ท่านผูห้ญงิทวี  มณีนตุร ตั้งอยู่ หมู่ท่ี   6  (สังกัด ตชด.) 
     (6)  โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ําเสอื   ตั้งอยู่ หมู่ท่ี   5  (สังกัด อบต.พระธาตผุาแดง)   
                              ได้รับการโอนย้ายมาเมื่อวันที ่13  ธันวาคม 2550 
     (7)  โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา   ตั้งอยู่ หมู่ท่ี   1  (สังกัด ศธ.) 
 

    โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส  1  แห่ง ดังนี ้
     (1)  โรงเรียนบ้านพะเดะ๊   ตั้งอยู่ หมู่ท่ี   4 
 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ก่อนวัยเรียน  5  แห่ง ดังนี ้
              (1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคา้งภิบาล  ตั้งอยู่ หมู่ท่ี  1 
     (2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย  ตั้งอยู่ หมู่ท่ี  2 
     (3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเดะ๊  ตั้งอยู่ หมู่ท่ี  3 
     (4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถํ้าเสือ  ตั้งอยู่ หมู่ท่ี  5 
     (5)  ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยแม่สอด ตั้งอยู่ หมู่ท่ี  6 
 

           การศกึษานอกระบบ 
     (1)  กศน.ตําบลพระธาตผุาแดง   ตั้งอยู่ หมู่ท่ี  1 
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ตารางท่ี  5  จาํนวนนักเรียนในตําบลพระธาตุผาแดง แยกรายโรงเรียนปีการศึกษา  2559 
 

ลํา 
ดับ 

ชื่อโรงเรียน สังกดั 
ประเภท/จํานวนนักเรียน (คน) จํานวน 

คร ูอนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1-3 รวม 

1 ค้างภิบาล สพฐ. 26 16 32 19 28 20 25 - 166 12 
2 หัวฝาย สพฐ. 105 83 85 50 37 45 26 - 431 21 
3 แมต่าวใหม ่ สพฐ. 28 31 36 19 30 13 19 - 176 17 
4 พะเดะ๊ สพฐ. 46 19 15 20 17 15 15 44 191 17 
5 ถํ้าเสือ อปท. 40 14 15 17 16 19 9 - 130 13 
6 ตชด.ท่านผูห้ญงิฯ ตชด. 36 13 7 8 12 7 11 - 94 9 

รวม 281 176 190 133 140 119 105 44 1,188 89 
 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559  ที่มา : กองการศึกษา อบต.พระธาตุผาแดง  
 
 
 
ตารางที่  6  แสดงจํานวนเดก็เล็กที่ศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลพระธาตุผาแดง  จํานวน  5  ศูนย์ 

 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเลก็ 

จํานวนนกัเรียน นักเรียนไทย นักเรียนต่างด้าว จํานวน 
ผู้ดูแลเด็ก ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

บ้านค้างภิบาล 18 12 30 10 6 16 8 6 14 2 
บ้านหัวฝาย 11 17 28 7 9 16 4 8 12 3 
บ้านพะเดะ๊ 16 11 27 15 10 25 1 1 2 2 
บ้านถํ้าเสือ 12 7 19 9 7 16 3 0 3 2 
บ้านขุนห้วยฯ 10 7 17 7 6 13 3 1 4 2 

รวม 67 54 121 48 38 86 19 16 35 11 
  

ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2559  ที่มา : กองการศึกษา อบต.พระธาตุผาแดง  
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4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพระธาตุผาแดง    จํานวน  1 แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    จํานวน  7 แห่ง  

   กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตําบลพระธาตุผาแดง   จํานวน  1   แห่ง 
  อาสาสมคัรสาธารณสุขตําบลพระธาตุผาแดง (อสม.)   จํานวน   137   คน   
 

4.3 อาชญากรรม 

   มีการเฝ้าระวังและปอ้งกันจากฝ่ายปกครองตําบลพระธาตุผาแดง และอยู่ในเขตการดแูลของสถานีตาํรวจ
สายตรวจบ้านหนองบัว 
  

4.4 ยาเสพติด 

   มีการเฝ้าระวังและปอ้งกันจากฝ่ายปกครองตําบลพระธาตุผาแดง และอยู่ในเขตการดแูลของสถานีตาํรวจ
สายตรวจบ้านหนองบัว 
 

 4.5 การสงัคมสงเคราะห์ 
  

ตารางท่ี  7  การให้การสงเคราะห์เบ้ียยังชพีคนชรา คนพิการ ในเขตตําบลพระธาตผุาแดง ปีงบประมาณ 2560 
 

หมู่ที่/บ้าน 
ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV 

จํานวน
ทั้งสิน้ 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

หมู่ที่  1  บ้านค้างภิบาล 173 182 355 30 22 52 4 10 14 421 
หมู่ที่  2  บ้านหัวฝาย 116 115 231 30 16 46 0 4 4 281 
หมู่ที่  3  บ้านแม่ตาวใหม่ 50 46 96 17 4 21 0 0 0 117 
หมู่ที่  4  บ้านพะเดะ๊ 24 25 49 5 10 15 0 0 0 64 
หมู่ที่  5  บ้านถํ้าเสือ 15 12 27 2 1 3 0 0 0 30 
หมู่ที่  6  บ้านขุนห้วยฯ 5 5 10 2 1 3 0 0 0 13 
หมู่ที่  7  บ้านเอื้องดอย 30 22 52 8 7 15 1 4 5 72 

รวม 413 407 820 94 61 155 5 18 23 998 
 

 
ข้อมูล ณ วันที่  30 ตุลาคม  2559  ที่มา : กองสวัสดิการสังคม อบต.พระธาตุผาแดง 
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5.ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
    มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน และบางเส้นทางเป็นถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่  8  แสดงจํานวนเส้นทางคมนาคมภายในตําบลพระธาตุผาแดง 
     

หมู่ที่ 

จํานวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนลกูรัง
(สาย) 

ทางลําลอง 
(สาย) 

1 8 1 6 1 - 
2 11 3 6 2 - 
3 5 - 3 2 - 
4 4 - 2 2 - 
5 8 1 4 3 - 
6 6 - 3 3 - 
7 6 1 3 2 - 

รวม 48 6 27 15 - 
ถนนเชือ่มระหว่างตําบล 3 1 1 - 
ถนนในการรับผิดชอบของ

หน่วยงานอื่น 
2 - - - 

 

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559 ที่มา : กองช่าง อบต.พระธาตุผาแดง 
 

 5.2 การไฟฟ้า 
   มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จํานวนประมาณ  3,255  ครัวเรือน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
เน่ืองจากหมู่บ้านได้ขยายจํานวนครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน  ขณะน้ีกําลังประสานไฟฟ้าให้ประมาณการขยายเขตการ
ไฟฟ้า 
   

          5.3 การประปา 
   1. ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก จํานวน 2 แห่ง  
   1.1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านเอื้องดอย  ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ท่ี 7 และหมู่ที่ 1 
   1.2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ท่ี 2  
   2. ประปาขนาดใหญ่ จํานวน 1 แห่ง  
   2.1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 3 
   3. ประปาภูเขา จํานวน 2 แห่ง  
   3.1 ตั้งอยู่หมู่ที่  5 ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 5 

   3.2 ตั้งอยู่หมู่ที่  6 ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 6     
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 5.4 โทรศพัท ์
           ปัจจุบันทุกหมู่บ้านมีสัญญาณโทรศัพท์เกือบครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีเพียงบางส่วนของหมู่ที่ 5 บ้านถํ้าเสือ 
และหมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด ที่สัญญาณยังไม่ทั่วถึง เน่ืองจากสภาพพื้นที่เป็นป่าภูเขา ประชาชนส่วนใหญ่ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสด ุครุภัณฑ ์
           ที่ทําการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อําเภอแม่สอด ตั้งอยู่ ตําบลแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ห่างจากตําบลพระธาตุผาแดง ไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร 

 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง และราบลุ่มเหมาะแก่
การเพาะปลูก ซึ่งพืชที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้หลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถ่ัว มันสําปะหลัง อ้อย และอื่นๆ 
เป็นต้น  
 

ตารางที่  9  แสดงจํานวนเกษตรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจในตําบลพระธาตผุาแดง 
 

หมู่บ้าน พืชเศรษฐกิจ หมายเหตุ 
ข้าว ข้าวโพด ถัว่ มันสําปะหลัง อ่ืนๆ 

หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล 298 434 22 - - - 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย 94 276 80 - - - 
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวใหม่ 81 247 57 1 - - 
หมู่ที่ 4 บ้านพะเด๊ะ 100 266 27 1 - - 
หมู่ที่ 5 บ้านถํ้าเสือ 29 182 3 7 - - 
หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด 7 167 30 - - - 
หมู่ที่ 7 บ้านเอื้องดอย 6 149 23 1 - - 

รวม 615 1,721 242 10 - - 
 
 

          6.2 การประมง 
  เนื่องด้วยพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ไม่มีแม่น้ําไหลผ่าน ทําให้ประชาชนไม่นิยม
ประกอบอาชีพการประมง ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และจําหน่ายตามตลาดประจําหมู่บ้าน และ
ใกล้เคียง 
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          6.3 การปศุสัตว ์
ตําบลพระธาตุผาแดง มีการปศุสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก โดยส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภค 

ภายในครัวเรือน การจําหน่ายจะเน้นตลาดพ้ืนบ้านในชุมชน และพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นหลัก  
 

 6.4 การบรกิาร 
บริการนวดแผนไทย และห้องอบสมุนไพรของ หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลพระธาตุผาแดง 
บ้านเช่า/ห้องแถว จํานวน 107 แห่ง ร้านค้าปลีก จํานวน 119 แ ห่ ง
ร้านรับซ่อมยานยนต์ จํานวน   12 แห่ง อู่ซ่อมรถ จํานวน 10 แ ห่ ง
ร้านจําหน่ายรถยนต์มือสอง  จํานวน 3  แห่ง สถานบริการนํ้ามัน จํานวน    1 แ ห่ ง
สถานบริการแก๊สหุ้งต้ม จํานวน 1  แห่ง โรงแรม  จํานวน 2  แห่ง  

  รีสอร์ทในพื้นที ่  จํานวน  5  แห่ง ป้ัมหลอด จํานวน 3 แห่ง  
โรงสีข้าวขนาดเล็กในพ้ืนที่  จํานวน  5  แห่ง ร้านจําหน่ายน้ําดื่ม    จํานวน 3 แ ห่ ง
ร้านจําหน่ายปูนป้ัน/ศาลฯ  จํานวน 2  แห่ง ร้านอาหาร/ก๋วยเตี๋ยว จํานวน  16 แห่ง 

       ร้านบริการตัดผม/เสรมิสวย  จํานวน  14  แห่ง ร้านล้างอัดฉีด จํานวน    1 แห่ง
ร้านจําหน่ายวัสดุกอ่สร้าง จํานวน 1  แห่ง ร้านขายเฟอร์นิเจอร ์ จํานวน 2 แห่ง
ร้านอินเตอร์เนต็  จํานวน 2  แห่ง โรงฆ่าสตัว์ย่อย จํานวน 1 แห่ง
ร้านรับซื้อของเก่า  จํานวน 2  แห่ง โรงสีข้าว จํานวน 6 แห่ง  

 

 6.5 การท่องเที่ยว 
 ภูมิประเทศในเขตพื้นที่ตําบลพระธาตุผาแดง  มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ เป็นพ้ืนที่ราบ และเป็นภูเขา  ธรรมชาติ
ยังคงความอุดมสมบูรณ์  ด้วยป่าไม้ที่ประชาชนรักษาไว้  สําหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในตําบลพระธาตุผาแดง ที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้มากในแต่ละปี ดังน้ี 
 

  - เจดีย์พระธาตุผาแดง มีที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล องค์เจดีย์ถูกออกแบบโดยหน่วยศิลปากรที่ 3 
จังหวัดสุโขทัย  เป็นศิลปะแบบสุโขทัย  ขนาดความกว้างของฐาน 12 เมตร สร้างข้ึนเมื่อ 20 ตุลาคม 2537 ถึงวันที่ 
15  มีนาคม 2538 ชาวบ้านและผู้ศรัทธาจะนิยมข้ึนไปสักการะ ในทุกๆวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 3 ซึ่งตรงกับเทศกาลวัน
มาฆบูชา 
  - สวนสาธารณะ พระเจ้าตาก มีที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล เป็นสวนสาธารณะมีพ้ืนที่โดยประมาณ 
60 ไร่ ภายในสวนสาธารณะมีรูปป้ันพระเจ้าตาก พญานาค ศาลาพักร้อน และพืชพรรณหลากหลายชนิด เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่พ่ึงเกิดข้ึนใหม่  สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี 

  - อ่างเก็บนํ้าห้วยแม่สอด  มีที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย  เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเก็บ
กักน้ําไว้ใช้ในการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ของ ประชาชน ทําให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอต่อการทําการเกษตร
และการปลูกพืชหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี  ซึ่งยามเย็นจะมีนักท่องเท่ียวข้ึนไปพักผ่อนดูพระอาทิตย์ตก และว่ิงออก
กําลังกาย 

  - น้ําตกเหมืองผาแดง  มีที่ตั้งอยู่ หมู่ท่ี  3  บ้านแม่ตาวใหม่  น้ําตกผาแดงเป็นแหล่งต้นนํ้าของเหมืองแม่
ตาวที่ไหลผ่านหมู่บ้านต่างๆ  มีต้นไม้บริเวณโดยรอบอุดมสมบูรณ์  น้ําไหลตลอดท้ังปี  เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่พ่ึง
เกิดข้ึนใหม่  นักท่องเที่ยวนิยมไปมากในช่วง ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี 
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  - รอยพระพุทธบาท  มีที่ตั้งอยู่ หมู่ท่ี 4 บ้านพะเด๊ะ มีร่องรอยคล้ายรอยเท้าบนโขดหิน พบอยู่ในป่า 
ชาวบ้านที่พบเห็นขนานนามว่า รอยพระพุทธบาท 
  - ถํ้าตุโพบ้านถ้ําเสือ มีท่ีตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านถ้ําเสือ สถานที่ตั้งอยู่ในป่า ต้องเดินทางโดยการเดินเท้า รถไม่
สามารถสัญจรเข้าไปได้ ภายในถํ้ามีหินงอกหินย้อยสวยงาม  
 - โป่งน้ําพุร้อนบ้านขุนห้วยฯ มีที่ตั้งอยู่ หมู่ท่ี 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด เป็นโป่งนํ้าพุร้อนที่ไหลลงตามลําหว้ย
ชุลโีพ 

 6.6 อุตสาหกรรม 
ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จึงมีนักลงทุนให้

ความสนใจ ดําเนินกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ โดยแยกประเภทอุตสาหกรรม ดังน้ี 
 

หมู่บ้าน 
ประเภทโรงงาน (แห่ง) 

หมายเหตุ 
ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 

หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล - 2 2  
หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย - - 2  
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวใหม่ - 3 9  
หมู่ที่ 4 บ้านพะเด๊ะ - - -  
หมู่ที่ 5 บ้านถํ้าเสือ - - -  
หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด - - -  
หมู่ที่ 7 บ้านเอื้องดอย - - -  

รวม - 5 13  
 

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559 ที่มา : กองคลัง อบต.พระธาตุผาแดง 
 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มพาณิชย์ 

- สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน    1 กลุ่ม  - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  7 กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 3 กลุ่ม - กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 1 กลุ่ม 

  - กลุม่อาสาสมคัรสาธารณสุข 7 กลุ่ม - กลุม่แม่บ้าน/สตร ี 7 กลุ่ม  
 - กลุม่ฌาปนกิจหมู่บ้าน 4 กลุ่ม 
  กลุ่มอาชีพ 

 - กลุม่ทอผ้าพ้ืนเมือง (ปกาญอ) 3 กลุ่ม - กลุม่ขยะบุญ 4 กลุ่ม 
 - กลุม่ทําดอกไม้จันทน์ 1 กลุ่ม - กลุม่ทําหน่อไม้อดัปีบ 1 กลุ่ม 
 - กลุม่สมุนไพร   1  กลุ่ม - กลุม่ทําไม้กวาดดอกหญ้า 1 กลุ่ม 
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 6.8 แรงงาน 
ประชากรในตําบลพระธาตุผาแดง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และรับจ้างทั่วไป สําหรับ

ในภาคอุตสาหกรรมจะจัดหาแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยขึ้นทะเบียนแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
จากสํานักงานแรงงาน อําเภอแม่สอด 
 
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ํา) 
 

          7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรอืชุมชน 
 

มีจํานวน 7 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังน้ี 
 

หมู่ท่ี หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 ค้างภิบาล 1,269 1,085 2,354 1,045 
2 หัวฝาย 883 899 1,782 896 
3 แมต่าวใหม่ 422 408 830 582 
4 พะเดะ๊ 431 427 858 250 
5 ถํ้าเสือ 284 254 538 138 
6 ขุนห้วยแม่สอด 203 188 391 108 
7 เอื้องดอย 253 258 511 236 
 รวม 3,745 3,519 7,264 3,255 

 
 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมได้แก่ ทํานา ปลูกข้าว ข้าวโพด  
ถ่ัวต่างๆ และทําสวนผักสวนครัว 

 

          7.3 ข้อมูลด้านแหลง่นํ้าการเกษตร 
          แหล่งนํ้าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลําห้วยแม่สอด ลําห้วยแมต่าว 
          - ลําหว้ยแม่สอด  ไหลผ่านทางตอนบนของหมู่ท่ี 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด  หมู่ที่ 7 บ้านเอือ้งดอย  หมูท่ี่ 2 
หมู่บ้านหัวฝาย และหมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล    
   - ลําห้วยแมต่าว ไหลผ่านทางตอนบนของหมู่ที ่5 บ้านถํ้าเสือ หมู่ที ่4 บ้านพะเดะ๊ และหมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวใหม ่ 
 

   7.4 ข้อมูลด้านแหลง่น้ํากนิ น้ําใช ้(หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บรโิภค) 
    แหล่งน้ําที่สร้างข้ึน จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 
  1.อ่างเก็บนํ้าห้วยแม่สอด เป็นแหล่งเก็บกักน้ําที่สําคัญ เพราะเป็นแหล่งนํ้าใช้เพ่ือการเกษตรของ
ประชาชนตําบลพระธาตุผาแดงบางส่วน และประชาชนตําบลแม่สอด  
  2.อ่างเก็บนํ้าห้วยแม่สอด ตอนบน (กําลังดําเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี 2561)  
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  แหล่งนํ้าอุปโภค/บริโภค  ของตําบลพระธาตุผาแดง ดังน้ี  
  1. ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก จํานวน 2 แห่ง  
   1.1. ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านเอื้องดอย  ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 1  
   1.2. ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 2  
  2. ประปาขนาดใหญ่ จํานวน 1 แห่ง  
   2.1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 3 
  3. ประปาภูเขา จํานวน 2 แห่ง  
   3.1 ตั้งอยู่หมู่ที่  5 ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ท่ี 5 
   3.2 ตั้งอยู่หมู่ที่  6 ให้บริการแก่ประชาชนหมู่ท่ี 6     

 
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชาชนส่วนใหญ่ในตําบลพระธาตุผาแดงนับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์  โดยมีสถาบัน
และองค์กรทางศาสนา วัดในพ้ืนที่มีจํานวน  4  แห่ง สํานักสงฆ์ จํานวน 4 แห่ง  โบสถ์คริสต์ จํานวน 3 แห่ง  ได้แก่ 
  1 . วั ด ด อ น มู ล  ตั้ ง อ ยู่ ที่ บ้ า น ค้ า ง ภิ บ า ล  ห มู่ ที่ 1  ตํ า บ ล พ ร ะ ธ า ตุ ผ า แ ด ง  อํ า เ ภ อ 
แม่สอด  จังหวัดตาก  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  สร้างเม่ือ พ.ศ. 2415 มีที่ดินตั้งวัดเน้ือที่ 6 ไร่ 3 งาน ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันท่ี 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519 บริเวณที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นสันดอนจึงไดข้นาน
นามว่า “วัดดอนมูล” แต่มีชาวบ้านท่ัวไปนิยมเรียกว่า “วัดค้างภิบาล”ตามชื่อของหมู่บ้าน 
  2. วัดชลประทานบ้านหัวฝาย ตั้งอยู่ที่บ้านหวัฝาย  หมู่ที ่2  ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก  
  3. วัดพระธาตุดอยหัวฝาย ตั้งอยู่ที่บ้านหัวฝาย หมู่ท่ี  2 ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก   
  4. วัดสว่างอารมณ์บ้านแม่ตาวใหม่ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ตาวใหม่ หมู่ที่ 3 ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก   
  5. สํานักสงฆ์บ้านพะเด๊ะ   ตั้งอยู่ที่บ้านพะเด๊ะ หมู่ที่ 4  ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 6. สํานักสงฆ์บ้านถ้ําเสือ  ตั้งอยู่ที่บ้านถํ้าเสอื หมู่ที่ 5  ตําบลพระธาตผุาแดง อําเภอแม่สอด จังหวดัตาก 
  7. สํานักสงฆ์บ้านขุนห้วยแม่สอด  ตั้งอยู่ท่ีบ้านขุนห้วยแม่สอด  หมู่ที่ 6  ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม่
สอด  จังหวัดตาก    
  8. สํานักสงฆ์บ้านเอื้องดอย   ตั้งอยู่ที่บ้านเอื้องดอย  หมู่ที่ 7  ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก    
  9. โบสถ์คริสต์จักรบ้านพะเด๊ะ  ตั้งอยู่ที่บ้านพะเด๊ะ  หมู่ที่ 4 ตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก  
  10. โบสถ์คริสต์จักรบ้านขุนห้วยแม่สอด  ตั้งอยู่ท่ีบ้านขุนห้วยแม่สอด  หมู่ท่ี 6 ตําบลพระธาตุผาแดง  
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
  11. โบสถ์คริสต์จักรบ้านเอื้องดอย  ตั้งอยู่ที่บ้านเอื้องดอย  หมู่ที่ 7  ตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก  
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 8.2 ประเพณแีละงานประจาํปี 
  1. ประเพณีสงกรานต์ รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ  จัดขึ้นช่วงเดือน เมษายนของทุกปี  โดยการจัดกิจกรรมให้
ผู้สูงอายุ และบุตร หลานได้เข้ามามีส่วนร่วม  มีการเชิญพระสงฆ์มาเทศนาธรรม  สรงน้ําพระพุทธรูป รดนํ้าดําหัว
ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน นอกจากน้ียังมีการจัดการละเล่นพ้ืนบ้าน ให้ผู้สูงอายุได้เข้ามาร่วมสนุก  ประเพณีสงกรานต์จัด
ข้ึนทุกหมู่บ้านทั่วตําบลพระธาตุผาแดง 
  2. ประเพณีข้ึนธาตุประจําปี  เป็นประเพณีที่จัดข้ึนทุกปีในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 9  เพ่ือเป็นการสักการะส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีนับถือ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นความเชื่อของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมายาวนาน  ลักษณะประเพณีจะ
มีการทําบุญตักบาตร ร่วมฟังเทศนาธรรม และมีการจัดงานมหรสพบริเวณโดยรอบองค์พระธาตุ   
 3. ประเพณีกวนข้าวพระพุทธ  จัดข้ึนระหว่างวันเพ็ญเดือน 6 (วันวิสาขบูชา)  ชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย 
จะรวมตัวกันท่ีวัด เพ่ือช่วยกันกวนข้าวทิพย์ถวายพระ  จัดขึ้นท่ีวัดชลประทานบ้านหัวฝาย 
 4. ประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีของชนชาวถ่ินล้านนา นิยมปฏิบัติกันตั้งแต่เดือน 12 เหนือถึง
เดือนยี่เหนือ หรือตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี  ลักษณะของประเพณี คือ ชาวบ้านจะนําสิ่งของใส่
ไว้ใน “ก๋วย” (ตะกร้าที่ใช้ไม้ไผ่สาน) ทั้งของกิน ของใช้ มาเข้าร่วมประเพณี แต่เนื่องด้วยสิ่งของที่นํามาถวายมีเป็น
จํานวนมาก  จึงให้พระสงฆ์ หรือสามเณรเป็นผู้จับสลาก ใช้หลัก“อุปโลกนกรรม” คือสิ่งของที่ถวาย มีทั้งของมีราคา
มากและมีราคาน้อยแตกต่างกันไปตามแต่โชคของผู้ได้รับ วันน้ีมักจะมีญาติสนิทมิตรสหายท่ีอยู่ต่างบ้านมาร่วมจับ
สลากด้วย 
  5. ประเพณีปกาญอ  เป็นประเพณีของชาวกระเหรี่ยง เผ่าปกาญอ ซึ่งจะจัดข้ึนเป็นประจําทุกปี  โดยชน
เผ่าปกาญอจะนัดรวมตัวกันเพ่ือจัดกิจกรรม คนเฒ่าคนแก่จะมาให้พร การแต่งกายจะใส่ชุดชนเผ่าพ้ืนเมือง  มี
การละเล่นพ้ืนเมือง  เข้าป่าล่าสัตว์  ร้องเพลงสร้างความสามัคคี    
 6. ประเพณีลอยกระทง  เป็นประเพณีที่จัดข้ึนทุกปีในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 12  เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์
และขอขมาต่อพระแม่คงคา  ลักษณะประเพณี จะจัดกิจกรรมให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม จัดการ
แข่งขันประกวดกระทง ขบวนแห่ และร่วมงานมหรสพตลอดทั้งคืน 

 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่โดดเด่น  คือ  

กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองของชาวปกาญอ   
 กลุ่มจักสานไม้กวาดดอกหญ้า  
 ภาษาถิ่น คือ  

ภาษาเมืองล้านนา  ภาษากระเหร่ียง เผ่าปกาญอ 
 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกท่ีโดดเด่น  คือ  

กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองของชาวปกาญอ  ผลิตสินค้าผ้าทอท่ีมีลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวกระเหรี่ยง 
เผาปกาญอ ใช้การทอผ้าแบบพื้นเมือง และพัฒนาลวดลายให้เข้ากับยุคปัจจุบัน  
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9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          9.1 น้ํา 
          แหล่งน้ําธรรมชาติ 
 ลําห้วย , ลํานํ้า  2  สาย 
 ลําเหมือง  2  สาย 
 แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น 
 อ่างเก็บนํ้า  2  แห่ง 

ฝาย   3  แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ้าน 5  แห่ง 
 ระบบประปาภูเขา 2  แห่ง 
           

 9.2 ป่าไม้ 
ตําบลพระธาตุผาแดง  มีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ  42.50  ตร.กม. (20,502.50 ไร่) เนื่องจากพื้นที่ตําบลพระ

ธาตุผาแดง  มีลักษณะภูมิประเทศสองลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่จึงอยู่ในเขตภูเขาสูง  ซึ่งเป็นบริเวณต้นนํ้าลําธาร อัน
ได้แก่  พ้ืนที่หมู่บ้านพะเด๊ะ (บางส่วน) บ้านหัวฝาย (บางส่วน) บ้านขุนห้วยแม่สอดและบ้านถํ้าเสือ  ลักษณะของป่า
จะเป็นป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณ    

 

          9.3 ภูเขา 
           ในพ้ืนที่ตําบลพระธาตุผาแดง มี 3 หมู่บ้าน ตั้งถ่ินฐานอยู่ระหว่างภูเขา คือ หมู่บ้านพะเด๊ะ หมู่บ้านถํ้าเสือ 
และหมู่บ้านขุนห้วยแม่สอด 
 

          9.4 คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือแร่สังกะสี ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถแปรรูปเพ่ือนําไปใช้

ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่เดิมบริษัทผาแดง อินดัสทรี จํากัด(มหาชน) เป็นผู้สัมปทานดําเนินกิจการ แต่
เนื่องจากปัจจุบันแร่สังกะสีมีจํานวนลดน้อยลง จึงยกเลิกกิจการไปเม่ือปี 2559  
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ส่วนท่ี 2 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2557 – 2560) 
 

1.สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รบัและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560 
 

          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพระธาตุผาแดง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System 
(e-LAAS) สรุป การต้ังประมาณการงบประมาณรายรับ รายจ่าย และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพระธาตุผาแดง รายละเอียด ดังน้ี 
 

ปีงบประมาณ 
รายละเอียดการต้ังงบประมาณ 

หมายเหตุ ต้ังงบประมาณ
รายรับ 

ต้ังงบประมาณ
รายจ่าย 

รายรับจริง รายจ่ายจริง 

2557 36,000,000 36,000,000 38,233,200.97 34,314,411.23  
2558 43,400,000 43,400,000 47,204,901.84 38,618,031.93  
2559 41,000,000 41,000,000 45,899,471.97 39,755,039.49  
2560 51,000,000 51,000,000 - -  

 

      
 1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

          1.2.1 เชิงปริมาณ 
 ผลจากการดําเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559  พบว่า มีการนํา
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  ไปบรรจุไว้
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559  จํานวน  157  โครงการ  และดําเนินการเสร็จสิ้น จํานวน  
121  โครงการ (คิดเป็นร้อยละ  77.07  ของจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติปี 2559)  มีการใช้
งบประมาณไปทั้งสิ้น  17,278,111 บาท (คิดเป็นร้อยละ 81.78% ของงบประมาณท่ีประมาณการไว้ใน
ข้อบัญญัติปี 2559) แยกเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 18 
 

 
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                           องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 

 

ตารางที่  10  จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

 
  ตารางที่  11  จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จํานวนงบประมาณตาม
แผนพัฒนา 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ร้อยละของงบประมาณ 

ที่ใช้จ่ายจริง 

3 ปี ปี 2559 
งบประมาณที่

อนุมัติ 
เบิกจ่ายแล้ว 

ข้อ บัญญัติ 
3 ปี ปี 2559 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 112,245,600 105,845,600 3,136,573 2,871,773 91.56 2.56 2.71 
2.การพัฒนารายได้ 2,109,000 703,000 894,600 580,229 64.86 27.51 82.54 
3.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่
ดี 

3,385,000 1,145,000 1,844,700 767,870 41.63 22.68 67.06 

4.การส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

20,219,200 12,249,200 9,411,012 8,843,520 93.97 43.74 72.20 

5.การส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2,730,000 910,000 781,000 711,020 91.04 26.04 78.13 

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

705,000 235,000 128,000 119,866 93.65 17.00 51.01 

7.การพัฒ นาการบ ริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี 

4,853,000 3,651,000 1,801,276 1,757,914 97.59 36.22 48.15 

8.การสร้างความพร้อมของตําบลเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

195,000 65,000 80,000 0 0 0 0 

รวม 146,441,800 124,803,800 21,127,523 17,278,111 81.78 11.80 13.84 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนา 

บรรจุ 
ใน 
ข้อ 

บัญญัติ 

การดําเนินงาน ร้อยละของโครงการที่ปฏิบัติจริง 

ดําเนิน 
การ 

เสร็จแล้ว 

ไม่ได้ดําเนิน 
การ 3 ปี ปี 2559 

ข้อ 
บัญญัติ 

3 ปี ปี 2559 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 379 255 57 47 10 82.46 12.40 18.43 
2.การพัฒนารายได้ 75 25 18 10 8 55.56 13.33 40.00 
3.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 62 21 17 8 9 47.06 12.90 38.10 
4.การส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 173 63 28 22 6 78.57 12.72 34.92 
5.การส่ งเส ริมและอนุ รักษ์ ป ระ เพณี 
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

51 17 11 11 0 100.00 21.57 64.71 

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

33 11 7 7 0 100.00 21.21 63.64 

7.การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

110 40 16 14 2 87.50 12.73 35.00 

8.การสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

12 4 3 2 1 66.67 50.00 16.67 

รวม 898 437 157 121 46 77.07 13.47 27.69 
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 1.2.1 เชิงคุณภาพ 
 แผนพัฒนาสามปี  (พ .ศ . 2559 - 2561) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่   
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 2. ด้านการพัฒนารายได้   
 3. ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
 4. ด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 5. ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 6. ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 7. ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 8. ด้านการสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 8 ด้านดังกล่าวส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
พระธาตุผาแดงสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นได้ในระดับหน่ึง โดยสามารถ
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ได้ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลากหลายเส้นทาง การก่อสร้างรางระบายนํ้า การวางท่อระบายนํ้าหลายจุด รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนน ซึ่งล้วนแล้วเป็นโครงการที่ได้รับการเสนอผ่านเวทีประชาคมทั้งสิ้น ส่วนโครงการที่
ยังคงค้างไม่ได้ดําเนินการ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดงยังคงบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป เพ่ือรองบประมาณในการก่อสร้างในปีต่อๆไปให้แล้วเสร็จทุกโครงการ ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีความพึง
พอใจต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระดับดี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ได้จัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนใน
ตําบลพระธาตุผาแดง เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ (การจัดทํา
ดอกไม้จันทน์,การทําไม้กวาดดอกหญ้า) โครงการจักสานตะกร้าด้วยวัสดุต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพทอผ้า
พ้ืนเมืองของชาวปกาญอ ที่มีเอกลักษณ์ลวดลายเฉพาะ เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ สามารถนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการพัฒนา และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอีกทาง
หน่ึง ประชาชนจึงมีความพึงพอใจต่อการพัฒนารายได้ในระดับดี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง มีความห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบล
พระธาตุผาแดง โดยริเริ่มจากด้านสวัสดิการสังคม การลงพื้นที่ออกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
ติดเช้ือเป็นประจําทุกเดือน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม และทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงาน
พัฒนาสังคมระดับอําเภอ ระดับจังหวัด การดูแลป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น การป้องกันภัยหนาว ภัยแล้ง การ
เฝ้าระวังพ้ืนที่ เสี่ยงภัย และการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น การดูแลงานด้าน
สาธารณสุข เช่น โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรคหนอนพยาธิ รวมถึงจัดหาวัสดุยาสามัญ
ประจําบ้าน มอบแก่หมู่บ้านที่ห่างไกลจากโรงพยาบาล ประชาชนจึงมีความพึงพอใจต่อการดูแลงานด้าน
คุณภาพชีวิตในระดับดี 
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 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยได้จัดต้ังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๕ ศูนย์ เพ่ือรองรับเด็กเล็กในพ้ืนที่ ให้ได้รับการดูแล และพัฒนาตามวัยที่เหมาะสม และ
จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ได้รับโอนโรงเรียน ตชด.บ้านถ้ําเสือมาสังกัด อบต.เมื่อปี พ.ศ. 2555 มีการ
ก่อสร้างอาคารเรียนรองรับจํานวนเด็กโรงเรียน และจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการ
จัดอบรมให้ความรู้ และจัดส่งเข้าร่วมอบรมนอกสถานที่ต่างๆ ประชาชนจึงมีความพึงพอใจต่อการดูแลงานด้าน
การศึกษาในระดับดี 
 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง คํานึงถึงความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยได้จัดโครงการ/กิจกรรม ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เช่น โครงการจัดงานประเพณีขึ้นธาตุ
ประจําปี โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ (รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ) 
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เป็นต้น ตลอดจนเข้าร่วมกับทางหน่วยงานราชการในงานรัฐพิธีที่สําคัญ
ต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันรําลึกถึงบรรพบุรุษที่สร้างคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ ทั้งน้ี
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในระดับดี 
 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง มีสภาพภูมิประเทศ 2 ลักษณะ คือ พ้ืนที่ราบ และป่า
ภูเขา ทําให้ต้องคํานึงถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และป่าไม้ในพ้ืนที่ และโดยเฉพาะหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และ
หมู่ที่ 6 มีพ้ืนที่ป่าอ้อมล้อมหมู่บ้าน จึงต้องมีการดูแลรักษาเป็นพิเศษ ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมและถูกรุกล้ํา
ทําการเกษตร องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง จึงได้จัดทําโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และ
โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป รวมถึงการ
ปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะให้เป็นสวนสาธารณะประจําตําบล เพ่ือให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน เริ่มต้ังแต่การจัดทําเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหา
และความต้องการ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ และการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่องานราชการ ประชาชนส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับดี 
 ยุทธศาสตร์การสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง อยู่ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จึงเป็นพ้ืนที่
เป้าหมายของนักลงทุน ที่จะเข้ามาลงทุน ดังน้ัน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน หน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ เบ้ืองต้นทางองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผา
แดง ได้จัดต้ังศูนย์คลินิกนักลงทุนไว้ที่ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดี 
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2.ผลที่ได้รับจากการดําเนินงาน 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลท่ีสาํคญั 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดงได้ดําเนินงานต่างๆ ต้ังแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 - 2560  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความ
เป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดงนั้น  ผลที่
ได้รับมีดังน้ี   

1. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย
เพ่ิมมากขึ้น 

2. ประชาชนมีนํ้าประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 
3. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน มีไฟฟ้าส่องสว่างทุกเส้นทาง 
4. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการส่งเสริมเสริมอาชีพต่างๆ 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย 

ระเบียบกําหนด  
6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน 
7. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน และเทา่เทียมกัน 
8. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยต่อภัยพิบัติต่างๆ 
9. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ 
10. สภาพแวดล้อมน่าอยู่ และปา่ไม้ในชุมชนมคีวามอุดมสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
11. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากย่ิงขึ้น 
12. ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมขึ้น มีดังน้ี 
 1. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้น สําหรับการสัญจรไปมา  
 2. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
 3. ผู้สูงอายุ ผูพิ้การได้รับการดูแลด้านคุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการสังคม 
 4. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5. สภาพพ้ืนที่ได้รับความสนใจจากนักลงทนุเพ่ิมมากขึ้น 
 

 2.2 ผลกระทบ 
 ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 
2560 สามารถดําเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการ ซึ่งการดําเนินงานน้ันก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อ
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  ดังน้ี 
 1. การขยายตัวของหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว ทําให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ทันต่อสถานการณ์  
 2. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้การระบายน้ําได้ช้าเกิดนํ้าท่วม
ขังในบางจุด ทําให้ประชาชนเสนอโครงการเกี่ยวกับระบบรางระบายนํ้าเพ่ิมขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 3. การพัฒนาเจริญขึ้นทําให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะเพ่ิมมากขึ้น การลักขโมย เป็นต้น 
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3.สรปุปัญหาอุปสรรคการดําเนนิงานทีผ่่านมา และแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
 3.1ปัญหาและอุปสรรคในการนาํแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 1. จํานวนโครงการที่ต้ังไว้ในแผนพัฒนามีจํานวนมาก  แต่สามารถนําไปปฏิบัติได้น้อย เน่ืองจาก
จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการการดําเนินงาน และมีการโอนงบประมาณบ่อยคร้ัง จึงทําให้อัตรา
ความสําเร็จในการนําแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า 
 2. มีการเปล่ียนแปลงโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการอยู่บ่อยคร้ัง ทําให้การดําเนินงานล่าช้า
กว่ากําหนด  ส่งผลให้การติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 3. การต้ังงบประมาณบางโครงการมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อดําเนินการ
แล้วเสร็จ 
 4. ระยะเวลาในการดําเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่ต้ังไว้ ผนวกกับ
สภาพพ้ืนที่บางแห่งไม่เอ้ืออํานวย จึงทําให้การดําเนินงานล่าช้า 
 5. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย 
ทําให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและ
ทั่วถึง 
 6. ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง
ดําเนินการให้ประชาชนในพ้ืนที่ (ตําบลพระธาตุผาแดง) ทราบก่อนและหลัง 
 7. ขาดการประเมินศักยภาพระหว่างโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีกับงบประมาณที่คาด
ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดงจะได้รับในปีงบน้ัน จึงทําใหแ้ผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติฯไม่
ค่อยมีประสิทธิภาพ 
 

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

ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1.ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตรด้์านความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตรด้์านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตรด้์านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตรด้์านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตรด้์านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 วิสัยทัศน ์ 

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การ
กําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จาก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
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 3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ฎาให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของนฎ้า  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
     (3) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตรแ์ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
หลัก ดังน้ี 
 1.ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 3.ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 4.ยุทธศาสตรด้์านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 5.ยุทธศาสตรด้์านความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตรด้์านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์
 8.ยุทธศาสตรด้์านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาคเมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบ
การผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการ
พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการค้า
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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 (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเช่ือมโยงในระดับ
นานาชาติ 
 (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น 
ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
 (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นําไปสู่การ
พ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 

 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย จังหวัดตาก สุโขทัย 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์) 
 

 วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision) 
     “ศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน” 
 

 เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals) 
1. มีการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และต่างประเทศ เพ่ือใช้ศักยภาพ

แหล่งที่ต้ังและความพร้อมของโครงสร้างบริการพ้ืนฐานที่มีอยู่สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับ
นานาชาติ 

2. มีการพัฒนาและอนุรักษ์เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ร่วมยุค รวมทั้ง
การพัฒนาระบบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ือเป็นฐานในการสร้างรายได้ทั้งด้านการท่องเที่ยวและ
หัตถอุตสาหกรรม 

3. เป็นศูนย์ข้อมูลศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างศักยภาพการผลิตของพ้ืนที่
และทรัพยากรมนุษย์นํามาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

4. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่บริการ ระบบบริการ และสาธารณูปโภค การอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมการบริการที่ประทับใจรวมทั้งส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัย 

5. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรที่เป็น
ระบบ 

6. เป็นจุดรองรับและประสานการเช่ือมโยงการค้าชายแดน  การผลิต การตลาด ด้าน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 

7. ปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้งได้รับการแก้ไข 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
1. พัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีนแห่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 

 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด (Strategies) 
1. พัฒนาการคมนาคมเครือข่าย 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ร่วมยุค 
3. ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาภูมิภาค 
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4. พัฒนาสู่ความเป็นเมืองบริการและมีความปลอดภัย 
5. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าทางการเกษตร 
6. ส่งเสริมการค้าชายแดน 
7. บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

 

 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มจังหวัด (Blueprint for Change) 
 ด้านโครงสร้าง 

1. ควรปรับโครงสร้างกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ หรือเศรษฐกิจ หรือพ้ืนที่ลุ่ม
นํ้าเพ่ือทําให้เกิดความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาบางปัญหา เช่น ควรรวมจังหวัดพิจิตรเข้าในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ด้วย เพ่ือบูรณาการประโยชน์ร่วมกันในเรื่องการขนส่ง และการใช้ประโยชน์จาก
ตลาดกลางสินค้าการเกษตรที่จังหวัดพิษณุโลกจะจัดต้ังขึ้น หรือจังหวัดแพร่ซึ่งมีปัญหาร่วมในเรื่องลุ่มนํ้ายมกับ
จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น 

2. ต้องมีการปรับแก้ระเบียบกฎหมายเพ่ือรองรับกับการมอบอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดให้
สามารถบริหารและจัดการงานท่ีตอบสนองต่อการดําเนินงานแบบบูรณาการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
เช่น กฎหมายหรือระเบียบอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น 

 ด้านกระบวนการทํางาน 
1. บางโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณสูงเกินขีดความสามารถของกลุ่มจังหวัด 

และการดําเนินโครงการไม่ได้สิ้นสุดที่ระดับกลุ่มจังหวัด รัฐบาลต้องเป็นหน่วยงานหลักในการประสานสั่งการ 
หรือจัดองค์กรรองรับและปรับเปลี่ยนเป็นโครงการระดับชาติ 

2. ควรจัดเป็นงบประมาณกลางไม่เป็นงบประมาณรายโครงการเพ่ือให้สามารถปรับใช้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความจําเป็นเร่งด่วน 

3. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถจ้างผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่เป็นมืออาชีพเข้าร่วมบริหารงานได้ 

 ด้านบุคลากร 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถสรรหาข้าราชการมาปฏิบัติงานในแต่ละจังหวัดได้

ตามความเหมาะสมกับพ้ืนที่และภารกิจและแผนงานโครงการ 

 ด้านเทคโนโลยี 
1. ควรสนับสนุนให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสําหรับบุคลากรทุกระดับในสํานักงาน และ

หน่วยงานต่างๆ และคอมพิวเตอร์ Notebook ในห้องประชุมสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน เพ่ือลดปริมาณ
การใช้กระดาษเอกสาร และแก้ปัญหาสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร 

2. การเช่าวงจรเชื่อมต่อสู่อินเตอร์เน็ต โดยจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางและทําให้จังหวัด
พิษณุโลกเป็น Software Park 
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3) แผนพัฒนาจังหวัดตาก 
 

1) วิสัยทัศน์  
“เมืองน่าอยู่   ประตูการค้าชายแดน” 
 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์  / กลยุทธ ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  และ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษาชีวิต การงาน รายได้ ที่อยู่
อาศัย ครอบครัวและชุมชน การคมนาคม และสนับสนุนการ
ทํางานเครือข่ายการร่วมกลุ่มชุมชน 

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.ลดความเสี่ยงภัยและเพ่ิมขีดความสามารถ ให้แก่ชุมชนให้มี
ความพร้อมรับภัยพิบัติ 

3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 1.ส่งเสริมการท้าการเกษตรที่ย่ันยืน อาทิ การเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม เกษตร ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ บนแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 

4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP 
และการค้าชายแดน 

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และ สิ่งอ้านวย
ความสะดวกนักท่องเที่ยว 
2.พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมช่องทางการจ้าหน่าย สินค้า OTOP 
3.ส่งเสริมการค้าชายแดน 

5.การรักษาความมั่นคงชายแดนและความ
สงบเรียบร้อย 

1. สร้างขีดความสามารถในการรักษาความ สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงชายแดน  
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

6.การบริหารจัดการที่ดี 1. พัฒนาระบบการให้บริการ สิ่ งอ้านวยความ  สะดวก
ประชาชนและข้าราชการ  
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดตาก 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางในการพัฒนา 
 

1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
 

1.1  งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง              
1.2  งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
และ การบริหารจัดการนํ้า  แบบบูรณาการ           
1.3  งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร 

2. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทนุ
พาณชิยกรรม และการท่องเที่ยว 

2.1 งานด้านการส่งเสริมการลงทุน              
2.2 งานด้านการส่งเสริมการเกษตร             
2.3 งานด้านการพาณิชยกรรม                   
2.4 งานด้านการท่องเที่ยว 

3. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

3.1 งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย              
3.2 งานด้านการรักษาความยุติธรรมและ
กระบวนการยุติธรรม                              
3.3 งานด้านการป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัย                                         
3.4 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.5 งานด้านยาเสพติด 

4. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

4.1 งานด้านส่งเสริมอาชีพ                        
4.2 งานด้านสวัสดิการสังคม                      
4.3 งานด้านการศึกษา                            
4.4 งานสิทธิมนุษยชน                             
4.5 งานด้านการสาธารณสุข                     
4.6 งานด้านกีฬา และ นันทนาการ 

5. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

5.1 งานด้านส่งเสรมิการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5.2 การอนุรักษข์นบธรรมเนียม จารีต ประเพณี
รักษาอัตลกัษณข์องท้องถิน่                                 
5.3 ทํานุบํารุงศาสนา อนุรกัษ์โบราณสถาน   
โบราณวัตถ ุ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางในการพัฒนา 

6. ด้านการบรหิารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติการคุ้มครองดูแลและบํารุงรักษา
ป่าและนํ้า                             
6.2 งานด้านขยะมูลฝอย 

7. ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

7.1 งานด้านการบริการจัดการองค์กรให้ได้ 
มาตรฐาน                                           
7.2 งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

วิสัยทัศน์ 
  “ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล บริการประทับใจ” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สนับสนุนการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
2. จัดระเบียบชุมชนและสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีดีให้แก่ประชาชน 
3. ส่งเสริม สืบสานจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4. สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมีส่วน

ร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ 
1. ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

 2. จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 
 

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง นําข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทาง

นํ้าในพ้ืนที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดําเนินการลงทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพ่ือมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นโดยระบุพิกัดที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ และทราบว่าถนนสาย
ใดอยู่ในสภาพใด และจําเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อใด เพ่ือกําหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการในแผนสามปี 

      1.2 งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการเพ่ือ
ป้องกันนํ้าท่วมในฤดูหลาก และการขาดน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้สํารวจข้อมูลแหล่งนํ้าโดยระบุ
พิกัดที่ต้ังทางภูมิศาสตร์สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค เพ่ือวางแผน 
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บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนสํารวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า
สภาพเครื่องสูบนํ้า สถานีสูบนํ้า คลองส่งนํ้า หากจําเป็นต้องซ่อมแซม ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (การระบุ
ที่ต้ังพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ําเพ่ือป้องกันการดําเนินการใน
พ้ืนที่ซ้ําซ้อน และเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกตามแนวทาง
ของสํานักงบประมาณ) 

      1.3 งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร ควรนําผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูล
ประกอบวางแผน 

 
2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

      2.1 งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้น
แก่คนในชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

      2.2 งานด้านส่งเสริมการเกษตร การให้การสนับสนุน ศก.บต. และควรพิจารณา  หาแนวทาง
ในการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ อาทิ การให้ความรู้ทางวิชา การจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร การจําหน่ายผลผลิต
การช่วยเหลือหาพันธ์ุพืช การบํารุงรักษาดิน จัดหาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืชในราคาตํ่า และการแปรรูป
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ 

      2.3 งานด้านการพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลให้สํารวจจุดหาบเร่แผงลอย ว่าสามารถขยายจุด
ผ่อนปรนเพ่ิมขึ้นได้อีกหรือไม่ หรืออาจสํารวจหาสถานที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับการ
ค้าขาย และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่ม ผู้ค้าขาย 

      2.4 งานด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสภาพแวดล้อม 
และวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น 

 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงเรียบร้อย 
      3.1 งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การ

พัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน สนับสนุนการจัดทําระบบข้อมูล ข่าวสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ 

      3.2 งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การประนอมข้อพิพาทและ
การช่วยเหลือทางด้านข้อกฎหมาย 

      3.3 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้นําข้อมูลการเกิดสาธารณภัย ในท้องถิ่น 
เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟ
ป่า ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจาก 
สาธารณภัยดังกล่าวควรหามาตรการเชิงป้องกัน และกําหนดเป็นแผนงานไว้ในพัฒนาสามปี 

 (1) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ของผู้บริหารและข้าราชการ
ท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย 

 (2) การซักซ้อมการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย กําหนดช้ันการบังคับบัญชา การ
ตัดสินใจ และขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณภัย 

  (3) การจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ 
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      3.4 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้สํารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้ายภัยอันตราย  จากกลุ่ม
มิจฉาชีพ และหามาตรการป้องกันเพ่ือลดจํานวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
ติดต้ังกล้องวงจรปิดให้สํารวจสภาพความสมบูรณ์ของการใช้งาน หากจําเป็นต้องซ่อมแซม  ขอให้เร่งดําเนินการ
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 

  3.5 งานด้านยาเสพติด ควรให้ความสําคัญกับการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด และ
บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้เป็นไปตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด โดยมีกลยุทธ์สําคัญที่จะดําเนินการ คือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง อย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

 

4. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      4.1 งานด้านส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความสําคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้สามารถ มีรายได้

เพียงพอกับรายจ่าย และสําหรับกลุ่มที่ไม่มีงานทําควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้
พิการมีงานทําเพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

      4.2 งานด้านสวัสดิการสังคม 
          (1) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ให้ได้รับเบ้ียยังชีพในปีต่อๆไปอย่างทั่วถึง โดยมีการจัดทํา

ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการคาดการณ์จํานวนของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบ้ียยังชีพล่วงหน้า และกําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี นอกจากนี้ควรให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของ
ผู้สูงอายุเช่นกัน 

          (2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความสําคัญในการจ่ายเงินเบ้ียความ
พิการให้คนพิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้
พิการ 

          (3) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความสําคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม(นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูล
กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี นอกจากน้ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจักทําแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่นพิจารณานําแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม 

          (4) การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มี ที่อยู่อาศัย 
      4.3 งานด้านการศึกษา ให้ความสําคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการส่งเสริม

ให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย 
       4.4 งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธ์ิที่ประชาชนสมควรได้รับด้วยความเท่าเทียมกัน 
      4.5 งานด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกันและระงับ

การระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
  4.6 งานด้านกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ให้สามารถพัฒนา

ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากําหนดสถานที่ และจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความสนใจตามวัย รวมท้ังการให้ความรู้และทักษะในการออกกําลังกายและเล่น
กีฬาตามกฎวิธี การจัดงานและส่งเสริมนันทนาการ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดย
สมัครใจ และให้การดูแล ปรับปรุง และรักษาศูนย์ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ 

 
 



ห น้ า  | 33 
 
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                           องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 

 

5. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
      5.1 งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการสํารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งหมด สร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิด
แปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 

      5.2 การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
      5.3 ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

6. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
     6.1 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาป่าและนํ้า ควร

เป็นการร่วมมือกันดําเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือให้เกิดผลสําเร็จอย่างย่ังยืน 
  6.2 งานด้านขยะมูลฝอย ควรให้มีการจัดการขยะมูลฝอย เน่ืองจากปัจจุบันมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ จึงก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมขึ้น  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ทั้งน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสําคัญการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือไม่ให้ปัญหา
ขยายตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้น 

  7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  7.1 งานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน ควรปรับปรุงการให้บริการประชาชน 
หรือผู้มาติดต่อราชการ ให้มีความรวดเร็วและเกิดความประทับใจ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้าง การบริหาร
ราชการให้เหมาะสมกับงาน หรืออํานาจหน้าที่ เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้กับบุคลากรในองค์กรยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ การให้ความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถทําให้งานออกมามีประสิทธิภาพ  
  7.2 งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ต้ังแต่การมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมิน และร่วมรับประโยชน์ เพ่ือให้การพัฒนาหรือการ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นอันนําไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเมือง การปกครอง รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ วิธีการ เทคนิคที่ทําให้
ประชาชนต่ืนตัว ตระหนักถึงความสําคัญของการเมือง การปกครอง หน้าที่และสิทธิของตนเอง  
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2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 2.1 วิสัยทศันก์ารพัฒนาองค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน
อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
กําหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังน้ี 

 

“คณุภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน สาธารณูปโภคสมบูรณ ์
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล นาํพาท้องถ่ินสู่อาเซียน” 

   

    2.2 ยุทธศาสตร์  
 องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  ได้กําหนดยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2564 )  ไว้  8 
ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการพัฒนารายได้ 
3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
5. การส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ด้านการส่งเสริมและอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
7. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
8. การสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

      2.3 เปา้ประสงค ์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 

เส้นทางคมนาคม ทางระบายนํ้า ไฟฟ้า นํ้าประปา ระบบโทรคมนาคม 
2. การบริหารจัดการแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคม

สงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การ
ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

4. การส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและ
การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

5. การจัดการศึกษาให้กับชุมชน โดยการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสม 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 

6. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมเอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา 

7. ส่งเสริมงานด้านกีฬา และกิจกรรมนันทนาการให้กับชุมชน โดยการจัดหาสถานที่ในการเล่น
กีฬา พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการออกกําลังกาย และจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานอกสถานที่ 
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8. การบํารุง รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างและ
ปรับปรุงสวนสาธารณะ รักษาสภาพแวดล้อมแม่นํ้าลําคลอง จัดให้มีระบบการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

9. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนา
บุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

10. สร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

           2.4 ตัวชี้วัด 
1.กรณีโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 

           2.5 ค่าเปา้หมาย 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น 

ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพดี
อยู่เสมอ ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบนํ้า
เพ่ืออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบสื่อสารให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ จัดวางระบบผังเมือง 
ควบคุมอาคาร สถานที่ เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน 
 

2. ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนารายได ้ ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มี
รายได้เพียงพอต่อการยังชีพ ส่งเสริมและสนับสนุน
การดูแล ป้องกัน พืชผลทางการเกษตร และสัตว์ 
ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ   
  

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ส่งเสริม และสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ และสาธารณภัยต่างๆ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน สนับสนุนมาตรการป้องกัน และ
ปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติดทุกประเภท 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 
4. ยุทธศาสตรด้์านส่งเสริมคณุภาพชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริม สนับสนุน พร้อม
ทั้งพัฒนาระบบการ ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนในพ้ืนที่ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัด
กิจกรรม ให้กับผู้เรียน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพอนามัย 
การป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อในชุมชน ปลูกฝัง
ค่านิยม 12 ประการ โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในทุกระดับ 

5. ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมและอนรุักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ส่ งเสริม  และอนุรักษ์  ศิลป วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านใน
ท้องถิ่น  พร้อมทํานุ บํารุงศาสนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงานประเพณี และ งานรัฐพิธีต่างๆ 

6 . ยุท ธศาสตร์ ด้ านการส่ ง เสริมและอนุ รัก ษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ
แหล่งนํ้า ส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมบริหาร
จัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กร  และ
บุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
การพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร 
ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

8. ยุทธศาสตร์การสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น เพ่ือรองรับ
อาเซียน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของท้องถิ่น 

         
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 37 
 
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                           องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 

 

   2.6 กลยุทธ ์
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  โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับชุมชน ทั้งในระบบและนอกระบบ 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ   
13. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การควบคุมโรคติดต่อ 

และไม่ติดต่อ 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(ACE) 
21. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

 

           2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
 

   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 1  ประกอบด้วย  สุโขทัย  ตาก  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์  และพิษณุโลก ควรเน้นการ
สนับสนุนให้ เกิดความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และนํ้า สร้างมูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และศาสนา การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่งและการกระจายสินค้า 
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   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง เป็นการจัดทําขึ้นมา
ภายใต้กระบวนการของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
   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 

รายงานผล 
 

ติดตาม/ปรับปรุงและ
พัฒนา 

 
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 

        นโยบาย  ศึกษา  ความต้องการ 
 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   และ    และจุดยืน 
สภาพการณ์ตามภารกิจ            วิเคราะห์  ทางยุทธศาสตร์ 
           ๑.วิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ 

ประเมินศักยภาพองค์กร 
ในการตอบสนองจุดยืน 

ทางยุทธศาสตร์ 
๒.ประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ 



ห น้ า  | 39 
 
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                           องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 

 

 สรุปจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 

 จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ได้กําหนดขึ้นมาจาก
การวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอก นโยบาย ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ประชาชน) และสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคต ดังรายละเอียดจุดยืน 
ดังต่อไปน้ี 

1. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ให้เป็นองค์กรช้ันนํา ด้านการให้บริการแก่
ประชาชนโดยรวมเป็นหลัก 

2. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านการ
ให้บริการ 

3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ทุกภาคส่วนให้การยอมรับ และเช่ือมั่น
ในศักยภาพ 

4. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีระบบบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ครอบคลุมทุกมิติ (ด้าน) และมีความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

 

 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังน้ี 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดแข็ง (Strength) 
S1 มีคําสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลชัดเจน  คลอบคลุมอํานาจ
ห น้ าที่ ต า ม ภ า รกิ จ  แ ล ะ  ส าม า ร ถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่
ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือถ่ายโอน 

S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณา
การจัดทํ าแผน  การทํ างาน  ร่ วม กับ
หน่วยงาน หรือส่วนราชการอ่ืน 

S3 มีคําสั่งแบ่งงานหรือการมอบอํานาจการ
บริหารงานตามลําดับช้ัน 

S4 ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดนโยบายได้เอง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

S5 มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของ
ตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในตําบล 

S6 สภาองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถ
ออกข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบ
กฎหมาย 

S7 สามารถจัดกรอบอัตรากําลังได้เองตาม
ภารกิจและกําลังงบประมาณ 

S8 ผู้บริหารและฝา่ยนิติบัญญัติมาจากการ
เลือกต้ังของประชาชนโดยตรงทําให้เข้าใจ
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของ
ตนเอง ทําให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลยังขาด

ความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

W2 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ  จาํนวนมากทํา
ให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ 

W3 บุคลากรมีน้อย ทําให้ต้องรับผดิชอบงาน
หลายอย่าง ขาดความต่อเน่ือง และ
ประสบการณ์ในการทํางานมีน้อย 

W4 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชน
มีสูงต่อองค์การบริหารส่วนตําบลในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแต่องค์การ
บริหารส่วนตําบลตอบสนองได้น้อย 

W5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผน และความไม่เข้าใจสทิธิในการแสดง
ความคิดเห็น 

W6 งบประมาณมีจํากัด  ทําให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังไม่
ครอบคลุมทุกด้าน 

W7 ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

W8 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
 

W9 ระบบข้อมูลไมเ่ป็นปัจจุบัน หรือไม่
ครบถ้วนครอบคลุมในทุกด้าน 

W10 เยาวชนให้ความสําคัญในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆน้อย 
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จุดแข็ง (Strength) 
S10 มีเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอและทันสมัย 

S11 เป็นพ้ืนที่ตําบลขนาดกลางง่ายต่อการ
บริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง 

S12 เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

S13 สภาพของดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์
เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

S14 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเน่ือง 

S15 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม 

S16 ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

S17 มีกลไกการบรหิารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 

จุดอ่อน (Weakness) 
W11 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญท่ํา

การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งนํ้าจาก
ธรรมชาติซึ่งบางคร้ังไม่เพียงพอ 

W12 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแล
และบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

W13 คนต่างด้าวในพ้ืนที่มีจํานวนมาก  

W14 การขาดแรงงานในช่วงฤดูเพาะปลูก 
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โอกาส (Opportunity) 
O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิม

มากขึ้นตามแผนกระจายอํานาจฯ 
O2 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น 

ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการ
จัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วน
ตําบล 

O3 สามารถหาแรงงานได้ง่าย ค่าจ้างตํ่า จาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

O4 กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอ้ือต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทําให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสทิธิภาพใน
การทํางานมากขึ้น 

O6 มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ต้ังแต่ เด็กก่อน
วัยเรียน ถึง มธัยมฯ และมีศนูย์การเรียนรู้
นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพใน
การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

O7 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึง
การให้บริการฟรีในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
หรือตามแพทย์นัด 

O8 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา
ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอําเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

O9 นําข้อมูลจากการจัดทําเวทีประชาคม  
จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

ภัยคุกคาม (Threat) 
T1 อํานาจหน้าที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ 

บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
T2 การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วน

ตําบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่
ภายใต้การกํากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วน
ภูมิภาค 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่
เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหน้ีสิน ขาดทุน 
คุณภาพตํ่า ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญม่ี
ราคาตกตํ่า 

T5 นํ้ามันมีราคาแพงอย่างต่อเน่ือง 
T6 ภัยธรรมชาติเน่ืองจากพ้ืนที่ของตําบลมี

ลักษณะแหล่งต้นนํ้า ฤดูฝนมนํ้ีาท่วม ฤดู
แล้งมีภัยแล้งขาดนํ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 

T7 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผล
ต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

T8 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทําให้มีงาน/
หน้าที่เพ่ิมขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

T9 สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

T10 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสํานึกในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา และไม่ให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของท้องถิ่นและภาครัฐ 

T11 ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคม
อาเซียน 



ห น้ า  | 43 
 
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                           องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะสง่ผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสง่ผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 

ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone น่ันเอง จะทําให้มีผลประโยชน์ อํานาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนําเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนําเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมผีลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันน้ันจะทําให้ภูมิภาคน้ีเปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเ์ขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ 
AEC เป็นไปคอื 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จํานวน 8 

ยุทธศาสตร์ ดังน้ัน จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทํางาน หรือ
การอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี
จําเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านรายได้ 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้การแข่งขันการค้ามีความเข้มข้นขึ้น จึง

ต้องมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ต้องมีการฝึกฝนอาชีพใหม่ๆ พัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่น ตลอดจน
ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้ทันสมัย เข้ากับความต้องการของตลาดสมัยใหม่ รวมถึงต้องเร่งบูรณาการ
ร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความย่ังยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้

ความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากข้ึน เน่ืองจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังน้ัน อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้ง
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โดยต้ังใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหล
ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในไทยมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ปัจจุบันจํานวนผู้สูงอายุในประเทศมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากวิวัฒนาการด้านการแพทย์ รวมถึง

การดูแลสุขภาพของประชาชน ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้ลดอัตราการตายลงมาก องค์การบริหารส่วนตําบล
พระธาตุผาแดง จึงต้องดูแลด้านสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนทุกวัยในพ้ืนที่  

ด้านการศึกษา เร่งพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง มีการปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และส่งเสริมให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการส่งเสริมภาษาท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 

ด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สําคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สําคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรค 
ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย และโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการ
ท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเป้ือน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

เน่ืองจากตําบลพระธาตุผาแดงมีพ้ืนที่อาณาเขตใกล้กับประเทศเพื่อนบ้าน ทําให้ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีมีความใกล้เคียงกัน การจัดทําโครงการ/กิจกรรมจึงต้องคํานึงถึงวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนบ้าน รองรับการขยายตัวการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน

ไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรทําให้ที่ทํากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุน
ต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทํากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมท้ัง

ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถแก้ไขได้โดยลําพัง 
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้บริการในด้าน

การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทํานิติ
กรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบํารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจําต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

8. ยุทธศาสตร์การสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 เน่ืองด้วย พ้ืนที่ตําบลพระธาตุผาแดงอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมส่อด จงึเป็นเป้าหมายของนักลงทุนที่
จะเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ ทําให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายๆด้าน เช่น บุคลากร สถานที่ การสือ่สาร
ระหว่างนักลงทุน การแนะนําสถานที่ภายในท้องถิ่น บริเวณไหนสามารถประกอบกิจการประเภทไหนได้บ้าง 
กฎ ระเบียบข้อห้ามต่างๆของการลงทุนระหว่างชุมชน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมในอนาคต 
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แผน

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  
การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน  และ

แก้ไขปัญหาความ

ยากจน 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 
การพัฒนาผลิต

ภาพทาง

การเกษตร 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 
การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว สินค้า 

OTOP และการค้า

ชายแดน 

การพัฒนาคมนาคม

เครือข่าย   

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และประวัติศาสตร์ร่วมยุค 

 

ส่งเสริมการศึกษา
เพื่อพัฒนาภูมิภาค 

 

พัฒนาสู่ความเป็นเมือง
บริการและมีความปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานและ

ระบบ 

โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ

วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 
การรักษาความ

มั่นคงชายแดนและ

ความสงบเรียบร้อย 

พัฒนากระบวนการผลิต การ
บริหารจัดการ และการตลาด
สินค้าทางการเกษตร 

ส่งเสริมการค้า
ชายแดน 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

การเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ 12 

แผน

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์

ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความ

เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์

การ

เสริมสร้าง

และพัฒนา

ศักยภาพ

ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์

ด้านการ

เติบโตที่เป็น

มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ

พัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์

ด้านการ

ต่างประเทศ 

ประเทศ

เพื่อนบ้าน 

และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์

ด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

และธรรมาภิ

บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ภาคเมือง 

และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์

การสร้าง

ความเป็น

ธรรมลด

ความ

เหลื่อมล้ําใน

สังคม 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 
การบริหารจัดการที่

ดี 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

โอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 
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ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ 

อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการวางแผนการ

ส่งเสริมการลงทุน

พาณิชยกรรม และ

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการบริหาร

จัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

แผน

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  
การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน  และ

แก้ไขปัญหาความ

ยากจน 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 
การพัฒนาผลิต

ภาพทาง

การเกษตร 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 
การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว สินค้า 

OTOP และการค้า

ชายแดน 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 
การรักษาความ

มั่นคงชายแดนและ

ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 
การบริหารจัดการที่

ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ด้านการบริหาร

จัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ 

อบต.พระธาตุ

ผาแดง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนา
รายได้ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การสร้างความพร้อม
ของตําบลเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.พระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้าง พัฒนา 
และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม 
ทางระบายน้ํา ไฟฟ้า น้ําประปา ระบบโทรคมนาคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.   2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
3.โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น   4.โครงการวางท่อระบายน้ํา 
5.โครงการซ่อมแซมถนน คสล./ถนนลูกรัง/ถนนเพื่อการเกษตรฯ  
6.โครงการก่อสร้างระบบน้ําอุปโภค บริโภค 
7.โครงการก่อสร้างและปรับปรงุอาคาร  ฯลฯ 

กลยุทธ ์

1.ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
โทรคมนาคมอื่นๆ 
2.จัดวางระบบการจัดทําผังเมืองให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
 

แบบ ยท.01 

เป้าประสงค์ 

การบริหารจัดการแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 
และแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 
  

กลยุทธ ์

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

1.โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย   
2.โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
3.โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง 
4.โครงการส่งเสริมความร่วมมอืกับชุมชนในการจัดทําผังเมือง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการพัฒนารายได้ 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็
ของชุมชน 

1.โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว ์
2.โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้า 
3.โครงการส่งเสริมอาชีพไมก้วาดดอกหญ้า 
4.โครงการส่งเสริมอาชีพทําดอกไม้จันทน ์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

เป้าประสงค์ 

การส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและ
การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
  

1.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว 
 

แผนงาน 
 

แผนงานการเกษตร 
 

1.โครงการบรรเทาความเดือดร้อน กรณี
พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
2.โครงการดูแลป้องกันโรคระบาดที่
ติดต่อทางสัตว์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.พระธาตุผาแดง 

 

ผลผลิต/โครงการ 

กลยุทธ ์

1.ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ  โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดําเนินชีวิต 

2.ดูแล และป้องกัน พืชผลทางการเกษตร และสัตว์เลี้ยง ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 
3.ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ ์
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1.โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ 
3.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตบุนท้องถนน  ฯลฯ 
 

1.โครงการรวมพลังสร้างความยั่งยืนเอาชนะยาเสพติดแบบ
บูรณาการระดบัอําเภอ 
2.โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพือ่เอาชนะยาเสพติด 
3.โครงการปกป้องเทิดทูลสถาบนัพระมหากษัตริย ์
4.โครงการเตรียมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ 

เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยและการกีฬา การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.พระธาตุผาแดง 

 

ผลผลิต/โครงการ 

กลยุทธ ์

1.ปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนยึดระบอบประชาธิปไตย และเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.การดูแล ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ 
3.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามัคคี ห่างไกลจากยาเสพติด 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

แผนงาน 
 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
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แผนงานการศึกษา 
 

1.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ 
2.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
 

1.โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 
2.โครงการจัดการแข่งขันกฬีา 
3.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ศพด. โรงเรยีน 
4.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

แผนงานสังคมสงเคราะห/์
แผนงานงบกลาง 

1.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
2.โครงการป้องกันโรคพิษสุนขับ้า 
3.โครงการจัดหาทรายอะเบท 
 

แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมฯ 

1.โครงการจัดการแข่งขันกฬีา 
2.โครงการจัดส่งนักกีฬาแขง่ขนั
นอกสถานที ่
3.โครงการจัดหาวัสดุการกีฬา 

เป้าประสงค์ 

1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
2.การจัดการศกึษาให้กับชุมชน โดยการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบ 

ผลผลิต/โครงการ 

แบบ ยท.01 

แผนงาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.พระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ ์

1.ส่งเสริม และสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกระดับ 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับชุมชน ทั้งในระบบและนอกระบบ 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ  
4.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ รวมถึงจัดหา
เวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

กลยุทธ ์
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ผลผลิต/โครงการ 

กลยุทธ ์

1.ทํานุบํารุงศาสนาส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ ์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการอุดหนุนการจดังานประเพณีวันลอยกระทง   
2.โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต ์
3.โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา    
4.โครงการจัดงานประเพณีขึ้นธาต ุ

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1.โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ   
2.โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 
3.โครงการจัดงานรัฐพิธ ี
ฯลฯ 

เป้าประสงค์ 

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมเอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.พระธาตุผาแดง 

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ผลผลิต/โครงการ 

แผนงานการเกษตร 
 

แผนงาน 
 

1.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ
2.โครงการอนุรกัษ์ป่าชุมชน 
ฯลฯ 

แผนงานสาธารณสุข 
 

เป้าประสงค์ 

การบํารุง รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างและปรับปรุง
สวนสาธารณะ รักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ําลาํคลอง จัดให้มรีะบบการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.พระธาตุผาแดง 

 

กลยุทธ ์

1.สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
2.เสริมสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการส่งเสริมและอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

 

1.โครงการจัดหาภาชะรองรับเศษขยะ 
2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะ 
ฯลฯ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

แผนงาน 
 

ผลผลิต/โครงการ 
1.โครงการจัดทาํแผนพัฒนาท้องถิ่น         2.โครงการจัดทําแผนชุมชน 
3.โครงการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่         4.โครงการจัดหาครุภัณฑ์บริการประชาชน 
5.โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารว่มฝึกอบรม  6.โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์บริการประชาชน 
7.โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   ฯลฯ 

1.โครงการจัดหาครุภัณฑ์บริการประชาชน ฯลฯ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

แผนงานการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.พระธาตุผาแดง 

 

กลยุทธ ์

1.ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบ)  
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3.ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.พระธาตุผาแดง 

 

ผลผลิต/โครงการ 

กลยุทธ ์

1.สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจบทบาทของประชาคมอาเซียน(ACE) 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ ์

แผนงานการศึกษา 
 แผนงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

1.โครงการจัดหาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่
2.โครงการเสรมิสร้างความรูเ้กีย่วกับประชาคมอาเซียน 
 

เป้าประสงค์ 

สร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
(Strategy Map) 

วิสัยทัศน ์ “คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล นําพาท้องถิ่นสู่อาเซียน” 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ  

อบต.พระธาตุผาแดง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนา

รายได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การสร้างความพร้อม

ของตําบลเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.พระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ํา 
ไฟฟ้า น้ําประปา ระบบโทรคมนาคม 
2.การบริหารจัดการแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

แผนงาน 
 

กลยุทธ์ 
1.ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบโทรคมนาคมอื่นๆ 
2.จัดวางระบบการจัดทําผังเมืองให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

กลยุทธ์ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 

แบบ ยท.02 

วิสัยทัศน ์
“คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล นําพาท้องถิ่นสู่อาเซียน” 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
1.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ  
2.ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร  
3.พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบสื่อสารให้ทั่วถึงทุกพื้นที่  
4.จัดวางระบบผังเมือง ควบคุมอาคาร สถานที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน 

แผนงานการพาณิชย์ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
การส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนา
ด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.พระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการพัฒนารายได้ 

แผนงาน 
 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ  โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
2.ดูแล และป้องกัน พืชผลทางการเกษตร และสัตว์เลี้ยง ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 
3.ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

กลยุทธ์ 

วิสัยทัศน ์
“คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล นําพาท้องถิ่นสู่อาเซียน” 

แบบ ยท.02 

ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย 
1.ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ  
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล ป้องกัน พืชผลทางการเกษตร และสัตว์  
3.ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ   
 

แผนงานการเกษตร 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.พระธาตุผาแดง 

 

กลยุทธ์ 
1.ปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนยึดระบอบประชาธิปไตย และเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.การดูแล ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ 
3.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามัคคี ห่างไกลจากยาเสพติด 

กลยุทธ์ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

แผนงาน 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

วิสัยทัศน ์
“คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล นําพาท้องถิ่นสู่อาเซียน” 

แบบ ยท.02 

ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย 
1.ส่งเสริม และสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2.สนับสนุนการป้องกัน เฝ้าระวัง และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ และสาธารณภัยต่างๆ  
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.สนับสนุนมาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติดทุกประเภท 
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เป้าประสงค์ 
1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยและการกีฬา การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
2.การจัดการศึกษาให้กับชุมชน โดยการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และ
นอกระบบ 

แผนงานการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.พระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงาน 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริม และสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกระดับ 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับชุมชน ทั้งในระบบและนอกระบบ 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ  
4.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ รวมถึงจัดหาเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

แผนงานสาธารณสุข 

กลยุทธ์ 

แผนงานงบกลาง 

วิสัยทัศน ์
“คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล นําพาท้องถิ่นสู่อาเซียน” 

แบบ ยท.02 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
2.ส่งเสริม สนบัสนุน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการ ศึกษาของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที ่ 
3.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม ให้กับผู้เรียน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อในชุมชน ปลูกฝังค่านิยม 12 
ประการ โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.พระธาตุผาแดง 

กลยุทธ์ 
1.ทํานุบํารุงศาสนาส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  

และภมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงาน 
 

วิสัยทัศน ์
“คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล นําพาท้องถิ่นสู่อาเซียน” 

แบบ ยท.02 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
1.ส่งเสริม และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น พร้อมทํานุบํารุงศาสนา  
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี และ งานรัฐพิธีต่างๆ  
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
การบํารุง รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ 
รักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ําลําคลอง จัดให้มีระบบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.พระธาตุผาแดง 

 

กลยุทธ์ 
1.สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
2.เสริมสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

กลยุทธ์ 

แผนงานการเกษตร 

 
แผนงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

 

วิสัยทัศน ์
“คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล นําพาท้องถิ่นสู่อาเซียน” 

แบบ ยท.02 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
1.ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งน้ํา 
2.ส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมบริหารจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.พระธาตุผาแดง 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบ)  
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3.ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

วิสัยทัศน ์
“คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล นําพาท้องถิ่นสู่อาเซียน” 

แบบ ยท.02 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กร และบุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร ในการอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน  
3.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.พระธาตุผาแดง 

 

กลยุทธ์ 
1.สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจบทบาทของประชาคมอาเซียน(ACE) 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

 

กลยุทธ์ 

แผนงานบริหารการศึกษา 

 
แผนงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ 
สร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

วิสัยทัศน ์
“คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล นําพาท้องถิ่นสู่อาเซียน” 

แบบ ยท.02 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  
2.ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับอาเซียน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนนุ 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว สินค้า 

OTOP และ

การค้าชายแดน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยก่อสร้าง พัฒนา 
และป รับป รุง โค รงส ร้าง
พื้ น ฐ า น  เ ช่ น  เ ส้ น ท า ง
คมนาคม  ทางระบาย น้ํ า 
ไฟ ฟ้ า  น้ํ าป ระป า  ระบบ
โทรคมนาคม 
2.การบริหารจัดการแหล่งน้ํา
เพื่อการอุปโภค บริโภค และ
แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 

ร้อยละของการดําเนินการ
โครงสรา้งพื้นฐานมีจํานวน

เพิ่มมากขึ้น 

10 15 20 25 18 1.ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทาง
ค ม น า ค ม  ส า ธ า รณู ป โภ ค 
ส า ธ า ร ณู ป ก า ร  ร ะ บ บ
โทรคมนาคมอื่นๆ 
2.จัดวางระบบการจัดทําผังเมือง
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

 

การก่อสร้าง
โครงสร้าง

พื้นฐานต่างๆ 

กองช่าง อบจ./
อําเภอ/
จังหวัด/

กรมส่งเสริม 
อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว สินค้า 

OTOP และ

การค้าชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาผลิต

ภาพทาง

การเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการวาง

แผนการส่งเสริม

การลงทุนพาณิช

ยกรรม และการ

ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการพัฒนา

รายได้ 
 

การ ส่ ง เส ริม พั ฒ น า ด้ าน
เศรษฐกิจ โดยการส่งเสริม
อาชีพ การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรและการพัฒนา
ด้านการเกษตร  ส่ งเส ริม
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ 

 

ร้อยละของการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน และผู้เข้ารว่ม
โครงการแต่ละโครงการ 

60 65 70 75 67.50 1.ส่งเสริม และสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ  
โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
2.ดูแล และป้องกัน พืชผลทาง
การเกษตร และสัตว์เลี้ยง ให้
ส าม า รถ ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ใ ห้ กั บ
ครัวเรือน 
3.ส่งเสริม  และสนับสนุนการ
สร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน 

 

1.โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน 
2.โครงการ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 

สํานัก 
งานปลัด/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

พม. 

 

 

 

แบบ ยท.03 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนนุ 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การรักษาความ

มั่นคงชายแดน

และความสงบ

เรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัด

ระเบียบชุมชน/

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย
การส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน การ
สังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
และแก้ไขปัญหาทางสังคม 
การส่งเสริมการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยและการกีฬา 
การส่งเสริมการศึกษา การ
เรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

ร้อยละของการจัดโครงการ/
กิจกรรมให้กับชุมชน และ
ผู้เข้ารว่มโครงการแต่ละ

โครงการ 

60 65 70 75 67.50 1.ปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชน
ยึดระบอบประชาธิปไตย และ
เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.การดูแล ป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ 
3.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มี
ความสามัคคี ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

 

1.โครงการปกป้อง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2.โครงการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆ 
3.โครงการรวม
พลังสร้างความ
สมานฉันท์ห่างไกล
ยาเสพติด 
 

สํานักงานปลัด อบจ./
อําเภอ/
จังหวัด/

กรมส่งเสริม 
อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ประชาชน  และ

แก้ไขปัญหา

ความยากจน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย
การส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน การ
สังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
และแก้ไขปัญหาทางสังคม 
การส่งเสริมการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยและการกีฬา 
การส่งเสริมการศึกษา การ
เรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
2.การจัดการศึกษาให้กับ
ชุมชน โดยการก่อสร้าง และ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
เหมาะสม สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ 
และพัฒนาการศึกษาทั้งใน
ระบบ และนอกระบบ 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการ
บริการด้านสวัสดิการสังคม 

สาธารณสุข และด้าน
การศึกษา  

60 65 70 75 67.50 1.ส่งเสริม และสนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชนทุกระดับ 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้ กับ ชุมชน  ทั้ งใน
ระบบและนอกระบบ 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 
และนันทนาการ  
4 .ส่ งเส ริมและสนับสนุน ด้าน
สาธารณ สุข   การดูแล รักษา
สุขภาพอนามัย  การควบคุ ม
โรคติดต่อ และไม่ติดต่อ รวมถึง
จัดหาเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

 

1.โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม
ให้กับชุมชน 
2.โครงการส่งเสริม
การศึกษาทุก
ระดับ 
3.โครงการบริหาร
จัดการในโรงเรียน 
และศพด. 
4.โครงการส่งเสริม
สุขภาพด้าน
สาธารณสุข 
5.โครงการส่งเสริม
การกีฬาระดับ
ท้องถิ่น 

 

กองสวัสดิการ
สังคม/     
กอง

การศึกษา/
กอง

สาธารณสุข 

พม./ 
สพป/ 

รพ.สต./ 
อําเภอ/ 
จังหวัด 

แบบ ยท.03 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนนุ 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การจัดการ

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และ

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  และภู มิปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น  โ ด ย ส่ ง เ ส ริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภู มิ ปัญญ า
ท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้าน
ศาสนา 

ร้อยละของการจัดโครงการ/
กิจกรรมให้กับชุมชน และ
ผู้เข้ารว่มโครงการแต่ละ

โครงการ 

60 65 70 75 67.50 1.ทํานุบํารุงศาสนาส่งเสริมและ
อนุ รักษ์  วัฒนธรรม  ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.โครงการ
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นต่างๆ 
2.โครงการบูรณา
การร่วมงานรัฐ
พิธีร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

กอง
การศึกษา/ 

สํานักงานปลัด 

อําเภอ/ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การจัดการ

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาผลิต

ภาพทาง

การเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการบริหาร

จัดการและ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการส่งเสริม
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

 

การบํารุง รักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ก่อสร้างและปรับปรุง
สวนสาธารณะ รักษา
สภาพแวดล้อมแม่น้ําลํา
คลอง จัดให้มีระบบการ
รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  

ร้อยละของการจัดโครงการ/
กิจกรรมให้กับชุมชน และ
ผู้เข้ารว่มโครงการแต่ละ

โครงการ 

60 65 70 75 67.50 1.สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่ 
2.เสริมสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

1.โครงการปลูก
ป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 
2.โครงการ
ส่งเสริมการปลูก
ป่าชุมชน 
3.โครงการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

สํานักงานปลัด อําเภอ/ 
จังหวัด 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.03 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนนุ 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร

จัดการที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหาร

จัดการที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง

ที่ดี 
 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ โดยการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
การพัฒนาบุคลากร พัฒนา
สถานที่และอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติราชการ การ
สนับสนุนการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 
 

ร้อยละของการนํา
แผนพฒันาไปปฏิบัติจริง 
และผู้มสี่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

60 65 70 75 67.50 1.ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลัก
ธรรมาภิบาล   (คุณ ธรรม  นิ ติ
ธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วน
ร่วม และรับผิดชอบ)  
2 .ส่ งเส ริมการมี ส่วน ร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.ส่งเสริม  และสนับสนุนการ
พัฒนาบุ คลากรภาค รัฐอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1.โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.โครงการ
สนับสนุนแผน
ชุมชน 
3.โครงการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับ
การอบรมต่างๆ 
4.โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์บริการ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด/ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

อําเภอ/ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว สินค้า 

OTOP และ

การค้าชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาผลิต

ภาพทาง

การเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการวาง

แผนการส่งเสริม

การลงทุนพาณิช

ยกรรม และการ

ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การสร้างความ
พร้อมของตําบล
เข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
 

สร้างความพร้อมของตําบล
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ และใช้บริการ 

60 65 70 75 67.50 1.สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ
บทบาทของประชาคมอาเซียน
(ACE) 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่ง
เรียน รู้ของท้องถิ่น เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

 

1.โครงการจัดหา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

 

สํานักงาน
ปลัด/ 

กองการศึกษา 

อําเภอ/ 
จังหวัด 

 

แบบ ยท.03 
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ส่วนที่ 4 การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานการพาณิชย์ 
 

กองช่าง 
 

กองคลัง/ 
สํานักงานปลัด 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนารายได้ 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

สํานักงานปลัด/         
กองสวัสดิการสังคม 

หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา/ 
กองสาธารณสุข 

 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
การดําเนินงานอื่น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 
 

สํานักงานปลัด 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา/ 
กองสาธารณสุข 

 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

บริการชุมชนและสังคม 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

กองสวัสดิการสังคม/ 
กองการศึกษา/ 
กองสาธารณสุข/ 

หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 
 

สํานักงานปลัด/ 
กองช่าง/ 
กองคลัง 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

กองการศึกษา/ 
สํานักงานปลัด/ 

หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 
 

กองคลัง 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน (ต่อ) 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
 

การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด/ 
กองสาธารณสุข/ 

หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 
 

กองช่าง 
 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

บริหารงานทั่วไป 
การดําเนินงานอื่น 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานงบกลาง 
 
 

สํานักงานปลัด 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา/ 
กองสาธารณสุข/ 

กองสวัสดิการสังคม 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
 

สํานักปลัด/กองการศึกษา 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองสวัสดิการสังคม 

 

 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ซอยหน้าบ้านนายพิสุทธิ์) 
  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3.5 ม.  ยาว 290 
ม. หนา 0.15 ม.หรือตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

558,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ภายในสนามเพาะ) 
  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม.  ยาว 94 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

213,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ซอยนานวล) 
  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3 ม.  ยาว 53 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อระบายน้ํา หมู่ 1 
(ซอยบ้านยายจม)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้นและเกิด
ความสะดวกปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 86,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ซอยนางมะลิวัลย์ อินคํา)    
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 54 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

117,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(ซอยนายม้วน  ใจรุณ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

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

- 99,800 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ซอยนายเสน ขยันการ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3 ม. ยาว 90 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 170,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ถนนรอบสระน้ําสนาม
เพาะ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 386 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

886,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 75                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ซอยนายแก้ว  ต่ําจันทร์) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 53 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลนอบต.กําหนด 

99,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ซอยนายก้าน  ตาละสา) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 53 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลนอบต.กําหนด 

- 99,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(เส้นทางต่อซอยนายจรูญ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลนอบต.กําหนด 

- 172,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(เส้นทางคันคลอง
ชลประทานเชื่อมต่อ
หมู่บ้านหัวฝาย) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 53 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลนอบต.กําหนด 

99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 76                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(เส้นทางต่อซอยนายผจญ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 40 ม.  หนา 0.15 ม.
หรือตามแบบแปลน อบต. 

- 86,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ซอยหลังห้วยโปร่ง) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 53 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลนอบต.กําหนด 

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ซอยข้างวัดดอนมูล ข้าง
บ้านนางดํา) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 44 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลนอบต.กําหนด 

82,800 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(เส้นทางเชื่อมต่อถนนบ้าน
นายวิเชียร) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 53 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลนอบต.กําหนด 
 

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 77                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(เส้นทางฝั่งซ้ายทางไป
สหกรณ์ฯ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 655 ม. 
หนา 0.15 ม ตามแบบ
แปลนอบต.กําหนด 

1,126,600 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ซอยทางแยกเชื่อมซอย
นายผจญ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 230 ม. 
หนา 0.15 ม ตามแบบ
แปลนอบต.กําหนด 

- 395,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ซอยนายอภินันท์ ใจบุญ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม ตามแบบ
แปลนอบต.กําหนด 

- 172,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ซอยนายสมาน บ้านใต้) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 1.5 ม. ยาว 55 ม. 
หนา 0.15 ม ตามแบบ
แปลนอบต.กําหนด 

35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 78                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(ไหล่ทางถนน อบจ.) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ลาดยางทับถนน คสล. –
กว้าง 2 ข้าง รวม 2.60 
เมตร หนา 0.15 ม. หรือ
ตามแบบแปลนอบต.
กําหนด 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

22 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ทางเข้าสุสาน)  
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
37.50 ตารางเมตร หรือ
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

20,200 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

23 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ซอยข้างโรงเรียนบ้าน
ค้างภิบาล) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 53 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลนอบต.กําหนด 

99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ซอยบ้านนายเกษม  รัก
การ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 53 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลนอบต.กําหนด 

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 79                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ซอยบ้านนายบํารุง  เริญ
กาศ)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 53 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลนอบต.กําหนด 

99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ซอยบ้านนางยุรา กาญจน
คงคา)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 53 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลนอบต.กําหนด 

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(ซอยบ้านนายกวน  อิน
ทราย) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 53 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลนอบต.กําหนด 

99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

28 โครงการขยายช่องทางผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 1  
(ถนนสายเอเชียหน้า สนง.
อบต.)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 
0.80 ม. ยาว 300 ม. หนา 
0.15  ม. หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 80                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(เส้นทางหลัง อบต.ถึง
สนามยิงปืน)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ซ่อมแซมถนน คสล. ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

30 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
(เส้นทางต่อซอยสถิตย์สุข) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ลาดยางทับถนน คสล. –
กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
(เส้นทางต่อซอย 5 ท้าย
เขื่อน) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 356 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
(ซอยหมู่บ้านอิงดอย) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 5 ม. ยาว 470 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

900,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 81                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
(ซอยหมู่บ้าน นพค 33) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

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

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
(ซอยบ้านนางอําพร  ปง
กา) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 344,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
(เส้นทางต่อซอยนายติ๊บ สุ
ธรรมป๋า) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3 ม. ยาว 48 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 86,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
(ซอยหลังร้านน้ําดื่มเก้า
ฟ้า) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 220,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 82                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
(ซอยดต.วินัย  ไชยชนะ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3 ม.ยาว 53 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
(ซอยนายบุญธรรม  สิทธิ
สงคราม) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 172,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
(ซอยนายสุพล อุปสอด) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 344,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
(ซอยครูรุ่งทิพย์) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 172,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 83                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
(เส้นทางต่อบ้านเหนือซอย 
5) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 54 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
(ซอยบ้านโฮ่ง นางสังวรณ์) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 54 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
(ซอยบ้านนางบัวลอย สุ
ธรรมป๋า) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 54 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
(ซอยบ้านนายเอกชัย) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 54 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 84                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
(ซอยบ้านนายเสาร์วัน 
แสนโน) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 54 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
(ซอยบ้านนางลั่นทม ตัน
พรม) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 54 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

47 โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
(ซอยข้างวัดชลประทาน 
บ้านหัวฝาย) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ขยายไหล่ทางถนน คสล.
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 
 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

48 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
(ซอยบ้านอินจันทร์ แก้ว
ทันคํา) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 85                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

49 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
(ซอยบ้านนายวิเชียร) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

- 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

50 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
(ซอยบ้านนายผัด ใจยะ
สิทธิ์) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  
(เส้นทางต่อซอยนาย
โสภณ เมามูล) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

172,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  
(เส้นทางต่อซอยนางบัว
ลอย) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 64,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 86                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  
(เส้นทางต่อซอยนางสุ
แก้ว) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 5 ม. ยาว 278 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

597,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  
(ซอยนางจินตนา) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

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

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

55 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอย
บ้านรองทวน สุยะตุ่น) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ลาดยางทับถนน คสล.-
กว้าง 4 ม. ยาว 53 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  
(เส้นทางต่อซอยนางบัว
ไหล) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

344,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 87                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  
(เส้นทางต่อซอยนาย
สมควร) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 5 ม. ยาว 280 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 602,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  
(ซอย สจ.เจริญ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 344,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

59 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  
(ทางแยกเข้าซอย อบต.สี
คํา) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  
 (ทางแยกเข้าหมูบ่้านแม่
ตาวใหม่) 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

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

99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 88                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอย
บ้านนายแก้ว เมามูล) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

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

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  
 (ซอยบ้านนายธร คํา
ปรวน) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

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

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

63 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  
(เส้นทางไปศาลเจ้าพ่อพะ
วอ) 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

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

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

64 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  
(ซอยบ้านนายวันดี  นุ
เขียว) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

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

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 89                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  
(ซอยทางแยกขึ้นประปา) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม.ยาว 80 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 176,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

66 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  
(เส้นทางต่อซอยบ้านนาย
คําปัน) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 64,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

67 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  
(ซอยบ้านนายจิรายุ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

64,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

68 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  
(ซอยบ้านนายอําพล) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

64,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 90                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  
(ซอยบ้านนายไชยยันต์) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3.50 ม. ยาว 62 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 98,600 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  
(ซอยบ้านนายมานิตย์) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

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

- 99,800 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  
(เส้นทางต่อซอยนาย
ปัญญา) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

344,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  
(เส้นทางต่อซอยนางสุ
กัญญา) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3 ม.ยาว 50 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 64,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 91                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  
(ซอยทางไปต้นผึ้ง) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 99,800 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  
(เส้นทางต่อซอยนางทมิา
พร) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3 ม.ยาว 50 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 
 

- 64,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  
(ซอยทางขึ้นวัด) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

430,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

76 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  
(เส้นทางต่อซอยวิภา) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

107,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 92                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  
(เส้นทางเข้าสนามกีฬา) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 
 

ถนน คสล. 
-กว้าง 5 ม. ยาว 270 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 580,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

78 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  
(ซอยนายบรรจง) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 3 ม. ยาว 175 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- - 225,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

79 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  
(ถนนรอบเจดีย์ ศาลา
ประชาคม) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

- - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

80 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  
(ซอยบ้าน อบต.อนุสรณ์) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 54 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 93                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5  
(ซอยบ้านนายหม่อมี) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 51 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 98,700 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

82 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อระบายน้ํา หมู่ 5  
(เส้นทางต่อซอยนาย
อภิสิทธิ์) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม.  
หนา 0.15 ม.+ทอ่ระบาย
น้ํา หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

- 688,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

83 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5  
(เส้นทางต่อถนนเส้นเดิม) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

202,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

84 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5  
(ซอยบ้านนายสุรินทร์) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 38 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

70,100 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 94                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

85 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5  
(ซอยบ้านนางอารีรัตน์) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม.ยาว 52 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 98,700 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ- 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

86 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5  
(ซอยบ้านผู้ใหญ่สุพรรณ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม.ยาว 54 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 
 

99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

87 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5  
(เส้นทางหมู่บ้านถึงทุ่ง
หนอง) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม.ยาว 54 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ- 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

88 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6  
(เส้นทางไปสํานักสงฆ์) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

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

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 95                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

89 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6  
(เส้นทางเส้นบนหมู่บ้าน) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 280 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 481,600 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

90 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6  
(เส้นทางต่อทางไปบ่อน้ํา
ร้อน) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 720 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 
 

1,238,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

91 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6  
(เส้นทางต่อซอยนายชุม
พล) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

378,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

92 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  
(ซอยบ้านนายสายันต์ถึง
บ้านนางจันอ่อน) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

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

- 345,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 96                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

93 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  
(ซอยบ้านนายยืนยง ชุ่ม
เย็น) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

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

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

94 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  
(ซอยตรงข้ามบ้านป้ามา) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

- 172,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

95 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  
(เส้นทางหน้าชลประทาน) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
100 ตร.ม.หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 46,300 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

96 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  
(ซอยบ้านนางโสมนัส) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

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

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 97                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

97 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  
(ซอยบ้านนายจันทร์) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

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

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

98 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  
(ซอยบ้านนางมา อุปสอด) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ถนน คสล. 
-กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.  
หนา 0.15 ม.หรอืตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

172,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

99 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และ
เทลานคอนกรีต หมู่ 7  
(ทางขึ้นศาลเจ้าพ่อพะวอ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

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

99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

100 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
ตําบล  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

หมู่ 1-หมู่ 7 
ถนน คสล. จํานวน 30 
สาย 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 98                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

101 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในตําบล  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

บริเวณจุดที่ชํารุดเสียหาย เป็น
หลุมเป็นบ่อ รอยแตกร้าว หมู่ 
1-หมู่ 7 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่
ได้ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

102 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในตําบล 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น และเกิด
ความปลอดภัย 

ตามแบบแปลน อบต.กําหนด 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่
ได้ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 99                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

103 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง และถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่1 
(เส้นทางตามที่ได้รับเสนอ
ผ่านเวทีประชาคม) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ต่วน อินต๊ะจันทร์/ละเอียด 
ล้านคํา/อ้อย อินต๊ะจันทร์/
เส้นทางต่อ ลุงจรูญ/อําพร 
มูลสาร/สนม ชุมภู/
เส้นทางต่อถนน คสล.หน้า
สหกรณ์ฯ/ไร่นางสุนกาญ 
สอนไว/อภินันท์ ใจบุญ/ 
ข้างร้านขายศาลพระภูมิ/
รอบสนามเพาะ/ห้วย
โปร่ง/ทางไปพะเด๊ะ/นาย
สนั่น/องอาจ/อนงค์/
โรงงานนางสะอาด/นาย
แดง/นางนิ่มนวล 
-บริเวณที่ชํารุดเสียหาย
เร่งด่วน อื่นๆ  

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 100                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

104 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง และถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่2 
(เส้นทางตามที่ได้รับเสนอ
ผ่านเวทีประชาคม) 
  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

อิงดอยไปท้ายหมู่บ้าน/
เส้นทางหน้า กรป.กลาง/ 
/เส้นทางร้านน้ําดื่มเก้าฟ้า 
/เส้นทางบ้านพจนี ปัญญา 
/ป่าช้าเก่า(หลัง กรป.กลาง 
/จันตา อุปสอด 
/เสาร์วัน แสนโน 
/คันคลองชลประทาน 
/บ้านอิงดอย 
/นายผัด ใจยะสิทธิ ์
/หลังโรงเรียน (ฟองจันทร์ 
ทัพสิทธิ์)/นายคําจันทร์/
นางคําชอน/ทางไปไร่นาย
มา/นางจันทร์ติ๊บ/นาย
วิมล 
-เส้นทางบริเวณที่ชํารุด
เสียหาย  อื่นๆ  

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 101                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

105 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง และถนนเพื่อ
การเกษตร  หมูท่ี่ 3 
(เส้นทางตามที่ได้รับเสนอ
ผ่านเวทีประชาคม) 
  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

เส้นทางบ้านนายโสภณ/ 
เส้นทางนายดี ป๋อนคํา/ 
เส้นทางลุงคํา/ 
เส้นทางโรงงานเอวัน 
/ร.ต.ท.สมพร สุยะตุ่น 
/เส้นทางถนนตัดใหม ่
/เส้นทางบ้านรองพร 
/นายแก้ว เมามูล 
/นายสัมฤทธิ์-นายทอง
หลา/นายทองหลา/นาง
อรทัย/นายแดง 
/นายกล่ํา ปู่มณี 
/ศาลเจ้าพ่อพะวอ 
/เส้นทางบริเวณที่ชํารุด
เสียหายเร่งด่วน  อื่นๆ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 102                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

106 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง และถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่4 
(เส้นทางตามที่ได้รับเสนอ
ผ่านเวทีประชาคม) 
  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

เส้นทางพะเด๊ะ-ถ้ําเสือ 
/ซอยต้นผึ้ง/ซอยบรรจง 
/ซอยชาญวิทย์/ซอยนภา 
/ซอยทรงศักดิ ์
/ซอยอภิชาต/ซอยไพฑูรย์ 
/เส้นทางขึ้นวัด 
/ซอยปรีชา/ซอยไชยยันต์ 
/ซอยศุภชัย/เส้นทางซอย
ห้วยปิ้ง (ทีมู)/ซอยประ
ปรุง/ซอยห้วยน้ําดิบ/เส้น
ขึ้นประปา/เส้นหน้าสนาม
กีฬา/นางนาตยา 
-เส้นทางบริเวณที่ชํารุด
เสียหายเร่งด่วน  อื่นๆ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 103                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

107 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง และถนนเพื่อ
การเกษตร  หมูท่ี่ 5 
(เส้นทางตามที่ได้รับเสนอ
ผ่านเวทีประชาคม)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ภายในหมู่บ้าน/ทางไปไร่
ไปนา/ทางไปทุ่งหนอง/
ทางไปถ้ําเสือ/ทางไปห้วย
ดินแดง/ทางไปหว้ยประ
ปรุง/ทางไปไร่ทูวา/ทางไป
ห้วยแม่ตาว 
-บริเวณที่ชํารุดเสียหาย
เร่งด่วน อื่นๆ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

108 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง และถนนเพื่อ
การเกษตร  หมูท่ี่ 6 
(เส้นทางตามที่ได้รับเสนอ
ผ่านเวทีประชาคม) 
  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

เอื้องดอย-ขุนห้วยฯ 
-ทางไปไร่สอต ิ
-ซอยสามผัด 
-ไร่มะลอย/-ไร่ชุมพล 
-ทางไปสํานักสงฆ ์
-ทางไปบ่อน้ําร้อน 
-จุดที่ชํารุดเสียหาย
เร่งด่วน  อื่นๆ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 104                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

109 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง และถนนเพื่อ
การเกษตร  หมูท่ี่ 7 
(เส้นทางตามที่ได้รับเสนอ
ผ่านเวทีประชาคม)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีขึ้น 

ซอยนางโสมนัส/ถนน
รอบสระน้ําหมู่บ้าน/
ทางเข้าไรโ่ชควิวัฒน์ 
-บริเวณที่ชํารุดเสียหาย
เร่งด่วน  อื่นๆ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่
ได้ดําเนินการ ผ่าน
การตรวจรับงาน
จ้างโดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

110 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา  หมู่ 1 
(หน้าโรงเรียนบ้านค้างภิ
บาล/นายนวน ตาละสา) 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ําหรือวิธีอื่น
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

111 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา  หมู่ 1  
(หน้าบ้านนางแวว) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ําหรือวิธีอื่น
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

112 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา  หมู่ 1  
(หน้าบ้านนายเวียน บ้าน
ใต้) 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ําหรือวิธีอื่น
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 105                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

113 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 1  
(หน้าบ้านนายหล่ํา ใจ
วงษ์) 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

114 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 1  
(หน้าบ้านนางทองศรี/นาง
น้องน้อย) 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

115 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 1  
( หน้าบ้านนางแสงหล้า) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

116 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 1  
(ข้างโรงงานดอกไม้ถึงบ้าน
หมวดดอย) 

เพื่อพัฒนารางระบายให้
อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 106                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

117 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 1  
(สี่แยกบ้านใต้/บ้านนาง
เพิ่มศรี วงษ์น้อย) 

เพื่อพัฒนารางระบายให้
อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

118 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 1  
(หน้าบ้านผู้ช่วยเปิ้น คํา
ตาว) 
 

เพื่อพัฒนารางระบายให้
อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

119 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 1  
(นางคํามา  ต่ําจันทร์/นาย
สมบัติ) 
 

เพื่อพัฒนารางระบายให้
อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

120 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 1  
(นายไร  ล้านคํา) 
 

เพื่อพัฒนารางระบายให้
อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 107                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

121 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 1  
(หลังวัดดอนมูล) 

เพื่อพัฒนารางระบายให้
อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

122 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 1  
(ซอยขุนยอด ต้นซอยถึง
ท้ายซอย) 

เพื่อพัฒนารางระบายให้
อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

123 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 1  
(ข้างวัด บ้านนายหมั่น) 
 

เพื่อพัฒนารางระบายให้
อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

124 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 1  
(สายแยกบ้านผู้ใหญ่ถึง
บ้านนายแดง) 
 

เพื่อพัฒนารางระบายให้
อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 108                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

125 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 1  
(หน้าบ้านนายผล เชียง
แทน) 

เพื่อพัฒนารางระบายให้
อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

126 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2  
(นางธัญชนก) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

127 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2  
(ซอยสถิตสุข 5) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

128 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2  
(หน้าบ้านนางสังวร ไหล
มาหา) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 109                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

129 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2  
(หน้าบ้านนายศร  ใจมี) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

130 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2  
(นางอุบล ใจสบาย) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

131 โครงการเปลี่ยนท่อระบาย
น้ําหรือรางระบายน้ํา หมู่ 
2   
(ข้างบ้านกํานันสุพงษ์) 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อขนาด 1 ม.ลึก 
1.20 ม. จํานวน 18 
ท่อน หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

84,200 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

132 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2  
(หน้าโรงเรียน/ปัน ยองคํา
กาด) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา  
ขนาด 0.40 ม.ลึก 0.60 
ม. จํานวน 11 ทอ่น 
หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

13,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 110                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

133 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2  
(บ้านนายมูล มีเงิน) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา  
ขนาด 0.40 ม.ลึก 0.70 
ม. จํานวน 6 ท่อน หรือ
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

24,600 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

134 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2  
(นายคํา เพิ่มพูน) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

135 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2 
(นายเกษม จันดี) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

136 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2 
(นายถนอม อุปสอด) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 111                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

137 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2 
(นายอําพร แก้วกล้า) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

138 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2 
(นางบัวลอย จิตจริง) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

139 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2 
(นางสีวัน จันต๊ะ) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

140 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2 
(นายปัน  สุวรรณ) 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 112                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

141 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2 
(หน้าบ้าน ส.อบต.สถิตย์) 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

142 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2 
(หน้าบ้านนางจันติ๊บ  บ้าน
อิงดอย) 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

143 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 2 
(หน้าบ้านนางตวงรัตน์  
บ้านอิงดอย) 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

144 โครงการก่อสร้างกําแพง
กันน้ําเซาะ หมู่ 2  
(นายสําราญ กองแก้ว) 
 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 113                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

145 โครงการขดุลอกลําเหมือง 
หมู่ 2  (หน้าศูนย์ อสม.
ตลอดสาย) 

เพื่อให้มีช่องทางให้น้ํา
ไหลได้สะดวก ไม่มีสิ่งกดี
ขวางทางน้ํา ลําเหมือง
ไมต่ื้นเขิน 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

น้ําไม่ท่วมขังในพื้นที่
ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

146 โครงการกาํแพงกันน้ํา
เซาะหรือวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 3 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

147 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 3 
(นายเผือก) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

148 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 3 
(นายบุญทัน-ห้องแถว) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 114                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

149 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 3 
(นายสุวรรณ-พ่อหลวงสุข) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

150 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา พร้อม
บ่อพัก หมู่ 3   
(บัวไหล ทาวงษ์) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา  
ขนาด0.40 ม. ลึก 0.60 
ม. จํานวน 120 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ 
ขนาด 0.40 ม. ลึก 1 ม. 
จํานวน 6 บ่อ หรือตาม
แบบแปลน อบต.
กําหนด 

159,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

151 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 3 
(นายชิด มณีศรี) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

รางระบายน้ํา  
กว้าง 0.20 ม. ลึก 0.40 
ม. ยาว 60 ม. หรือตาม
แบบแปลน อบต.
กําหนด 

99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 115                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

152 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 3 
(ผู้ช่วยบัวลอย) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

153 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 3 
(ผัด ยะคํา) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

154 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 3 
(สมศักดิ์  สมนา) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

155 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา พร้อม
บ่อพัก หมู่ 3 
(หน้าบ้านนางจันทิมาถึง
บ้านทติยา) 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 116                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

156 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 3 
(ซอยนางสุแก้ว) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

157 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 3 
(ซอยนางสี ชื่นเพียร) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

158 โครงการเปลี่ยนขนาดท่อ
ระบายน้ํา หมู่ 3 
(หน้าบ้านนางจันทิมา ไชย
เสน) 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

159 โครงการก่อสร้างกําแพง
กันน้ําเซาะ หมู่ 3  
(ดวงจันทร์) 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

- 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 117                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

160 โครงการก่อสร้างกําแพง
กันน้ําเซาะ หมู่ 3  
(ปินปา  แสนหลวง) 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

ความยาวประมาณ 20 
เมตร หรือตามแบบ 
อบต.กําหนด 
 

- 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

161 โครงการก่อสร้างกําแพง
กันน้ําเซาะหรือวางท่อ
ระบายน้ําหรือรางระบาย
น้ํา หมู่ 4 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

162 โครงการก่อสร้างกําแพง
กันน้ําเซาะ หมู่ 4  
(นายผล-พะไซซอ) 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

163 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(จิราพร) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ- 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 118                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

164 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(หม่อลอยจ่า) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ- 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

165 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(ทางขึ้นวัด) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

166 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(ซอยวิพา) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- - 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

167 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(ซอยมานิตย์) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 119                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

168 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(ซอยหน้าบ้านนภัสสร) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

169 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(ซอยมะส่วย) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

รางระบายน้ํา กว้าง 
0.20 ม. ยาว 12 ม.หรือ
ตามแบบแปลนอบต.
กําหนด  

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

170 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(ซอยนายสมชาย) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

171 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(ซอยตาโพ) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 120                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

172 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(ซอยอมรถึงสามแยกเจยิ
พอ) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

173 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(ซอยเจริญศักดิ์) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

รางระบายน้ํา  
กว้าง 0.20 ม. ลึก 0.40 
ม. ยาว 71 ม. หรือตาม
แบบแปลน อบต.
กําหนด  

- - 118,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

174 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(ไร่ยะพงษ์พันธ์) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- - 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

175 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(ซอยอุทุมพร) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- - 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 121                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

176 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(นายบรรจง วารุณศรีสกุล) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- - 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

177 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(ซอยหน้าโบสถ์ฤาษีถึงลํา
ห้วยพะเด๊ะ) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

178 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(หน้าบ้านลาเซอถึงนาย
พิทักษ์) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

179 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(ไร่หม่อโท) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- - 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 122                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

180 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(นาลุงทิจ่อ) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- - 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

181 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 4 
(ไร่ลุงจ่อเบ) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- - 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

182 โครงการก่อสร้างบล๊อค
คอนเวิด หมู่ 4 
(นายสมชาย) 
 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิด 
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

183 โครงการวางกล่องเกเบี้ยน
ริมตลิ่งลําเหมือง หมู่ 4  
(ไร่ยะพงษ์พันธ์) 
 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

วางแนวกล่องเกเบี้ยน
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 123                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

184 โครงการวางกล่องเกเบี้ยน
ริมตลิ่งลําเหมือง หมู่ 4 
(นภา) 
 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

วางแนวกล่องเกเบี้ยน
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

- - 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

185 โครงการวางกล่องเกเบี้ยน
ริมตลิ่งลําเหมือง หมู่ 4  
(พะส่ายสอ) 
 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

วางแนวกล่องเกเบี้ยน
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

- - 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

186 โครงการวางกล่องเกเบี้ยน
ริมตลิ่งลําเหมือง หมู่ 4 
(ฝายผู้ใหญ่) 
 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

วางแนวกล่องเกเบี้ยน
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

187 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิด หมู่ 4 
(บ้านนายประหยัด) 
 

เพื่อพัฒนารางระบายให้
อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน 

ก่อสร้างบล๊อคคอนเวิด
หรือวางท่อระบายน้ํา 
หรือรางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 124                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

188 โครงการก่อสร้างเหมือง/
ฝาย หมู่ 4 (ฝายลุงบังคม) 
 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
สําหรับเก็บกักน้ําใช้ยาม
ขาดแคลน และชะลอ
ความแรงของน้ํา 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคยาม
ขาดแคลน ไม่สร้าง
ความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

189 โครงการซ่อมแซมเหมือง/
ฝาย หมู่ 4 (ฝายลุงทุยโจ๊ะ 
รัตนมณีแดง) 
 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
สําหรับเก็บกักน้ําใช้ยาม
ขาดแคลน และชะลอ
ความแรงของน้ํา 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคยาม
ขาดแคลน ไม่สร้าง
ความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

190 โครงการซ่อมแซมเหมือง/
ฝาย หมู่ 4 (ฝายพ่อหลวง
มิตร) 
 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
สําหรับเก็บกักน้ําใช้ยาม
ขาดแคลน และชะลอ
ความแรงของน้ํา 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

- 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคยาม
ขาดแคลน ไม่สร้าง
ความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

191 โครงการซ่อมแซมเหมือง/
ฝาย หมู่ 4 (ฝายพะส่าย
ซอ) 
 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
สําหรับเก็บกักน้ําใช้ยาม
ขาดแคลน และชะลอ
ความแรงของน้ํา 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคยาม
ขาดแคลน ไม่สร้าง
ความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 125                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

192 โครงการก่อสร้างกําแพง
กันน้ําเซาะ หมู่ 4  
(ลําห้วยปิ้ง) 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

193 โครงการก่อสร้างกําแพง
กันน้ําเซาะ หมู่ 5  
(ลําห้วยหก) 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

194 โครงการก่อสร้างกําแพง
กันน้ําเซาะ หมู่ 5 
(ข้างศาลาประชาคม) 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

195 โครงการก่อสร้างกําแพง
กันน้ําเซาะ หมู่ 5  
(บ้านทวิต) 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

196 โครงการก่อสร้างกําแพง
กันน้ําเซาะ หมู่ 5 
(บ้านลุงเนวา) 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 126                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

197 โครงการก่อสร้างกําแพง
กันน้ําเซาะ หมู่ 5 
(บ้านนางเซเล่) 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

198 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 5 
(ซอยนางละกิ) 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

199 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 5 
(หน้าบ้านนันทนา) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

200 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 5 
(หน้ากองทุนเงินล้าน) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

201 โครงการขดุลอก/ซ่อมแซม
ฝาย หมู่ 5 (ห้วยดินแดง/
ห้วยหก) 
 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
สําหรับเก็บกักน้ําใช้ยาม
ขาดแคลน และชะลอ
ความแรงของน้ํา 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 127                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

202 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 6 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

203 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 6 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึง
บ้านผู้ใหญ่) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

204 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
ปากท่อระบายน้ํา หมู่ 6  
 (ซอยปากทางบ้านชะพอ) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

ปากท่อระบายน้ํา 
กว้าง 3 ม.  ยาว 1 ม. 
ลึก 1 ม. หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 15,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

205 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 6 
(ซอยหน้าบ้านเนเกล) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

รางระบายน้ํา กว้าง 
0.20 ม. ยาว 0.40 ม. 
หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

61,600 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 128                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

206 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 6 
(หน้าศูนย์เด็กเล็กถึงทาง
แยกศูนย์ ชป) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ําหรือวิธีอื่น
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 
 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

207 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 6 
(แนวลําห้วยภายใน
หมู่บ้าน) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ําหรือวิธีอื่น
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

208 โครงการก่อสร้างกําแพง
กันน้ําเซาะ หมู่ 6  
(หน้าบ้านอุทมุพร) 
 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

ก่อสร้างกําแพงกันน้ํา
เซาะ หรือวิธีอื่นตาม
แบบแปลน อบต.
กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

209 โครงการก่อสร้างกําแพง
กันน้ําเซาะ หมู่ 6  
(ทางไปบ่อลูกรัง) 
 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

ก่อสร้างกําแพงกันน้ํา
เซาะ หรือวิธีอื่นตาม
แบบแปลน อบต.
กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 129                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

210 โครงการก่อสร้างกําแพง
กันน้ําเซาะหรือวางท่อ
ระบายน้ําหรือรางระบาย
น้ํา หมู่ 6 
 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

ก่อสร้างกําแพงกันน้ํา
เซาะ หรือวิธีอื่นตาม
แบบแปลน อบต.
กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

211 โครงการวางกล่องเกเบี้ยน
กันน้ําเซาะริมตลิ่ง หมู่ 6 
(แนวลําห้วยภายใน
หมู่บ้าน) 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง 

วางกล่องเกเบี้ยนตาม
แบบแปลน อบต.
กําหนด 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ตลิ่งไม่พังทลาย ไม่
เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

212 โครงการก่อสร้างเหมือง/
ฝาย หมู่ 6  (ฝายหมูดา) 
 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
สําหรับเก็บกักน้ําใช้ยาม
ขาดแคลน และชะลอ
ความแรงของน้ํา 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

มีน้ําใช้ยามขาด
แคลน และลดความ
เสียหายจาก
กระแสน้ํา 

กองช่าง 

213 โครงการก่อสร้างเหมือง/
ฝาย หมู่ 6  (ฝายพาดี) 
 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
สําหรับเก็บกักน้ําใช้ยาม
ขาดแคลน และชะลอ
ความแรงของน้ํา 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

มีน้ําใช้ยามขาด
แคลน และลดความ
เสียหายจาก
กระแสน้ํา 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 130                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

214 โครงการก่อสร้างเหมือง/
ฝาย หมู่ 6  (ฝายมะลอย) 
 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
สําหรับเก็บกักน้ําใช้ยาม
ขาดแคลน และชะลอ
ความแรงของน้ํา 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

มีน้ําใช้ยามขาด
แคลน และลดความ
เสียหายจาก
กระแสน้ํา 

กองช่าง 

215 โครงการก่อสร้างเหมือง/
ฝาย หมู่ 6  (ฝายผู้ใหญ่ลา
เซ่) 
 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
สําหรับเก็บกักน้ําใช้ยาม
ขาดแคลน และชะลอ
ความแรงของน้ํา 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

มีน้ําใช้ยามขาด
แคลน และลดความ
เสียหายจาก
กระแสน้ํา 

กองช่าง 

216 โครงการก่อสร้างเหมือง/
ฝาย หมู่ 6  (ฝายลุงวิชิต) 
 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
สําหรับเก็บกักน้ําใช้ยาม
ขาดแคลน และชะลอ
ความแรงของน้ํา 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

มีน้ําใช้ยามขาด
แคลน และลดความ
เสียหายจาก
กระแสน้ํา 

กองช่าง 

217 โครงการก่อสร้างเหมือง/
ฝาย หมู่ 6  (ฝายลุงธีรชัย) 
 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
สําหรับเก็บกักน้ําใช้ยาม
ขาดแคลน และชะลอ
ความแรงของน้ํา 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

มีน้ําใช้ยามขาด
แคลน และลดความ
เสียหายจาก
กระแสน้ํา 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 131                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

218 โครงการซ่อมแซมเหมือง/
ฝาย หมู่ 6  (หลังศูนย์ ชป) 
 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
สําหรับเก็บกักน้ําใช้ยาม
ขาดแคลน และชะลอ
ความแรงของน้ํา 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

มีน้ําใช้ยามขาด
แคลน และลดความ
เสียหายจาก
กระแสน้ํา 

กองช่าง 

219 โครงการซ่อมแซมเหมือง/
ฝาย หมู่ 6  (ซอติ) 
 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
สําหรับเก็บกักน้ําใช้ยาม
ขาดแคลน และชะลอ
ความแรงของน้ํา 

ความยาวโดยประมาณ 
20 เมตร หรือตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 
 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

มีน้ําใช้ยามขาด
แคลน และลดความ
เสียหายจาก
กระแสน้ํา 

กองช่าง 

220 โครงการขดุลอกลํา
เหมือง/ลําห้วย หมู่ 6  
(ห้วยชุลีโพ/ห้วยขุนห้วย
แม่สอด) 

เพื่อให้ช่องทางน้ําไหลได้
สะดวก ไม่มีสิ่งกีด
ขวางทางน้ํา ลําห้วยไม่
ตื้นเขิน 

ความยาว 100 เมตร 
หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

221 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 7 
(ซอยบ้านนายสมพร  ใจ
หล้า) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

รางระบายน้ํา  
กว้าง 0.20 ม. ลึก 0.40 
ม. ยาว 50 เมตร หรือ
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

- 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 132                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

222 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 7 
(ซอยป้ามี ลุงหงวน) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

รางระบายน้ํา  
กว้าง 0.20 ม. ลึก 0.40 
ม. ยาว 50 เมตร หรือ
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

- 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

223 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 7 
(ซอยผู้ช่วยสมพงษ์) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

224 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 7 
(ซอยลุงยัง กัณฑะวงศ์) 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

225 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 7 
(ซอยนายสายันต์-นางจัน
อ่อน) 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 133                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

226 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 7 
(หน้าป้อม ชรบ.) 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

227 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 7 
(ข้างบ่อประปาหมู่บ้าน) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

รางระบายน้ํา กว้าง 
0.20 ม. ลึก 0.50 ม. 
ยาว 60 เมตร หรือวิธี
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

228 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 7 
(ซอยบ้านนางวันจิตร) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

รางระบายน้ํา กว้าง 
0.20 ม.  ลึก 0.50 ม. 
ยาว 60 เมตร หรือวิธี
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

229 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 7 
(ซอยนายสมพงษ์) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

รางระบายน้ํา กว้าง 
0.20 ม.  ลึก 0.50 ม. 
ยาว 60 เมตร หรือวิธี
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 134                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

230 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 7 
(ซอยบ้านนายโตง้) 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

รางระบายน้ํา กว้าง 
0.20 ม.  ลึก 0.50 ม. 
ยาว 60 เมตร หรือวิธี
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

231 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 7 
(ซอยบ้านนางน้อย) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

กว้าง 0.20 ม.  ลึก 0.50 
ม. ยาว 60 เมตร หรือวิธี
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

- 99,900 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

232 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 7 
(หน้าบ้านนางมาถึงบ้าน
นายพุทธ) 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

233 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 7 
(หน้าบ้านนายมนู) 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 135                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

234 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 7 
(ข้างประปาถึงนางวันจิตร) 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

235 โครงการวางท่อระบายน้ํา
หรือรางระบายน้ํา หมู่ 7 
(ประปาหมู่บ้าน) 
 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

วางท่อระบายน้ํา หรือ
รางระบายน้ํา 
หรือวิธีอื่นตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

236 โครงการวางท่อระบายน้ํา
ภายในตําบล 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

หมูท่ี่ 1 – หมู่ 7 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

237 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําภายในตําบล 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

หมูท่ี่ 1 – หมู่ 7 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

238 โครงการปรับปรงุซ่อมแซม
ท่อระบายน้ําหรือราง
ระบายน้ํา ภายในตําบล 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

หมูท่ี่ 1 – หมู่ 7 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 136                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

239 โครงการวางท่อลําเหมือง
ภายในตําบล 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

หมูท่ี่ 1 – หมู่ 7 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

240 โครงการชุดลอกลํา
เหมือง/ลําห้วย ภายใน
ตําบล 

เพื่อพัฒนาช่องทาง
ระบายน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน 

หมูท่ี่ 1 – หมู่ 7 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

ระบบการระบายน้ํา
มีความสะดวกและ
ระบายน้าํได้ดียิ่งขึน้ 

กองช่าง 

241 โครงการชุดคลอง/สระ
น้ํา/บ่อน้ํา ภายในตําบล 

เพื่อให้มีสถานที่เก็บกัก
น้ําไว้ใช้ยามขาดแคลน 

หมูท่ี่ 1 – หมู่ 7 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

มีน้ําไว้ใช้ยามขาด
แคลน 

กองช่าง 

242 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ํา ภายในตําบล 
 

เพื่อให้มีสถานที่เก็บกัก
น้ําไว้ใช้ยามขาดแคลน 

หมูท่ี่ 1 – หมู่ 7 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

มีน้ําไว้ใช้ยามขาด

แคลน 
กองช่าง 

243 โครงการก่อสร้างฝายน้ํา
ล้น ภายในตําบล 
 

เพื่อให้มีสถานที่เก็บกัก
น้ําไว้ใช้ยามขาดแคลน 

หมูท่ี่ 1 – หมู่ 7 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

มีน้ําไว้ใช้ยามขาด

แคลน 
กองช่าง 

244 โครงการก่อสร้างฝาย
คอนกรีต ภายในตําบล 
 

เพื่อให้มีสถานที่เก็บกัก
น้ําไว้ใช้ยามขาดแคลน 

หมูท่ี่ 1 – หมู่ 7 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

มีน้ําไว้ใช้ยามขาด

แคลน 
กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 137                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

245 โครงการขดุสระภายใน
ตําบล 
 

เพื่อให้มีสถานที่เก็บกัก
น้ําไว้ใช้ยามขาดแคลน 

หมูท่ี่ 1 – หมูท่ี่ 7 
จํานวน 15 แห่ง 
 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

มีน้ําไว้ใช้ยามขาด
แคลน 

กองช่าง 

246 โครงการปรับปรงุซ่อมแซม
ฝายชะลอน้ํา ภายในตําบล 
 

เพื่อให้มีสถานที่เก็บกัก
น้ําไว้ใช้ยามขาดแคลน 

หมูท่ี่ 1 – หมู่ 7 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าํในตําบล 

มีน้ําไว้ใช้ยามขาด

แคลน 
กองช่าง 

247 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลําห้วย หมู่ 2 (นาย
เกษม ต่อคํา) 

เพื่อมีช่องทางในการ
สัญจรผ่านไปมา 

สะพานข้ามห้วย ความ
ยาว  20 เมตร 
หรือตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

มีความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่มมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

248 โครงการปรับปรงุศาลา
ประชาคม หมู่ 3 

เพื่อให้มีสถานมีความ
เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมให้เกิด
ประโยชน์และสวยงาม 

ปรับปรุงศาลาประชาคม 
ตามแบบแปลน อบต. 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

249 โครงการก่อสร้างศาลา หมู่ 
4 (สุสานคริสต์) 

เพื่อให้มีสถานที่จัด
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
และสวยงาม 

ก่อสร้างศาลา จํานวน 1 
หลัง 
(ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด) 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 138                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

250 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงศูนย์มาลาเรีย
ประจําหมู่บ้าน หมู่ 4  

เพื่อให้มีสถานที่ของสุขา 
ถูกสุขลักษณะ 

-ก่อสร้างห้องน้ําห้อง
ส้วม จํานวน 1 หลัง 
-ก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารศูนย์มาลาเรีย 
ตามแบบแปลน อบต. 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

251 โครงการก่อสร้างอาคาร
พักร้อน หมู่ 5 (สุสาน) 

เพื่อให้มีสถานที่จัด
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
และสวยงาม 

ก่อสร้างศาลา จํานวน 1 
หลัง 
(ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด) 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

252 โครงการก่อสร้างเมรุ หมู ่
5 (สุสาน) 

เพื่อให้มีสถานที่จัด
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
และสวยงาม 

ก่อสร้างเมรุ จํานวน 1 
หลัง 
(ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด) 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

253 โครงการปรับปรงุศูนย์
มาลาเรียประจําหมู่บ้าน 
หมู่ 6  

เพื่อให้มีสถานที่ของสุขา 
ถูกสุขลักษณะ 

-ปรับปรุงอาคารศูนย์
มาลาเรีย ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 139                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

254 โครงการปรับปรงุศาลา
ประชาคม หมู่ 7 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมอย่าง
ครบครัน 

-กระดานบอร์ดขาว 
-ห้องน้ําห้องส้วม 
-ปูกระเบื้องในศาลา 
-เทพื้น คสล.หนา้ศาลา 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

255 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ร้อน หมู่ 7 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมอย่าง
ครบครัน 

จํานวน 1 หลัง 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

256 โครงการก่อสร้างอาคาร
บ้านพักข้าราชการ 

เพื่อให้มีสถานที่เป็น
สวัสดิการแก่พนักงาน
ส่วนตําบล 

ก่อสร้างอาคาร จํานวน 
3  หลัง 
(ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด) 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ข้าราชการมีสถานที่

พักอาศัย 
กองช่าง 

257 โครงการก่อสร้างเมรุ หมู ่
5 (สุสาน) 

เพื่อให้มีสถานที่จัด
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
และสวยงาม 

ก่อสร้างเมรุ จํานวน 1 
หลัง (ตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด) 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

258 โครงการปรับปรงุต่อเตมิ
อาคารเอนกประสงค์ 

เพื่อให้มีสถานที่จัด
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
และสวยงาม 

ปรับปรุง และต่อเติม 
(ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด) 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 140                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

259 โครงการปรับปรงุซ่อมแซม
อาคารสํานักงาน อบต. 

เพื่อให้มีสถานที่ราชการ
สะดวก สบาย รวดเร็ว
แก่ผู้มาตดิต่อราชการ 

-จัดทําแผงกั้นหอ้งแต่ละ
ส่วนงาน 
-หลังคาสํานักงาน อบต. 
-อาคารสํานักงาน 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

260 โครงการปรับปรงุศาลา
กลางน้ํา หมู่ 1 

เพื่อให้มีสถานที่
กว้างขวาง และมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกแก่ผู้
มาใช้บริการ 

-ข้างศูนย์บริการ
อินเตอร์เน็ตประจํา
ตําบล 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

261 โครงการปรับปรงุต่อเตมิ
อาคารเรียนคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด 

เพื่อให้มีสถานที่จัด
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
และสวยงาม 

ปรับปรุง และต่อเติม 
(ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด) 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

262 โครงการก่อสร้างอาคาร
พัสดุ 

เพื่อให้มีสถานที่จัด
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
และสวยงาม 

จํานวน  1 หลัง 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

เอกสารทางราชการ

ไม่สูญหาย สะดวก

ต่อการค้นหา 

กองช่าง 

263 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ร้อนริมทาง ภายในตําบล 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
สําหรับพักร้อน หลบ
แดดหลบฝน 

จํานวน 7 หลัง 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 141                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

264 โครงการปรับปรงุศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้
สําหรับปฏิบัติงาน และ
ประสานงานเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ 

จํานวน 1 หลัง 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

265 โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
ห้องส้วม 

เพื่อให้มีสถานที่ที่ถูก
สุขลักษณะ และบริการ
ประชาชนหรือผู้มา
ตดิต่อราชการ 

ก่อสร้างห้องน้ํา บริเวณ
สํานักงาน 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

266 โครงการตดิตั้งระบบโซล่า
เซลล์ ภายในตําบล 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่
ที่ยังไมท่ั่วถึง 

หมู่ 1- 7 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

267 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
สุสานพุทธ หมู่ 4  

เพื่อป้องกันการบุกรุก
เข้าพื้นที่สาธารณะ และ
สร้างความปลอดภัย
ให้กับทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ก่อสร้างรั้วลวดหนาม 
รอบบริเวณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 142                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

268 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
สุสานคริสต์ หมู่ 4 

เพื่อป้องกันการบุกรุก
เข้าพื้นที่สาธารณะ และ
สร้างความปลอดภัย
ให้กับทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ก่อสร้างรั้วลวดหนาม 
รอบบริเวณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

269 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
สุสาน หมู่ 1 

เพื่อป้องกันการบุกรุก
เข้าพื้นที่สาธารณะ และ
สร้างความปลอดภัย
ให้กับทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ก่อสร้างรั้วลวดหนาม 
รอบบริเวณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การก่อสรา้ง 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

270 โครงการรื้อถอนอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อรื้อถอนอาคารหลัง
เดิม และก่อสร้างอาคาร
หลังใหมใ่ห้กว้างขวาง
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ 1,2,4,6 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
ก่อสร้างอาคาร
เรียน ศพด.หลัง
ใหม่ 

เด็กและผู้ปกครองมี

ความพึงพอใจ 
กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 143                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

จํานวน 11 สาย 
-สนามเพาะ 
-ทางขึ้นธาต ุ
-บ้านห้วยโปร่ง 
-นายเชย เปี้ยสุ 
-นายอภินันท์ ใจบุญ 
-นายเลิศ เริญกาศ 
-นายไร/โกมิน 
-นางแสงจันทร์ ทิโน 
-นายกว่น อินทราย 
-นายชอบ/นายรัตน์ 
-นายมานิตย ์
-ทางไปพะเด๊ะ 
-จุดอื่นๆ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การขยายไฟฟ้า 

ประชาชนมี ชี วิ ต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

2 โครงการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า 
หมู่ 1 

เพื่อปรับปรุงเสาไฟฟ้า
ให้ได้มาตรฐาน 

-นายเงา ล้านคํา 
-นางก๋อง ตุ่นทา 
-นางรวย/นายจรูณ 
-นางลี้ เป็งมา/นางเทียมใจ 
-จุดอื่นๆ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การเปลี่ยนเสา

ไฟฟ้า 

ประชาชนมี ชี วิ ต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 144                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

-หน้า นพค./นายมูล มีเงิน 
-หมอแสงจันทร์ 
-คุณเสงี่ยม/นางจันตา 
-บ้านเหนือร่วมใจ 
-ทางขึ้นวัดดอย 
-หน้า กรป.กลาง 
-ข้างบ้าน ผญ คํา 
-บ้านอิงดอย 
-นางอําพร ปงกา 
-นางทอง กองพัน 
-นางจันจิรา ชื่นหมี ้
-นางลันทม ตันวอ 
-นายไร  ใจมี/นายรุณ 
-จุดอื่นๆ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การขยายไฟฟ้า 

ประชาชนมี ชี วิ ต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

4 โครงการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า 
หมู่ 2 

เพื่อปรับปรุงเสาไฟฟ้า
ให้ได้มาตรฐาน 

-ผู้แจ้งความประสงค์ 
-นายจันตา อุปสอด 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การเปลี่ยนเสา

ไฟฟ้า 

ประชาชนมี ชี วิ ต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 145                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

-โรงงานเอวัน 
-นายโสภณ 
-นางบัวไหล 
-นางวันด ี
-ทางไปสุสาน 
-นางอรทัย 
-สุสาน หมู่ 3 
-นายสัมฤทธิ์ 
-ป้อม ชรบ 
-จุดอื่นๆ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การขยายไฟฟ้า 

ประชาชนมี ชี วิ ต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

6 โครงการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า 

หมู่ 3 

เพื่อปรับปรุงเสาไฟฟ้า

ให้ได้มาตรฐาน 

-ผู้แจ้งความประสงค์ 10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การเปลี่ยนเสา

ไฟฟ้า 

ประชาชนมี ชี วิ ต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 146                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

-สนามกีฬา 
-ซอยปัญญา/นายอํานวย 
-ซอยคําปัน/นายประหยัด 
-ซอยวิภา/นายจิรายุ 
-ซอยทินกร/นายเอกพล 
-ซอยมานิตย์ 
-ซอยขึ้นวัด 
-ซอยนภัสสร 
-ซอยประทีป 
-ซอยจิรายุ 
-ซอยนายวิเชียร 
-ซอยนายอําพล 
-จุดอื่นๆ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การขยายไฟฟ้า 

ประชาชนมี ชี วิ ต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

8 โครงการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า 
หมู่ 4 

เพื่อปรับปรุงเสาไฟฟ้า
ให้ได้มาตรฐาน 

-ผู้แจ้งความประสงค์ 10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การเปลี่ยนเสา

ไฟฟ้า 

ประชาชนมี ชี วิ ต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 147                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

-ซอยอภิสิทธิ์/ชูละ 
-ซอยวิภาค/ผู้ใหญ่ 
-ซอยประกอบ 
-ซอยทางไปวัด 
-จุดอื่นๆ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การขยายไฟฟ้า 

ประชาชนมี ชี วิ ต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

10 โครงการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า 
หมู่ 5 

เพื่อปรับปรุงเสาไฟฟ้า
ให้ได้มาตรฐาน 

-ผู้แจ้งความประสงค์ 10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การเปลี่ยนเสา

ไฟฟ้า 

ประชาชนมี ชี วิ ต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

-นายชุมพลถึงธีรชัย 
-ทางไปบ่อน้ําร้อน 
-ซอยประภาพร 
-ซอยสาระ/บ่อลูกรัง 
-จุดอื่นๆ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การขยายไฟฟ้า 

ประชาชนมี ชี วิ ต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

12 โครงการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า 
หมู่ 6 

เพื่อปรับปรุงเสาไฟฟ้า
ให้ได้มาตรฐาน 

-ผู้แจ้งความประสงค์ 10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การเปลี่ยนเสา

ไฟฟ้า 

ประชาชนมี ชี วิ ต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 148                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

-หมุ่บ้านถึงสายเอเชีย 
-ซอยนายสายันต์ 
-ซอยนายสมพงษ์ 
-ซอยนางโสมนัส 
-ซอยลุงสงวน 
-หน้าแท้งค์ประปาถึงเจดีย์
พระธาตุ 
-ซอยบ้านผู้ใหญ่สายันต์/ 
-จุดอื่นๆ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การขยายไฟฟ้า 

ประชาชนมี ชี วิ ต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

14 โครงการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า 
หมู่ 7 

เพื่อปรับปรุงเสาไฟฟ้า
ให้ได้มาตรฐาน 

-ผู้แจ้งความประสงค์ 10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การเปลี่ยนเสา

ไฟฟ้า 

ประชาชนมี ชี วิ ต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

15 โครงการตดิตั้ง/ปรับปรุง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในตําบล หมู ่1-7 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างถนน หนทางใน
พื้นที่อย่างทั่วถึง 
 

-จุดเสี่ยง 
-จุดที่ชํารุด 
-จุดที่ยังไมท่ั่วถึง 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การติดตั้งโคมไฟฟ้า

สาธารณะ 

ป ร ะ ช า มี ค ว า ม

ปลอดภัยเพิ่มมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 149                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการขยายเสียงตาม
สายภายในตําบล 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
รู้ข่าวสารอย่างทัว่ถึง 

หมู่ 1 – หมู่ 7 
-จุดที่ยังไมท่ั่วถึง 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทนัต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

กองช่าง 

 

17 โครงการปรับปรงุซ่อมแซม
เสียงตามสายภายในตําบล 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
รู้ข่าวสารอย่างทัว่ถึง 
 

หมู่ 1 – หมู่ 7 
-จุดที่ชํารุด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทนัต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

กองช่าง 

 

18 โครงการตดิตั้งกระจก
เลนส์นูน เครื่องหมาย
จราจรภายในตําบล 

เพื่อป้องกันอันตราย
จากผู้สัญจรบนท้อง
ถนน 
 

หมู่ 1 – หมู่ 7 
-จุดเสี่ยง (สามแยก,สี่แยก) 
 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการติดตั้ง
ตามจุดเสี่ยงภายใน
ตําบล 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

19 โครงการตดิตั้งไฟสัญญา
จราจรภายในตําบล 

เพื่อป้องกันอันตราย
จากผู้สัญจรบนท้อง
ถนน 
 

หมู่ 1 – หมู่ 7 
-จุดเสี่ยง (สามแยก,สี่แยก) 
 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการติดตั้ง
ตามจุดเสี่ยงภายใน
ตําบล 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

20 โครงการตดิตั้งป้ายบอก
ทางภายในหมู่บ้าน 

เพื่อประชาสัมพันธ์
เส้นทางในหมู่บ้าน 
 

หมู่ 1 – หมู่ 7 
 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการติดป้าย
บอกเส้นทางภายใน
ตําบล 

ประชาชนทั่วไป
รับทราบข้อมูล
เส้นทางภายในตาํบล 

สํานักงาน
ปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 150                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการขยายเสียงตาม
สายภายในตําบล 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
รู้ข่าวสารอย่างทัว่ถึง 

หมู่ 1 – หมู่ 7 
-จุดที่ยังไมท่ั่วถึง 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร 

ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทัน
ต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน 

กองช่าง 

 

22 โครงการปรับปรงุศาลา
ประชาคม หมู่ 4 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม
อย่างครบครัน 

-เก้าอี้พลาสติก 
-พัดลมติดเพดาน 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ประชาชนผู้มาใช้

บริการมีความพึง

พอใจ 

กองช่าง 

23 โครงการส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
และสิ่งปลูกสร้าง 

เพื่อให้ความรู้การขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ถูกต้องตามระเบยีบ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง
ตามสาย แผ่นพับ สปอร์ต
โฆษณา 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ปฎิบัติตาม

ระเบียบอย่าง

ถูกต้อง 

ประชาชนก่อสร้างที่

อยู่อาศัยถูกต้องตาม

ระเบียบ 

กองช่าง 

24 โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือกับชุมชนในการ
วางและจัดทําผังเมือง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดทาํ
ผังเมือง 

อบรมให้ความรู้ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ปฎิบัติตาม

ระเบียบอย่าง

ถูกต้อง 

ประชาชนก่อสร้างที่

อยู่อาศัยถูกต้องตาม

ระเบียบ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการพาณิชย์ 

 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 151                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝายเก็บ
น้ําประปา 

เพื่อให้มีสถานที่เก็บ
กักน้ําไว้ใช้ยามขาด
แคลน 

หมูท่ี่ 3 – หมู่ 4 
(ทุ่งหนอง) 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การก่อสรา้ง 

มีน้ําใช้ในช่วงขาด
แคลน แห้งแล้ง 

กองช่าง 

 

2 โครงการขยายเขตประปา 
ภายในตําบล 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

หมูท่ี่ 1 – หมู่ 7 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การขยายเขต

ประปา 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคที่
สะอาด  

กองช่าง 

 

3 โครงการปรับปรงุระบบ
ประปา ภายในตาํบล 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

หมูท่ี่ 1 – หมู่ 7 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การปรับปรุงระบบ

ประปา 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคที่
สะอาด  

กองช่าง 

 

4 โครงการปรับปรงุโรงผลิต 
และระบบการผลิตน้ําดืม่
เพื่อประชาชน 

เพื่อปรับปรุง
โครงสร้างตัวอาคาร 
และปรับปรุงระบบ
การผลิตน้ําใหใ้ช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ติดตั้งตาข่ายเหล็กกั้น 
-ต่อเติมหลังคา และตัว
อาคาร  
-เปลี่ยนไส้กรอง และวัสดุ
ของระบบการผลิตน้ํา 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การปรับปรุงระบบ

ประปา 

น้ําดืม่สะอาด 
ปลอดภัย และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง/

สํานักงาน

ปลัด 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการพาณิชย์ 

 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 152                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ํา
ดิบเข้าระบบประปา หมู่ 1 

เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน กรณี
ประชาชนไม่มีน้ําใช้
อุปโภคบริโภค 

-ติดตั้งระบบการสูบน้ํา  
-วางท่อส่งน้ํา 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การก่อสรา้ง 

ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคใน
ยามแห้งแล้ง 

กองช่าง 

 

6 โครงการก่อสร้างฝายกัก
เก็บน้ํา เพื่อผลิตประปา 
หมู่ 1 ,หมู่ 7 

เพื่อให้มีสถานที่กัก
เก็บน้ําไว้สําหรับผลิต
ประปาแจกจ่ายแก่
หมู่บ้าน 

-ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ํา 
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การก่อสรา้ง 

ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคใน
ยามแห้งแล้ง 

กองช่าง 

 

7 โครงการสํารวจแหล่งน้ํา
บาดาลภายในตาํบล 

เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน กรณี
ประชาชนไม่มีน้ําใช้
อุปโภคบริโภค 

หมู่ 1 – หมู่ 7 20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การก่อสรา้ง 

ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคใน
ยามแห้งแล้ง 

กองช่าง 

 

8 โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาลภายในตาํบล 

เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน กรณี
ประชาชนไม่มีน้ําใช้
อุปโภคบริโภค 

หมู่ 1 – หมู่ 7 20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การก่อสรา้ง 

ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคใน
ยามแห้งแล้ง 

กองช่าง 

 

9 โครงการก่อสร้างระบบ
กระจายน้ําประปา หมู่ 2  

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถงึ 
 

-ก่อสร้างระบบกระจาย
น้ําประปา 1 แหง่ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การก่อสรา้ง 

ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภค
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการพาณิชย์ 

 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 153                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างฝายผลิต
น้ําประปา และปรับปรุง
ระบบประปา  

เพื่อให้มีสถานที่เก็บ
กักน้ําไว้ใช้ในการผลิต
น้ําประปา 
 

ก่อสร้างฝายเก็บน้ํา และ
ปรับปรุงระบบการส่งน้ํา
ของหมูท่ี่ 1 และหมู่ 7 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จาก

การก่อสรา้ง 

ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภคใน
ยามแห้งแล้ง 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร และยุทธศาสตร์ ที ่4 การส่งเสรมิการท่องเที่ยว สนิค้า OTOP และการคา้ชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 2 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณชิยกรรม และการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนารายได้ 
 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 154                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โ ค ร งกา ร ส่ ง เ ส ริ มอ า ชีพ

หัตถกรรมทํามือ หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพเสริม และสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

เข้าร่วมฝึกอบรม 
มอบวัสดุอุปกรณ์ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละผู้เขา้ร่วม
โครงการมีความรู้
สามารถไปประกอบ
อาชีพได้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสร้าง
รายได้จากการ
เรียนรู้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โ ค ร งกา ร ส่ ง เ ส ริ มอ า ชีพ

ดอกไม้จันทน์ หมู่ 1 และหมู่ 

7    

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพเสริม และสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

เข้าร่วมฝึกอบรม 
มอบวัสดุอุปกรณ์ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละผู้เขา้ร่วม
โครงการมีความรู้
สามารถไปประกอบ
อาชีพได้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสร้าง
รายได้จากการ
เรียนรู้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพไม้

กวาดดอกหญ้า หมู่ 3  

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพเสริม และสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

เข้าร่วมฝึกอบรม 
มอบวัสดุอุปกรณ์ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละผู้เขา้ร่วม
โครงการมีความรู้
สามารถไปประกอบ
อาชีพได้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสร้าง
รายได้จากการ
เรียนรู้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

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

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพเสริม และสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

เข้าร่วมฝึกอบรม 
มอบวัสดุอุปกรณ์ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละผู้เขา้ร่วม
โครงการมีความรู้
สามารถไปประกอบ
อาชีพได้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสร้าง
รายได้จากการ
เรียนรู้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยง

สัตว์ หมู่ 1 – หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพเสริม และสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

เข้าร่วมฝึกอบรม 
มอบพันธ์สัตว์ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละผู้เขา้ร่วม
โครงการมีความรู้
สามารถไปประกอบ
อาชีพได้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสร้าง
รายได้จากการ
เรียนรู้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร และยุทธศาสตร์ ที ่4 การส่งเสรมิการท่องเที่ยว สนิค้า OTOP และการคา้ชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 2 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณชิยกรรม และการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนารายได้ 
 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 155                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โ ค ร งกา ร ส่ ง เ ส ริ มอ า ชีพ

เพาะปลูกพืชผักสวนครัว หมู่ 

1 – หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพเสริม และสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

เข้าร่วมฝึกอบรม 
มอบเมล็ดพันธ์ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละผู้เขา้ร่วม
โครงการมีความรู้
สามารถไปประกอบ
อาชีพได้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสร้าง
รายได้จากการ
เรียนรู้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

7 โ ค ร งกา ร ส่ ง เ ส ริ มอ า ชีพ
เพาะปลูกพันธ์ไม้ผล หมู่ 1 – 
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพเสริม และสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

เข้าร่วมฝึกอบรม 
มอบพันธ์ไม้ผล 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละผู้เขา้ร่วม
โครงการมีความรู้
สามารถไปประกอบ
อาชีพได้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสร้าง
รายได้จากการ
เรียนรู้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่ม
อาชีพในตําบล  หมู่ 1 – หมู่ 
7 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพเสริม และสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

เข้าร่วมฝึกอบรม 
มอบวัสดุอุปกรณ์ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละผู้เขา้ร่วม
โครงการมีความรู้
สามารถไปประกอบ
อาชีพได้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสร้าง
รายได้จากการ
เรียนรู้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการส่งเสริมอาชีพตัด
ผมชาย/หญิง  หมู่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพเสริม และสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

เข้าร่วมฝึกอบรม 
มอบวัสดุอุปกรณ์ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละผู้เขา้ร่วม
โครงการมีความรู้
สามารถไปประกอบ
อาชีพได้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสร้าง
รายได้จากการ
เรียนรู้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร และยุทธศาสตร์ ที ่4 การส่งเสรมิการท่องเที่ยว สนิค้า OTOP และการคา้ชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 2 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณชิยกรรม และการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนารายได้ 
 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 156                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ

สนับสนุนสินค้า OTOP  

 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีรายไดใ้ห้กับครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

เข้าร่วมแสดง
สินค้านอกสถานที ่
ประชาสัมพันธ์
สินค้า OTOP 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละจากการ
สร้างรายได้จาก
สินค้าที่นําไป
จําหนา่ย 

สินค้าในท้องถิ่น
เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

11 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สิ น ค้ า  OTOP ของแต่ ล ะ

หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีรายไดใ้ห้กับครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์บรรจุ
สินค้าให้ได้
มาตรฐาน 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละจากการ
สร้างรายได้จาก
สินค้าที่นําไป
จําหนา่ย 

สินค้าในท้องถิ่น
เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

12 โครงการปรับปรงุและพัฒนา
ร้านค้าชุมชน หมู่ 1 หมู่ 2 
หมู่ 3 

เพื่อปรับปรุงสถานที่
จําหน่ายสินค้าท้องถิ่นให้
ไดม้าตรฐานถูกตอ้งตาม
สุขลักษณะ 

ปรับปรุงสถานที่ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการ
พัฒนาโครงสรา้ง 

ประชาชนตําบล
พระธาตุผาแดงมี
รายได้เพิ่มมากขึน้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม/ 
กองช่าง 

13 โครงการพัฒนาอาชีพแก่
ชุมชน ตามแนวพระราชดําริ 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ชุมชน สร้างรายได้กับ
ครัวเรือนโดยนําแนวทาง
ตามพระราชดําริมาปรับใช้ 

-ฝึกอบรม 

-มอบวัสดุ 
อุปกรณ์ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการ
เขา้ร่วมพัฒนา
อาชีพ 

ประชาชนตํ าบล

พระธาตุผาแดงมี

รายได้เพิ่มมากขึ้น 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร และยุทธศาสตร์ ที ่4 การส่งเสรมิการท่องเที่ยว สนิค้า OTOP และการคา้ชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 2 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณชิยกรรม และการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนารายได้ 
 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 157                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการน้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในท้องถิ่นนําปรัชญา
เศรษฐกิจไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

-จัดอบรมให้
ความรู ้
-จัดกิจกรรมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการ
เขา้ร่วมพัฒนา
อาชีพ 

ประชาชนตํ าบล

พระธาตุผาแดงมี

รายได้เพิ่มมากขึ้น 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร และยุทธศาสตร์ ที ่4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 2 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนารายได้ 
 แผนงานการเกษตร 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 158                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบรรเทาความ
เดือดร้อน กรณีพืชผลทาง
การเกษตรได้รับความ
เสียหาย 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ความเดือดร้อนเบื้องแก่
เกษตรกร 

จัดหาวิธีช่วยเหลือ
เบื้องต้น 
มอบวัสดุอุปกรณ์
ช่วยเหลือ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของพื้นที่ที่
ได้รับการช่วยเหลือ
จากพื้นที่ที่เสียหาย 

ผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือมีความ
พึงพอใจ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการสนับสนุนวัสดุทาง

การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีวัสดุ
ไว้ใช้ในภาพเกษตรกรรม 

เครื่องอัดฟาง 
ปุ๋ยเคมี 
วัสดุอื่นๆ 
 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของผู้ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือมีความ
พึงพอใจ 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการดูแลป้องกันโรค
ระบาดทีต่ดิต่อทางสัตว์ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้เลี้ยงสัตว์ 

มอบวัคซีนป้องกัน
โรคต่างๆ 
โรคระบาด 
 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของสัตว์ใน
พื้นทีได้รับการฉีด
วัคซีน 

ไม่มีการแพร่เชื้อใน
พื้นที่ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร และยุทธศาสตร์ ที ่4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 2 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนารายได้ 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 159                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

-เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
-เพื่อเป็นสถานที่ออกกําลัง
กายและพักผ่อนหย่อนใจ 
-เพื่อเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ 

สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการครบ
รูปแบบ
สาธารณูปโภค 
ภูมิทัศน์โดยรอบ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของ
ประชาชนเขา้มา
ท่องเที่ยวใน
พื้นที่ 

แหล่งท่องเที่ยวเป็น
ที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น 
 

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้เป็นที่รู้จัก 

น้ําตกผาแดง 
น้ําตกพะเด๊ะ 
บ่อน้ําร้อนขุนห้วยฯ 
ฯลฯ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของ
ประชาชนเขา้มา
ท่องเที่ยวใน
พื้นที่ 

แหล่งท่องเที่ยวเป็น
ที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการจัดงานพิธีการสวน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

เพื่อส่งเสริมให้สวนพระ
เจ้าตากสินฯเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย 
 

พิธีเปิด 
พิธีบวงสรวง 
 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของ
ประชาชนเขา้มา
ท่องเที่ยวใน
พื้นที่ 

แหล่งท่องเที่ยวเป็น
ที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

สํานักงาน
ปลัด 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
 3.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 160                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ภัยธรรมชาต ิ

-จัดอบรมให้ความรู้ 
-จัดทําแผนปอ้งกันภัย 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่ลดลงของ
ความเสียหาย
หลังจากเกิดภัย
ธรรมชาต ิ
 

ไม่เกิดการสูญเสีย
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยในตําบล 

เพื่อสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ
กู้ภัยให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การช่วยเหลือผู้ประสบ
เหต ุ

-จัดอบรมให้ความรู้ 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เลดลงของ
ผู้ประสบเหตุ 

ผู้ประสบเหตุได้รบั
การช่วยเหลืออย่าง
ถูกวิธี 

สํานักงาน
ปลัด 

 

3 โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันพื้นที่เสี่ยงภัย 

เพื่อป้องกันอันตรายจาก
พื้นที่เสี่ยงภัย 

-จัดทําป้ายเตือนภยั 
-จัดอบรมให้ความรู้ 
-จัดตั้งจุดระดมพล 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่ลดลงของ
ความเสียหาย
หลังจากเกิดภัย
ธรรมชาต ิ

ไม่เกิดการสูญเสีย
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

4 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว 

เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องตน้ 

-จัดหาเครื่องนุ่งห่ม
มอบให ้
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
 

ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

5 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง 

เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องตน้ 

-จัดหาน้ําแจกจ่าย
อุปโภคบริโภค 
-สนับสนุนน้ํามัน 
-เครื่องสูบน้ํา 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
 

ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
 3.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 161                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนน้ําใช้อุปโภคบริโภค 

เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้
ได้รับความเดือดร้อนไม่
มีน้ําใช้อุปโภคบรโิภค 

หมูท่ี่ 1 – หมู่ 7 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
 

ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

7 โครงการป้องกันและบรรเทา
ผู้ประสบภัยพิบัติจากภัย
ธรรมชาติทุกรูปแบบ 

เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเบื้องต้น 

-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การช่วยเหลือเบื้องต้น 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

8 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมฝายน้ําล้น  

เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเบื้องต้น 

-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การช่วยเหลือเบื้องต้น 
-ขอกระสอบทราย 
-ไม้ไผ่ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
 

ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

9 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ผู้สัญจรผ่านไปมาบน
ท้องถนนช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

-ตั้งศูนย์บูรณาการร่วม 
-ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่ลดลงของ
การเกิดอุบัติเหตุ  

สถิติการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

 

10 โครงการเพิ่มศักยภาพและ
ทบทวน อปพร.ประจําปี 

เพื่อทบทวนความรู้ และ
สร้างความพร้อมแก่ อป
พร.ในยามฉุกเฉิน 
 

-จัดฝึกทบทวน 2 ปีต่อ
ครั้ง 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจาํนวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรม 

อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ช่วยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
 3.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 162                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 

เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการให้
ปลอดภัย 
 

-จัดจ้าง รปภ.ดูแล
สํานักงาน 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่ลดลงของ
การเกิดความ
เสียหายและสูญ
หายของทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินทาง
ราชการไม่เกิดสูญ
หาย 

สํานักงาน
ปลัด 

 

12 โครงการพัฒนาศนูย์ อปพร. เพื่อให้มีสถานที่ให้ อป
พร.ปฏิบัติงาน 

-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้
ศูนย์ อปพร. 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 

13 โครงการตดิตั้งกล้อง CCTV 
ภายในตําบล 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์การ
เฝ้าระวังการเกิดเหตุร้าย
ภายในชุมชน 
 

-ติดตั้งกล้อง CCTV 
บริเวณจุดเสี่ยงภายใน
ตําบล 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความปลอดภัย
ในชุมชน 

ชุมชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 

14 โครงการจัดหาภาชนะ
รองรับน้ําภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีภาชนะเก็บกัก
น้ําไว้ใช้ในยามขาด
แคลน 

จัดหาแท้งค์น้ําให้กับ
หมู่บ้าน 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
 

ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 

3.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 163                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดการเ ลือกตั้ ง

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก

สภาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยใหเ้กิดใน

ท้องถิ่น 

หมู่ 1- 7 ตําบล

พระธาตุผาแดง 
100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการปกป้องเทิดทูล
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เคารพสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

บูรณาการร่วม 
เดินรณรงค์ 
แผ่นผับ 
ลงนามถวายพระ
พร ฯลฯ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนเคารพ

และปกป้องสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการร่วมพลังสร้างความ
สมานฉันท ์

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปรองดองสามัคคีกัน 

-บูรณาการร่วม 
-ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย 
-เว็ปไซต์ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความ
สามัคคีในท้องถิน่
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการเตรียมรับเสด็จพระ
บรมวงศานุวงศ ์

เพื่อเทิดพระเกียรติพระ
บรมวงศานุวงศท์กุ
พระองค์ 

-ปรับปรุงสถานที่ 
-จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนเคารพ

และปกป้องสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 

3.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 164                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการรวมพลังสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูปแบบบูรณาการ 
จังหวัดตาก 

เพื่อดําเนินกิจการสร้าง
ความสมานฉันทข์ึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิด
ความปรองดองอย่างยั่งยืน 

-อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ จังหวดั
ตาก 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนงบประมาณ
ที่สนับสนุน 

เกิดความ
สมานฉันท์ขึ้นใน
ประเทศชาต ิ

สํานักงาน
ปลัด 

 

6 โครงการลูกเสือชาวบ้านใหม่
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

-อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
ชมรมลูกเสือ
ชาวบ้านจังหวัดตาก 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนงบประมาณ
ที่สนับสนุน 

ประชาชนตระหนัก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

สํานักงาน
ปลัด 

 

7 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 

เพื่อสร้างชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็งปราบปราม
ยาเสพติดในพื้นที ่
 

-จัดฝึกอบรม 
-จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่ลดลง

ของจํานวนผู้ติด

สารเสพติดใน

พื้นที่ 

ยาเสพติดในพื้นที่

ลดน้อยลง 

สํานักงาน

ปลัด 

 

8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด “พระธาตุผา
แดงคัพ” 

เพื่อให้ประชาชนหันมา
ออกกําลังกายห่างไกลยา
เสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา
ปีละ 1 ครั้ง 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ยาเสพติดในพื้นที่

ลดน้อยลง 

กอง

การศึกษา 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน  และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 4.ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
  แผนงานงบกลาง 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 165                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการให้การสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ/ เบี้ยยังชีพผู้ติด
เชื้อเอดส์ / ผู้ป่วยเอดส์ และ
ให้การสงเคราะห์ด้อยโอกาส 
/ ครอบครัวยากจน 

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุ/
ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย
เอดส์/ผู้ด้อยโอกาส มี
ความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามเกณฑ์ 

6,900,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

7,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

7,005,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

7,010,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ทั้งหมดได้รับเบี้ย
ยังชีพครบตาม
เกณฑ์ 

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้
ตดิเชื้อ/ผู้ป่วย
เอดส์/ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน  และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 4.ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 166                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดหาทีอ่ยู่อาศัย
ให้กับผู้ด้อยโอกาส (บ้าน
ท้องถิ่นไทย) 

เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส 

-ก่อสร้างบ้าน
ให้กับผู้ด้อยโอกาส 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่ลดลง
ของจํานวน
ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่
มีบ้านอยู่อาศัย 

ผู้ด้อยโอกาสมี
ความเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

2 โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อยกระดับคุณชีวิตของผู้
ยากไร้ให้ดีขึ้น 

-มอบเงิน
ช่วยเหลือ 
-จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ช่วยเหลือ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่ลดลง
ของจํานวนผู้
ยากไร้ในพื้นที ่

ผู้ยากไร้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนคนพิการและผู้ติด
เชื้อ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่คน
พิการและผู้ติดเชื้อ 

-จัดฝึกอบรมให้
ความรู ้
-จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่ลดลง
ของจํานวนผู้
พิการและผู้ติด
เชื้อที่ไม่มีรายได ้

ผู้พิการและผู้ติด
เชื้อมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

4 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางสังคม 

เพื่อยกระดับชีวิตของ
ผู้ประสบภัยทางสังคม 

-มอบเงิน
ช่วยเหลือ 
-จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่ลดลงของ
จํานวนผู้ประสบภัย
ทางสังคมไม่มี
รายได้ 

ผู้ประสบภัยทาง
สังคมมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

5 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีใน
ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ 

-จัดฝึกอบรมให้
ความรู ้
-จัดตั้งศูนย์ให้
ความช่วยเหลือ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ผ่านการ
อบรม 

บทบาทสตรีเป็นที่
ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน  และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 4.ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 167                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการรณรงค์การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี 

เพื่อสร้างความรู้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ให้รับรู้
เกี่ยวกับสิทธิเด็กและสตรี 

-จัดฝึกอบรมให้
ความรู ้
-จัดตั้งศูนย์ให้
ความช่วยเหลือ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

สถิติการละเมิดเด็ก
และสตรีลดน้อยลง 

ไม่มีการละเมิดสิทธิ
ของเด็กและสตรี 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

7 โครงการเยี่ยมบ้าน ดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมแนวทางการ
ดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง 
และผู้ด้อยโอกาส 

เยี่ยมและตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วย
เรื้อรัง และ
ผู้ด้อยโอกาส 
1 ครั้ง 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้น
ของกลุ่มเป้าหมาย
ที่เขา้ร่วมโครงการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยเรื้อรัง และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

8 โครงการก่อสร้างทางลาดชัน
ขึ้นสํานักงานให้กบัคนพิการ 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่คนพิการที่มาตดิต่อ
ราชการ 

-ก่อสร้างทางลาด
ชันขึ้นสํานักงาน 1 
แห่ง 

35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ร้อยละความพึง
พอใจของผู้พิการ
ที่มาตดิต่อ
ราชการ 

คนพิการได้รับ
ความพึงพอใจ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน  และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 4.ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
  แผนงานการศกึษา  
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 168                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่อจัดกิจกรรมสันทนา
การให้เด็กในพื้นที่มีส่วน
ร่วมกับท้องถิ่น 

-จัดซุ้มกิจกรรมให้
ความรู ้
-แจกแผ่นผับให้
ความรู ้

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนเด็กที่
เขา้ร่วมโครงการ 

เด็ก และเยาวชน
กล้าแสดงออก มี
พัฒนาการเพิ่มมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการส่งเสริมโครงการ
พระราชดําริฯ 3 หมู่บ้าน 

เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริฯ 

-จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู ้

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกิดความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างชุมชน
และสถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

3 โครงการแขง่ขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 
7 

เพื่อส่งเสริมให้เดก็เข้าร่วม
กิจกรรม เสริมพัฒนาการ
ใหด้ีขึ้น 

-จัดการแข่งขัน
กีฬาปีละ 1 ครั้ง 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กมีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้น และได้
ประสบการณ์ 

กอง
การศึกษา 

 

4 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านค้างภิบาล 

เพื่อพัฒนาสถานที่เรียนให้
ไดม้าตรฐาน รองรับการ
ขยายตัวของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-ต่อเติมอาคาร
เรียนห้องน้ํา  
-ปรับปรุงอาคาร
เรียน ห้องน้ํา 
-ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ที่ชํารุด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนเด็กที่
เขา้รับการศึกษา
จากการพัฒนา 

มีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน  และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 4.ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
  แผนงานการศกึษา  
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 169                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหัวฝาย 

เพื่อพัฒนาสถานที่เรียนให้
ไดม้าตรฐาน รองรับการ
ขยายตัวของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-ต่อเติมอาคาร
เรียนห้องน้ํา  
-ปรับปรุงอาคาร
เรียน ห้องน้ํา 
-ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ที่ชํารุด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนเด็กที่
เขา้รับการศึกษา
จากการพัฒนา 

มีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

6 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านพะเด๊ะ 

เพื่อพัฒนาสถานที่เรียนให้
ไดม้าตรฐาน รองรับการ
ขยายตัวของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-ต่อเติมอาคาร
เรียนห้องน้ํา  
-ปรับปรุงอาคาร
เรียน ห้องน้ํา 
-ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ที่ชํารุด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนเด็กที่
เขา้รับการศึกษา
จากการพัฒนา 

มีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

7 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านถ้ําเสือ 

เพื่อพัฒนาสถานที่เรียนให้
ไดม้าตรฐาน รองรับการ
ขยายตัวของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-ต่อเติมอาคาร
เรียนห้องน้ํา  
-ปรับปรุงอาคาร
เรียน ห้องน้ํา 
-ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ที่ชํารุด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนเด็กที่
เขา้รับการศึกษา
จากการพัฒนา 

มีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน  และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 4.ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
  แผนงานการศกึษา  
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 170                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านขุนห้วย 

เพื่อพัฒนาสถานที่เรียนให้
ไดม้าตรฐาน รองรับการ
ขยายตัวของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-ต่อเติมอาคาร
เรียนห้องน้ํา  
-ปรับปรุงอาคาร
เรียน ห้องน้ํา 
-ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ที่ชํารุด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนเด็กที่
เขา้รับการศึกษา
จากการพัฒนา 

มีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

9 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมโรงเรียนบ้านถ้ํา
เสือ 

เพื่อพัฒนาสถานที่เรียนให้
ไดม้าตรฐาน รองรับการ
ขยายตัวของโรงเรียน 

-ต่อเติมอาคาร
เรียนห้องน้ํา  
-ปรับปรุงอาคาร
เรียน ห้องน้ํา 
-อ่างแปรงฟัน 
-ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ที่ชํารุด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนเด็กที่
เขา้รับการศึกษา
จากการพัฒนา 

มีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

10 โครงการจัดตัง้ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเอื้องดอย 

เพื่อรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้าน 

-จัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
-ก่อสร้างอาคาร
เรียน ห้องน้ํา 
ครุภัณฑ์อื่นๆ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนเด็กที่
เขา้รับการศึกษา
จากการพัฒนา 

เด็กเล็กมีสถานที่
ดูแลอยู่ใกล้บ้าน 

กอง
การศึกษา 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน  และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 4.ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
  แผนงานการศกึษา  
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 171                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 5 ศูนย์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ไว้ใช้
ภายในศูนย์ฯ และเป็น
สื่อการเรียนการสอน 

-ครุภัณฑ์สํานักงาน 
-ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 
-ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
-ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 
-ครุภัณฑ์กีฬา 
ฯลฯ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนเด็กที่
เขา้รับการศึกษา
จากการพัฒนา 

การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

12 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ภายในโรงเรียนบ้านถ้ําเสือ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ไว้ใช้
ภายในศูนย์ฯ และเป็น
สื่อการเรียนการสอน 

-ครุภัณฑ์สํานักงาน 
-ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 
-ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
-ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 
-ครุภัณฑ์กีฬา 
ฯลฯ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนเด็กที่
เขา้รับการศึกษา
จากการพัฒนา 

การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน  และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 4.ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
  แผนงานการศกึษา  
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 172                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการสนับสนุนรถรับส่ง
นักเรียนมาเรียนยังศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อส่งเสริมให้เดก็ได้
เรียนรู้นอกสถานที ่

-จัดหารถรับส่ง
เด็กนักเรียนตาม
โรงเรียนในเขต
ตําบลมาเรียนที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเด็กนักเรียนที่
เขา้เรียน 

เด็กนักเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

14 โครงการสนับสนุนรถรับส่ง
นักเรียนมาเรียนยังโรงเรียน
ต่างพื้นที ่

เพื่อส่งเสริมให้เดก็ได้
เรียนรู้ในระดับทีสู่งขึ้น 

-จัดหารถรับส่ง
เด็กนักเรียนตาม
โรงเรียนในเขต
ตําบลมาเรียนยัง
โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเด็กนักเรียนที่
เขา้เรียน 

เด็กนักเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

15 โครงการสนับสนุนระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
ในท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้เดก็ 
เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
เรียนรู้ตลอดเวลา และทุก
สถานที่ 

-ติดตั้งระบบ LAN 
-ติดตั้งระบบ
Internet 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ใช้บริการ 

คนในตําบลมี
ความรู้เพิ่มมากขึน้ 

กอง
การศึกษา 

 

16 โครงการสนับสนุนระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
ในท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้เดก็ 
เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
เรียนรู้ตลอดเวลา และทุก
สถานที่ 

-ติดตั้งระบบ LAN 
-ติดตั้งระบบ
Internet 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ใช้บริการ 

คนในตําบลมี
ความรู้เพิ่มมากขึน้ 

กอง
การศึกษา 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน  และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 4.ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
  แผนงานการศกึษา  
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 173                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการสนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้เดก็และ
เยาวชนกล้าแสดงออก 
แสดงความสามารถ 

-จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
-จัดฝึกอบรมให้
ความรู ้

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
สามารถนําความรู้
ไปพัฒนาต่อยอดได ้

กอง
การศึกษา 

 

18 โครงการก่อสร้างป้าย พร้อม
รั้วโรงเรียนบ้านถ้ําเสือ 

เพื่อพัฒนาสถานที่เรียนให้
ไดม้าตรฐาน รองรับการ
ขยายตัวของโรงเรียน 

ก่อสร้างป้ายโรงเรียน 
จํานวน 1 ป้าย และ
รั้วความยาว 22.50 
เมตร 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนเด็กที่
เขา้รับการศึกษา
จากการพัฒนา 

เด็กนักเรียนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

19 โครงการก่อสร้างรั้ว รอบ
สระน้ําโรงเรียนบ้านถ้ําเสือ 

เพื่อพัฒนาสถานที่เรียนให้
ไดม้าตรฐาน รองรับการ
ขยายตัวของโรงเรียน 

ก่อสร้างรั้ว ความ
ยาว 100 เมตร 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนเด็กที่
เขา้รับการศึกษา
จากการพัฒนา 

เด็กนักเรียนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

20 โครงการอบรมครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ ทักษะ ในการเรียน
การสอนให้กับเด็ก 

-จัดส่งเข้ารับรับ
การอบรม ปีละ 1 
ครั้ง 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของบุคลากรที่ผ่าน
การอบรม 
 

ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้
ความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

21 โครงการปรับปรงุหลักสูตร
การศึกษาปฐมวยั และผลิต
สื่อการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนให้ครอบคลุม 
และเข้ากับบริบทในพื้นที่ 
สนองต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก 

-ปรับปรุง พัฒนา สื่อ
การเรียนการสอน 
-จัดประชุมทบทวน
สื่อการเรียนการสอน 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การเรียนการ
สอนแต่ละระดับ 

เด็กได้รับความรู้ 
สามารถเข้าใจใน
การศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน  และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 4.ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
  แผนงานการศกึษา  
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 174                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการเพิ่มศักยภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

-จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
-เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 
-ศึกษาดูงานและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของบุคลากรที่ผ่าน
การอบรม 

ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้
ความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

23 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัด 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ครบตามหลัก
โภชนาการ 

-สนับสนุน
งบประมาณให้กบั
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
ในสังกัด 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเด็กที่ได้รับ
ค่าอาหาร 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

24 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) มอบให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ในพื้นที ่

เพื่อให้เด็กได้รับอาหาร
เสริมที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 

-สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)ให้กับ
รายหัวเด็ก 

1,000,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเด็กที่ได้รับ
อาหารเสริม 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
 

กอง
การศึกษา 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน  และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 4.ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 175                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบูรณการจัดการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
ประจําปี 2560 

เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่น 
รู้จักแพ้ ชนะ รู้อภัย รู้จัก
สามัคคีในกลุ่มทอ้งถิ่น 

-จัดการแข่งขัน
กีฬา ปีละ 1 ครั้ง 

35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
แข่งขัน 

เกิดความสามคัค ีรู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาปกาญอ 3 หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน 3 
หมู่บ้าน สร้างความ
สามัคคีในกลุ่มปกาญอ 

-จัดการแข่งขัน
กีฬา ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
แข่งขัน 

เกิดความสามคัค ีรู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันนอกสถานที่ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ออกกําลังกาย และ
สร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น 

-จัดส่งเด็ก 
เยาวชน เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานอก
สถานที่ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของการ
จัดส่งเด็ก เยาวชน
เขา้ร่วมแข่งขัน 

เด็ก เยาวชน ได้รับ
ประสบการณ์เพิ่ม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

4 โครงการสนับสนุนวัสดุการ
กีฬา 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
มีวัสดุกีฬาไว้สําหรับออก
กําลังกาย 

-จัดหาวัสดุมอบ
ให้กับ ทัง้ 7 
หมู่บ้าน 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของหมู่บ้าน
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

เด็กและเยาวชน มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์การ
กีฬากลางแจ้ง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาออกกําลังกายเพิ่ม
มากขึ้น 

-ติดตั้งครุภัณฑ์
กลางแจ้งบริเวณ
สนามกีฬาหน้า 
สนง 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เข้ามาใช้
บริการ 

ประชาชนมีร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน  และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 4.ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 176                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรงุซ่อมแซม
สถานที่ออกกําลังกาย 

เพื่อปรับปรุงสถานที่ออก
กําลังกายให้มีสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

-ปรับปรุงซ่อมแซม
บริเวณชํารุด 
 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของหมู่บ้านที่
สถานที่ออกกําลัง
กาย 

เด็กและเยาวชน มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

อบต.พระ
ธาตุผาแดง 

7 โครงการก่อสร้างสนามฟุต
ซอล หมู่ 6 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้สําหรับ
ออกกําลังกายประจํา
หมู่บ้าน 

-จํานวน 1 แห่ง 
ตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนผู้มาใช้
บริการ 

เด็กและเยาวชน มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง/
กอง
การศึกษา 

อบต.พระ
ธาตุผาแดง 

8 โครงการล้อมตาข่ายรั้วกั้น
รอบสนามฟุตบอล หมู่ 6 

เพื่อให้มีสถานที่ไว้สําหรับ
ออกกําลังกายประจํา
หมู่บ้าน 

-จํานวน 1 แห่ง 
ตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 
 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนผู้มาใช้
บริการ 

เด็กและเยาวชน มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง/
กอง
การศึกษา 

อบต.พระ
ธาตุผาแดง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน  และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 4.ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

แผนงานสาธารณสขุ 
  

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 177                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคในพื้นที่ 

-รณรงค์ป้องกัน 
-พ่นหมอกควัน 
-มอบทรายกําจัด
ลูกน้ํา 
-อบรมให้ความรู้ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

สถิติการป่วยด้วย
โรคไขเ้ลือดออกใน
พื้นที่ 

ประชาชนมีร่างกาย
ที่แข็งแรง ห่างไกล
จากโรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

2 โครงการป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคมาลาเรีย 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคในพื้นที่ 

-รณรงค์ป้องกัน 
-พ่นหมอกควัน 
-อบรมให้ความรู้ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

สถิติการป่วยด้วย
โรคไข้มาลาเรียใน
พื้นที่ 

ประชาชนมีร่างกาย
ที่แข็งแรง ห่างไกล
จากโรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

3 โครงการป้องกันโรค
หนอนพยาธิ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการดูแลตนเอง
จากโรคหนอนพยาธิ 

-รณรงค์ป้องกัน 
-อบรมให้ความรู้ 
-มอบยาถ่ายพยาธิ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

สถิติการป่วยด้วย
โรคหนอนพยาธิใน
พื้นที่ 

ประชาชนมีร่างกาย
ที่แข็งแรง ห่างไกล
จากโรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

4 โครงการจัดซื้อยาสามัญ
ประจําบ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได ้

-รณรงค์ป้องกัน 
-อบรมให้ความรู้ 
-มอบยาสามัญ
ประจําบ้าน 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่ลดลงของ
ผุ้ป่วยและส่งต่อไป
ยัง รพ. 

ประชาชนมีร่างกาย
ที่แข็งแรง ห่างไกล
จากโรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

5 โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ระบาดเกี่ยวกับสัตว ์

-อบรมให้ความรู้
ในการป้องกัน 

-ฉีดวัคซีนป้องกัน 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจาํนวนสุนัข 
และแมวที่เขา้รับ
วัคซีน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน  และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 4.ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

แผนงานสาธารณสขุ 
  

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 178                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการจัดซื้อเทมีฟอส 
(สารเคมีกําจัดลูกน้ํา) 

เพื่อป้องกันการแพร่
พันธ์ของยุง 

-จัดซื้อเทมีฟอส
มอบให้กับทุก
ครัวเรือน 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของครัวเรือนที่
ได้รับมอบ 

ไม่เกิดการแพร่
ระบาดของโรคทีม่ี
พาหะจากยุงใน
พื้นที่ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

7 โครงการจัดตัง้กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น 

เพื่อให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ 

-สมทบ
งบประมาณเข้า
กองทุน 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของการจัด
กิจกรรมในแต่ละปี 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

8 โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงาน และบริหารจัด
การแพทย์ฉุกเฉินของ 
อปท. 

เพื่อส่งเสริมการบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของ อปท.ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

-อบรมให้ความรู้ 
-เข้าร่วมซักซ้อม
การเตรียมความ
พร้อมภาวะฉุกเฉิน 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจาํนวนผู้ผ่าน
การอบรม 

ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของ อปท. 
มีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

9 โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจปัญหาโรค HIV 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหาโรค
เอดส์ 

-อบรมให้ความรู้ 
-มอบสิ่งของ
ป้องกันการตดิตอ่
ทางเพศ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจาํนวนผู้ผ่าน
การอบรม 

อัตราการป่วยด้วย
โรคลดน้อยลง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

10 โครงการห่วงใย ใส่ใจ
ผู้สูงอายุด้านสุขลักษณะ
การใช้สุขา 

เพื่อดูแลการใช้สุขาของ
ผู้สูงอายุให้ได้รับความ
สะดวกสบาย 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการใช้สุขา
ให้กับผู้สูงอายุ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้สูงอายุที่รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน  และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 4.ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

แผนงานสาธารณสขุ 
  

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 179                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการจัดหาวสัดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างห้องน้ํา
ห้องส้วม 

เพื่อให้มีสถานที่ทํากิจ
ธุระส่วนตัวที่ถูก
สุขลักษณะ 

-มอบวัสดุอุปกรณ์
ในการก่อสร้าง
ห้องน้ําห้องส้วม 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

12 โครงการส่งเสริมทันต
สาธารณสุขของประชาชน
ในตาํบลพระธาตุผาแดง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพช่องปากของ
ตนเอง 

-จัดอบรมให้
ความรู้ 
-จัดกิจกรรมให้เข้า
มามีส่วนร่วม 
-แจกวัสดุอุปกรณ์
ในการป้องกัน 
-ประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ แจก
แผ่นผับ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ผ่านการ
อบรม 

ประชาชนมีสุขภาพ
ช่องปากที่สมบูรณ์ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 2  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 5 ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.ยุทธศาสตรก์ารจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 180                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการร่วมงานรัฐพิธี เพื่อร่วมรําลึกถึงคุณงาม
ความดีของบรรพบุรุษของ
ไทย 

-วันปิยมหาราช 
-วันสมเด็จนเรศวร
มหาราช 
-วันทหารผ่านศึก 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนหวงแหน
ประเทศชาติ  

สํานักงาน
ปลัด 

 

2 โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชากาลที่ ๙ 

-บูรณาการร่วมกับ
อําเภอแม่สอด 
-จัดทําซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเกิดความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

3 โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาต ิ

เพื่อให้ประชาชนร่วม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
ราชินีฯ 

-บูรณาการร่วมกับ
อําเภอแม่สอด 
-จัดกิจกรรมคัดเลือก
แม่ดีเด่น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
รําลึกถึงพระคุณแม ่

สํานักงาน
ปลัด 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 2  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 5 ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.ยุทธศาสตรก์ารจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 181                           แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีที่ดีงาม
ตลอดไป 

-จัดกิจกรรมให้
ประชาชนเข้าร่วม 

 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีที่ดีงาม
ตลอดไป 

-ถวายเทียนพรรษา
กับวัดในพื้นที่  
 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการจัดงานประเพณีขึ้น
ธาตุประจําตําบล 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีที่ดีงาม
ตลอดไป 

-จัดกิจกรรมให้
ประชาชนเข้าร่วม 

 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

กอง
การศึกษา 

 

4 โครงการจัดงานประเพณีขึ้น
ธาตุประจําหมู่บา้น 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีที่ดีงาม
ตลอดไป 

-สนับสนุน
งบประมาณให้กบั
หมู่บ้าน 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

กอง
การศึกษา 

 

5 โครงการปรับปรงุศาสน
สถานในตําบล 

เพื่อปรับปรุงศาสนสถาน
ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง 
สวยงาม คงอยู่กับท้องถิ่น 

-สนับสนุน
งบประมาณในการ
ปรับปรุง 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนงบประมาณ
ที่สนับสนุน 

ศาสนสถานอยู่คู่กับ
ท้องถิ่นสืบไป 

กอง
การศึกษา 

 

6 โครงการสนับสนุนการจัด
งานประเพณีชาวปกาญอ 

เพื่อให้ชาวเผ่าปกาญอได้
ร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี 

-จัดกิจกรรมตาม
พิธีปกาญอ 

 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการ 
 

สถานที่สําคัญของ
ท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 2  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 5 ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.ยุทธศาสตรก์ารจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 182                           แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุนการ
อนุรักษ์สถานที่สําคัญประจํา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สถานที่สําคัญของ
ท้องถิ่น 

-เจดีย์ทราย 
-เจดีย์พระธาตุ 
 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ประเพณีเก่าแก่คง
อยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

 

8 โครงการสนับสนุน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อให้วัฒนธรรม
ประเพณีที่เก่าแก่ของ
ท้องถิ่นคงอยู่ตลอดไป 

-ถวายข้าวพระพุทธ 
-สรงน้ําพระ 
-แห่ไม้ง่าม 
-เทศน์มหาชาต ิ
-ตานก๋วยสลาก 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาคง
อยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

 

9 โครงการส่งเสริมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

เพื่อให้วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาคงอยู่
ตลอดไป 

-จัดกิจกรรมให้
ประชาชนเข้าร่วม 
-สนับสนุนงบประมาณ
ให้หมู่บ้าน 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่ลดลงของ
การเกิดอุบัติเหตุ  

สถิติการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กอง
การศึกษา 

 

10 โครงการอบรมให้ความรู้
การละเล่นดนตรีพื้นบ้าน
ให้กับผู้สูงอายุ  

เพื่อให้วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่
สืบไป 

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านดนตรีไทย ดนตรี
พื้นบ้าน 
-จัดกิจกรรมการแสดง
นอกพื้นที่ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

กอง
การศึกษา 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการเกษตร 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 183                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ 

เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกัน
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ถวายแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

-จัดหาพันธ์กล้าไม้
ให้ประชาชนร่วมกัน
ปลูก 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ชุมชนมีทรัพยากร 
ธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

2 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงคุณคา่ป่า
ชุมชน 

-จัดหาพันธ์กล้าไม้
มาเพาะปลูก 
-จัดทําป้ายอนุรักษ์
ป่าชุมชน 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่ป่าที่ได้รับ
การปลูกทดแทน 

ชุมชนมีทรัพยากร 
ธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

3 โครงการอนุรักษ์ฝ่ายต้นน้ํา เพื่อให้มีแหล่งตน้น้ําไว้ใช้
ยามจําเป็น 

-จัดกิจกรรมร่วม
อนุรักษ์ฝ่ายต้นน้ํา 
-ก่อสร้างฝายชะลอ
น้ําด้วยไม้ไผ่ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่ลดลงของ
ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้าํ
ขาดแคลน 

แหล่งน้ํามีอุดม
สมบูรณ์ เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

4 โครงการส่งเสริมการปลูก
หญ้าแฝก 

เพื่อรักษาหน้าดินไม่ให้
พังทลาย 

-จัดหาพื้นที่
เพาะปลูก 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจาํนวนพื้นที่ที่
เพาะปลูก 

หน้าดินไม่พังทลาย สํานักงาน
ปลัด 

 

5 โครงการปรับปรงุภูมทิัศน์
รอบสํานักงาน อบต. 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สํานักงานให้น่าอยู่ เกิด
ความสวยงาม 

-จัดหาพันธ์ไม้มา
เพาะปลูก 
-จัดหาวัสดุมา
ตกแต่ง 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้มาติดต่อ
ราชการ 

ประชาชนผู้มา
ตดิต่อราชการมี
ความพึงพอใจ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการเกษตร 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 184                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนาศนูย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจํา
ตําบล 
 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการศูนย์ฯ
ใหม้ีความเข้มแขง็และมี
ประสิทธิภาพ 

-ฝึกอบรม 

-มอบวัสดุ อุปกรณ์ 
20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จาก
การเข้าร่วม
พัฒนาอาชีพ 

ประชาชนตําบล
พระธาตุผาแดงมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
  แผนงานสาธารณสขุ 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 185                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดหาภาชนะ
รองรับเศษขยะ 

เพื่อให้มีภาชนะทิ้ง
เศษขยะให้ถูก
สุขลักษณะ 

-จัดหาถังขยะตั้งตามจุด 
-จัดหาถุงดาํใส่ขยะ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจาํนวนถัง
ขยะ /ถุงดําใส่
ขยะ 

สิ่งแวดล้อม
ภายในท้องถิ่น
น่าอยู่ 

กอง
สาธารณสุข 

 

2 โครงการก่อสร้าง
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ภายในชุมชน 

เพื่อให้มีระบบการ
บําบัดน้ําเสียของ
ชุมชนที่ไดม้าตรฐาน 

-ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นที่
ชุมชน 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่ลดลง
ของผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน 

ปัญหาน้ําเสียลด
น้อยลง 

กองช่าง 

 

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการคัดแยก
ขยะ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรู้คุณค่า
ของขยะ และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

-จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้าร่วม 
-ถังขยะบุญ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจาํนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สิ่งแวดล้อม
ภายในท้องถิ่น
น่าอยู่ 

กอง
สาธารณสุข 

 

4 โครงการควบคมุไฟป่า
และหมอกควัน 

เพื่อให้สามารถ
ป้องกันและควบคุม
ไฟป่าไดท้ันทวงท ี

-จัดหาอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า 
-จัดตั้งชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการควบคุมไฟป่า 
-จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติควบคุมไฟป่า 
-จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
-จัดฝึกอบรมให้ความรู ้
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคมุไฟป่า 
-สร้างเครือข่ายการควบคุมไฟป่าแบบมีส่วน
ร่วม 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนผู้ฝ่าฝืน
การเผาป่าลด
น้อยลง  

ไม่เกิดหมอก
ควัน ภายใน
พื้นที่ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานบริหารทั่วงานทัว่ไป 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 186                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้ทักษะแก่ผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง 

เพื่อพัฒนาความรู้ และ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

-จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้  
-จัดส่งเข้าร่วมรับ
การอบรมนอก
สถานที่ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้ผ่าน
การอบรมเพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 

2 โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ศึกษาดูงาน
องค์กรอื่น 

เพื่อพัฒนาความรู้ และ
ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน 

-จัดส่งบุคลากร
ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้ผ่าน
การอบรมเพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 

3 โครงการพัฒนาจิตสํานึก 
และจรรยาบรรณให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้าง 

เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกรัก
องค์กรในการปฏิบัติงาน 

-จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้  
-จัดกิจกรรม
พัฒนาตนเอง 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้ผ่าน
การอบรมเพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 

4 โครงการรองรับการตรวจ
ประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการและนิเทศ
ของ อบต.พระธาตุผาแดง 
Coreteam 

เพื่อเตรียมความพร้อมการ
ตรวจประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการ 

-จัดประชุมสรุป
งาน 
-จัดเตรียมเอกสาร
รับการประเมิน ปี
ละ 1 ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของคะแนนที่ได้ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

อบต.พระ
ธาตุผาแดง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานบริหารทั่วงานทัว่ไป 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 187                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสนอปัญหาและ
ความต้องการบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

-จัดทําเวทีประชาคม
ทุกหมู่บ้าน ปีละ 1 
ครั้ง 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจาํนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ชุมชนพัฒนาตาม
ความการของ
ตนเอง แก้ปัญหาได้
ตรงตามจุด 

สํานักงาน
ปลัด 

 

6 โครงการสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 

-จัดกิจกรรมทบทวน
การจัดทําแผนชุมชน 
ปีละ 1 ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจาํนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ชุมชนพัฒนาตาม
ความการของ
ตนเอง แก้ปัญหาได้
ตรงตามจุด 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

7 โครงการสํารวจความพึง
พอใจการปฏิบัติงานของ
ท้องถิ่น 

เพื่อสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการ
ทํางานของ อปท. 

-จัดการออกสํารวจ
ความคดิเห็น ปีละ 1 
ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของคะแนน
ความพึงพอใจ 

อปท.นําผลที่ได้มา
พัฒนาตนเอง 

สํานักงาน
ปลัด 

 

8 โครงการออกจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

เพื่อให้บริการจัดเก็บภาษี
แก่ประชาชนผู้อยู่ห่างไกล 

-ออกให้บริการปีละ 
1 ครั้ง 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจาํนวนภาษี
ที่จัดเก็บได้ 

การจัดเก็บภาษี
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

กองคลัง 
 

9 โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อเข้าพื้นที่ดูแลทุกข์สุข
ของประชาชน 

-ออกพบประชาชนปี
ละ 4 ครั้ง 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของครัวเรือน 

เกิดสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างท้องถิ่นกับ
ชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานบริหารทั่วงานทัว่ไป 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 188                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

-จัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
-ติดตั้งบอรด์
ประชาสัมพันธ์ 
-เสียงตามสาย แผ่น
ผับ เว็ปไซต์ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจาํนวน
ครัวเรือนที่ได้รับ
รู้ขา่วสาร 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารทัน
ถ่วงท ี

สํานักงาน
ปลัด 

 

11 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์
ให้บริการแก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารบ้านเมือง 

-บริการหนังสือพิมพ์
ตามจุดอ่านหนังสือ
แต่ละหมู่บ้าน วนัละ 
2 ฉบับ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจาํนวน
ครัวเรือนที่ได้รับ
รู้ขา่วสาร 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารทัน
ถ่วงท ี

สํานักงาน
ปลัด 

 

12 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีภายในสํานักงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกดิ
ประสิทธิภาพ  

-ติดตั้งระบบ 
Internet/wifi 
เพิ่มเติม 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของความสาํเรจ็
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ระบบเทคโนโลยีได้
มาตรฐาน  

สํานักงาน
ปลัด 

 

13 โครงการบําบัดทกุข์บํารุงสุข
แบบ ABC  

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจน และพัฒนาความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

-สํารวจข้อมูล
หมู่บ้าน 
-จัดทําบัญชี
ครัวเรือน 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของข้อมูลที่ได้ 

ประชาชนได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานบริหารทั่วงานทัว่ไป 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 189                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการจัดตัง้ศนูย์บริการ
ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรใน
พื้นที่ 

เพื่อให้บริการหรืออํานวย
ความสะดวกเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว 

-บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นที ่

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจาํนวนผู้เขา้
มาติดต่อ
ราชการ 

การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

15 โครงการจัดทําแผนที่และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อจัดวางระบบการ
จัดเก็บภาษี และปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

12 ครั้ง/ปี 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของการ
จัดเก็บภาษีแต่
ละปี 

การจัดเก็บภาษี
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

กองคลัง 

16 โครงการบูรณาการรังวัด
ที่ดิน 
 

เพื่อร่วมกันสํารวจข้อมูล
พื้นที่ของชุมชน 

ปีละ 1 ครั้ง 20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
แก้ไขปัญหาข้อ
พิพาท 

แนวเขตทีด่ินมี
ความชัดเจน และ
ไม่มีการรุกล้ําพื้นที่
สาธารณะ 

สํานักงาน
ปลัด 

17 โครงการบูรณาการร่วมกับ
จังหวัด อําเภอเคลื่อนที่ 

เพื่อเข้าพื้นที่ดูแลทุกข์สุข
ของประชาชน 

-บูรณาการร่วมกับ
ทางอําเภอ และ
จังหวัด 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการเขา้
พื้นที่ 

เกิดสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างหน่วยงาน
กับชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

18 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักงาน
ปลัด/    

กองคลัง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานบริหารทั่วงานทัว่ไป 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 190                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการจัดหาครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักงาน
ปลัด 

 

20 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักงาน
ปลัด 

 

21 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักงาน
ปลัด/    

กองคลัง 

 

22 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยาน
หาพนะ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานบริหารทั่วงานทัว่ไป 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 191                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักงาน
ปลัด 

 

24 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักงาน
ปลัด 

 

25 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักงาน
ปลัด 

 

26 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานบริหารทั่วงานทัว่ไป 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 192                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เครื่องดับเพลิง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักงาน
ปลัด 

 

28 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํารวจ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักงาน
ปลัด 

 

29 โครงการจัดหาครุภัณฑ์กีฬา เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักงาน
ปลัด 

 

30 โครงการจัดหาครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักงาน
ปลัด 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานการศกึษา 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 193                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา 

 

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานการศกึษา 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 194                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยาน
หาพนะ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา 

 

6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา 

 

7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา 

 

8 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานการศกึษา 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 195                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา 

 

10 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เครื่องดับเพลิง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา 

 

11 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํารวจ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา 

 

12 โครงการจัดหาครุภัณฑ์กีฬา เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานการศกึษา 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 196                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการจัดหาครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา 

 

14 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานสาธารณสขุ 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 197                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุข 

 

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุข 

 

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุข 

 

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานสาธารณสขุ 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 198                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยาน
หาพนะ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุข 

 

6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุข 

 

7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุข 

 

8 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุข 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานสาธารณสขุ 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 199                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุข 

 

10 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เครื่องดับเพลิง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุข 

 

11 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํารวจ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุข 

 

12 โครงการจัดหาครุภัณฑ์กีฬา เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุข 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานสาธารณสขุ 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 200                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการจัดหาครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

 

 

  

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 201                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 202                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยาน
หาพนะ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

8 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 203                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

10 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เครื่องดับเพลิง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

11 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํารวจ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

12 โครงการจัดหาครุภัณฑ์กีฬา เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 204                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการจัดหาครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 

 

 

  

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 205                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองช่าง 

 

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองช่าง 

 

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองช่าง 

 

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 206                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยาน
หาพนะ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองช่าง 

 

6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองช่าง 

 

7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองช่าง 

 

8 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 207                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองช่าง 

 

10 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เครื่องดับเพลิง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองช่าง 

 

11 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํารวจ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองช่าง 

 

12 โครงการจัดหาครุภัณฑ์กีฬา เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองช่าง 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 208                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.01 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการจัดหาครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการ
จัดหาครุภัณฑ ์

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กองช่าง 

 

 

 

 

  

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนนิการ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 2 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

8. ยุทธศาสตร์การการสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
 แผนงานการศกึษา 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 209                             แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ.01 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ที่ถูกต้อง 

-ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย 
-แผ่นผับ 
-เว็ปไซต์ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ได้ผ่านการ
อบรม 

ประชาชนนํา
ความรูท้ี่ไดไ้ปปรบั
ใช้ในชีวิตประจําวัน 

สํานักงาน
ปลัด/ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจัดหาครูสอน
ภาษาต่างประเทศ (อาเซียน) 

เพื่อให้ประชาชนพูด อ่าน 
เขียน ภาษาที่ใช้สื่อสาร
ระหว่างกลุ่มประเทศ
อาเซียนได้ 

-จัดหาผู้ที่มีความรู้
ด้านภาษามาสอน
ช่วง
วันหยุดราชการ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ที่ผ่านการ
อบรมและสามารถ
สื่อสารได้ 

ประชาชนสามารถ
ตดิต่อสื่อสาร
ระหว่างประเทศได ้

สํานักงาน
ปลัด/ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของชุมชนรองรับอาเซียน 

เพื่อให้มีสถานที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของท้องถิ่น 

-ปรับปรุงห้องสมุด
เป็นสถานที่เรียนรู้
อาเซียน 
 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนผู้มาใช้
บริการ 

ประชาชนนํา
ความรูท้ี่ไดไ้ปปรบั
ใช้ในชีวิตประจําวัน 

 

สํานักงาน
ปลัด/ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจัดตัง้ศนูย์การ
เรียนรู้นอกสถานที ่

เพื่อให้เป็นสถานที่เรียนรู้
ตลอดเวลา 

-ติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
บริเวณจุดบริการ 

 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนผู้มาใช้
บริการ 

ประชาชนนํา
ความรูท้ี่ไดไ้ปปรบั
ใช้ในชีวิตประจําวัน 

สํานักงาน
ปลัด/ 

กอง
การศึกษา 

 



องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 210                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรวมพลังสร้าง
ความยั่งยืนเอาชนะยาเสพ
ตดิแบบบูรณาการ ระดับ
อําเภอ 

เพื่อให้ศูนย์ฯมี
งบประมาณในการ
ประกอบกิจกรรม
ป้องกันยาเสพติด
ระดับอําเภอ 

สนับสนุนงบประมาณให้ 
ศพส.อ.แม่สอด 
 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนงบประมาณ
ที่สนับสนุน 

ยาเสพติดในพื้นที่
ลดน้อยลง 

สํานักงาน
ปลัด 

 

2 โครงการรวมพลังสร้าง
ความยั่งยืนเอาชนะยาเสพ
ตดิแบบบูรณาการ ระดับ
จังหวัด 

เพื่อให้ศูนย์ฯมี
งบประมาณในการ
ประกอบกิจกรรม
ป้องกันยาเสพติด
ระดับจังหวัด 

สนับสนุนงบประมาณให้ 
ศพส.จ.ตาก 
 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนงบประมาณ
ที่สนับสนุน 

ยาเสพติดในพื้นที่
ลดน้อยลง 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 211                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 4.ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
  แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับเดก็นักเรียน
ในพื้นที ่

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ครบตาม
หลักโภชนาการ 

-สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเด็กที่ได้รับ
ค่าอาหาร 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

 

  แผนงานงบกลาง 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการสนับสนุนการ
บริหารสาธารณสุขหมู่บ้าน 

เพื่อให้กลุ่มมี
งบประมาณในการ
บริหารจัดการ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับ อสม./
คณะกรรมการหมู่บ้าน ทัง้ 
7 หมู่บ้านๆละ 15,000 
บาท (ตามแผนพัฒนา
สุขภาพ) 

105,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

105,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

105,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

105,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนงบประมาณ
ที่สนับสนุน 

การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุ

ข 

 

 
 

แบบ ผ.02 



องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 212                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.ยุทธศาสตรก์ารจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันสําคัญ
ของชาติ 

เพื่อร่วมรําลึกถึงคุณ
งามความดีของบรรพ
บุรุษของไทย 

-สนับสนุนงบประมาณให้
อําเภอแม่สอด 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนหวงแหน
ประเทศชาติ  

สํานักงาน
ปลัด 

 
2 โครงการอดุหนุนการจัด

งานลอยกระทงประจําปี 

เพื่อให้ประชาชนได้สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีดีงาม
ตลอดไป 

-สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการฯ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการจัดกิจกรรมตาม
แผนงานเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ประจําปี
งบประมาณ 2560 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

-สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับเหล่ากาชาดจังหวดั
ตาก 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนงบประมาณ
ที่สนับสนุน 

ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
4 โครงการสนับสนุนการจัด

งานประเพณีงานเจ้าพ่อ
พะวอฯ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

-สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับกิ่งกาชาดอําเภอแม่
สอด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนงบประมาณ
ที่สนับสนุน 

ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ 

กอง
การศึกษา 

 
 

 

 

แบบ ผ.02 



องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 213                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการเกษตร 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมราษฎร
อาสาพิทักษ์ป่า (รสทป.)
จังหวัดตาก 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้

-สนับสนุนงบประมาณ
อําเภอแม่สอด 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ผ่านการ
อบรม 

ชุมชนมีทรัพยากร 
ธรรมชาติที่อดุม
สมบูรณ์ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 214                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานบริหารทั่วงานทัว่ไป 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสตามหลักธรร
มาภิบาล 

-สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ศุนย์ราชการอําเภอแม่สอด 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

การทํางานเกิด
ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

2 โครงการศึกษาอบรม
ขับเคลื่อนขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

เพื่อส่งเสริมโครงการ
พระราชดําริในการ
ปฏิบัติงาน 

-สนับสนุนงบประมาณให้กับ
อําเภอแม่สอด 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

3 โครงการจัดตัง้ศนูย์บริการ
เบ็ดเสร็จขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจตาก 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

เพื่อให้มีศูนย์ไว้บริหาร
จัดการการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจจังหวัดตาก 

-สนับสนุนงบประมาณให้กับ
อําเภอแม่สอด 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 215                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.03 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อ
ต่อระหว่างตําบล (ห้วย
โปร่งเชื่อมต่อตําบลแม่
ตาว)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อ
ต่อระหว่างตําบล (คลอง
ชลประทานฝั่งบ้านลุงหลง
เชื่อมต่อตําบลแม่ตาว)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อ
ต่อระหว่างตําบล (บ้านแม่
ตาวใหม่เชื่อมต่อตําบลแม่
กุ)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อ
ต่อระหว่างหมู่บา้น (สุสาน
บ้านค้างภิบาลเชื่อมต่อ
บ้านพะเด๊ะ) 
  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 216                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.03 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อ
ต่อระหว่างหมู่บา้น (คลอง
ชลประทานบ้านค้างภิบาล
เชื่อมต่อสุสานบ้านหัว
ฝาย) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อ
ต่อระหว่างหมู่บา้น (บ้าน
ลุงทนถึงหมูบ่้านแม่ตาว
ใหม่)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นทางต่อ อบจ.ถึง
สะพานห้วยโปร่ง)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ภายในหมู่บ้านหวัฝาย)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 217                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.03 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ทาง
สายเอเชียถึงหมู่บ้าน
พะเด๊ะ)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

10 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง (ถนนสายเอเชียถึง
บ้านโฮ่งหมู่ 2) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้างถนนเข้า
หมู่บ้าน (เหมืองผาแดงถึง
หมู่บ้านถ้าํเสือ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

12 โครงการขดุลอกลํา
เหมือง/ลําห้วย ภายใน
ตําบล 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวก ไม่มีสิ่งกีด
ขวางทางน้ํา 

หมู่ 1- 7 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการขุดลอก
ลําเหมืองภายใน
ตําบล 

น้ําไหลได้สะดวก 
ไม่เป็นอันตรายตอ่
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

13 โครงการขดุสระเก็บกักน้ํา
ภายในตําบล 

เพื่อให้มีสถานที่กัก
เก็บน้ําไว้ใช้ยามขาด
แคลน 

หมู่ 1- 7 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการขุดสระ มีน้ําใช้อุปโภค
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 218                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.03 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างกําแพง
กันน้ําเซาะ ภายในตําบล 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ริมตลิ่ง 

หมู่ 3 – หมู่ 6 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง  ไม่เกิดความเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

15 โครงการก่อสร้างฝายใน
ตําบล 

เพื่อให้มีสถานที่เก็บ
กักน้ํา และลดความ
แรงของน้ํา 

หมู่ 5 ห้วยประปรุง 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง มีน้ําใช้อุปโภค
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลําห้วย 

เพื่อเพิ่มช่องทางการ
สัญจรให้มีความ
รวดเร็วขึ้น 

หมู่ 3 ห้วยแม่ตาว 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง  ประชาชนผู้สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลําห้วย 

เพื่อเพิ่มช่องทางการ
สัญจรให้มีความ
รวดเร็วขึ้น 

หมู่ 6 ห้วยเหมืองมะลอย 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง  ประชาชนผู้สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างศาลา
และเมรุสุสาน 

เพื่อให้สถานที่
ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา 

หมู่ 5 บ้านถ้ําเสือ 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้มีสถานที่ออก
กําลังกายให้กับชุมชน 

หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 219                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.03 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในตําบล 

เพื่อให้มีสถานที่
พักผ่อนของชุมชน 

สวนพระเจ้าตาก 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง  ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง/
สํานักงาน

ปลัด 
 

21 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา 
 
 

เพื่อให้มีน้ําใช้อุปโภค
บริโภคที่ไดม้าตรฐาน 

หมู่ 1- 7 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง  มีน้ําไว้ใช้ยามขาด
แคลน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างอาคาร
ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้มีอาคารไว้
สําหรับให้บริการ
ผู้สูงอายุ 
 

จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด) 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง  ผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
สําหรับ ประสานโครงการพฒันาจังหวัด 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 220                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.05 

  
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อ
ต่อระหว่างตําบล (ห้วย
โปร่งเชื่อมต่อตําบลแม่
ตาว)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อ
ต่อระหว่างตําบล (คลอง
ชลประทานฝั่งบ้านลุงหลง
เชื่อมต่อตําบลแม่ตาว)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อ
ต่อระหว่างตําบล (บ้านแม่
ตาวใหม่เชื่อมต่อตําบลแม่
กุ)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อ
ต่อระหว่างหมู่บา้น (สุสาน
บ้านค้างภิบาลเชื่อมต่อ
บ้านพะเด๊ะ) 
  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
สําหรับ ประสานโครงการพฒันาจังหวัด 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 221                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.05 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อ
ต่อระหว่างหมู่บา้น (คลอง
ชลประทานบ้านค้างภิบาล
เชื่อมต่อสุสานบ้านหัว
ฝาย) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อ
ต่อระหว่างหมู่บา้น (บ้าน
ลุงทนถึงหมูบ่้านแม่ตาว
ใหม่)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นทางต่อ อบจ.ถึง
สะพานห้วยโปร่ง)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ภายในหมู่บ้านหวัฝาย)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
สําหรับ ประสานโครงการพฒันาจังหวัด 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 222                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.05 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ทาง
สายเอเชียถึงหมู่บ้าน
พะเด๊ะ)  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

10 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง (ถนนสายเอเชียถึง
บ้านโฮ่งหมู่ 2) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้างถนนเข้า
หมู่บ้าน (เหมืองผาแดงถึง
หมู่บ้านถ้าํเสือ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนเส้นทางที่ได้
ดําเนินการ  

มีระบบคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

12 โครงการขดุลอกลํา
เหมือง/ลําห้วย ภายใน
ตําบล 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวก ไม่มีสิ่งกีด
ขวางทางน้ํา 

หมู่ 1- 7 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการขุดลอก
ลําเหมืองภายใน
ตําบล 

น้ําไหลได้สะดวก 
ไม่เป็นอันตรายตอ่
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

13 โครงการขดุสระเก็บกักน้ํา
ภายในตําบล 

เพื่อให้มีสถานที่กัก
เก็บน้ําไว้ใช้ยามขาด
แคลน 

หมู่ 1- 7 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการขุดสระ มีน้ําใช้อุปโภค
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
สําหรับ ประสานโครงการพฒันาจังหวัด 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 223                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.05 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างกําแพง
กันน้ําเซาะ ภายในตําบล 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ริมตลิ่ง 

หมู่ 3 – หมู่ 6 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง  ไม่เกิดความเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

15 โครงการก่อสร้างฝายใน
ตําบล 

เพื่อให้มีสถานที่เก็บ
กักน้ํา และลดความ
แรงของน้ํา 

หมู่ 5 ห้วยประปรุง 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง มีน้ําใช้อุปโภค
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลําห้วย 

เพื่อเพิ่มช่องทางการ
สัญจรให้มีความ
รวดเร็วขึ้น 

หมู่ 3 ห้วยแม่ตาว 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง  ประชาชนผู้สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลําห้วย 

เพื่อเพิ่มช่องทางการ
สัญจรให้มีความ
รวดเร็วขึ้น 

หมู่ 6 ห้วยเหมืองมะลอย 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง  ประชาชนผู้สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างศาลา
และเมรุสุสาน 

เพื่อให้สถานที่
ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา 

หมู่ 5 บ้านถ้ําเสือ 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้มีสถานที่ออก
กําลังกายให้กับชุมชน 

หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
สําหรับ ประสานโครงการพฒันาจังหวัด 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 224                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แบบ ผ.05 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในตําบล 

เพื่อให้มีสถานที่
พักผ่อนของชุมชน 

สวนพระเจ้าตาก 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง  ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง/
สํานักงาน

ปลัด 
 

21 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา 
 
 

เพื่อให้มีน้ําใช้อุปโภค
บริโภคที่ไดม้าตรฐาน 

หมู่ 1- 7 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง  มีน้ําไว้ใช้ยามขาด
แคลน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างอาคาร
ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้มีอาคารไว้
สําหรับให้บริการ
ผู้สูงอายุ 
 

จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด) 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนการก่อสร้าง  ผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจ 

กองช่าง 

 



องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 225                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การด้านการพฒันารายได ้
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดตลาดถนนคน
เดินทุกวันพฤหัสบด ี
 

เพื่อให้มีสถานที่
แลกเปลี่ยนสินค้า
ภายในท้องถิ่น 

-ประชาสัมพันธ์ให้บุคคล
นอกพื้นที่รู้ 

- - - - จํานวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ  

ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีรายได้
มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

    แผนงานศาสนาวฒันธรรม และนันทนาการ 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวภายใน
ท้องถิ่น 
 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

-น้ําตกผาแดง 
-น้ําตกพะเด๊ะ 
-บ่อน้ําร้อนขุนห้วยฯ 

- - - - จํานวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ  

แหล่งท่องเที่ยวเป็น
ที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

แบบ ผ.06 



องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 226                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 

3. ยุทธศาสตรก์ารจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

เพื่อส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยใหเ้กิด
ในท้องถิ่น 

-บูรณาการร่วม 

-ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สาย 

-เว็ปไซต์ 

- - - - จํานวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ  

ประชาชน
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.06 



องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 227                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในตําบล 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรักษา
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

-รณรงค์การรักษา
สิ่งแวดล้อม 

-ร่วมกับฝ่ายปกครอง 

-จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 

- - - - จํานวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นมคีวามอดุม
สมบูรณ์ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการจัดกิจกรรมลด
ภาวะโลกร้อน หยุดเผาป่า 
คุมหมอกควัน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนตระหนักถึง
ภาวะโลกร้อน 

-รณรงค์การเผาขยะ การ
เผ่าป่า 

-จัดทําป้ายรักษา
สิ่งแวดล้อม 

- - - - จํานวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นมคีวามอดุม
สมบูรณ์ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.06 



องค์การบรหิารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 228                            แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานบริหารทั่วงานทัว่ไป 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสร้างมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและ
จริยธรรม ตามแนวทาง
หลักธรรมาภิบาล 

เพื่อปลูกฝังจิตสํานึก
รักองค์กรในการ
ปฏิบัติงาน 

-อบรมบุคลากรเข้าร่วมกับ
หน่วยงาน หรือองค์กร
อื่นๆ 

- - - - จํานวนผู้ผ่านการ
อบรม  

บุคลากรมี
จริยธรรมในการ
ทํางาน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

2 โครงการเสริมสร้างองค์กร
ด้วยกิจกรรม 5 ส 

เพื่อนําแนวทางของ
กิจกรรม 5 ส มาใช้จัด
ระเบียบการ
ปฏิบัติงาน 

-จัดกิจกรรม 5 ส ปีละ 4 
ครั้ง 

- - - - จํานวนผู้ผ่านการ
อบรม  

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ.06 



 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 

องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 70                            แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ. 07 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานพาณิชย์ 

 
 

152 
24 
10 

 
 

18,032,800 
710,000 
540,000 

 
 

143 
24 
10 

 
 

15,180,100 
710,000 
540,000 

 
 

47 
24 
10 

 
 

4,423,000 
710,000 
540,000 

 
 

36 
24 
10 

 
 

3,640,000 
710,000 
540,000 

 
 

378 
96 
40 

 
 

41,275,900 
2,840,000 
2,160,000 

รวม 186 19,282,800 177 16,430,100 81 5,673,000 70 4,890,000 514 46,275,900 
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนารายได้ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
14 
3 
3 

 
405,000 
120,000 
140,000 

 
14 
3 
3 

 
405,000 
120,000 
140,000 

 
14 
3 
3 

 
405,000 
120,000 
140,000 

 
14 
3 
3 

 
405,000 
120,000 
140,000 

 
56 
12 
12 

 
1,620,000 

480,000 
560,000 

รวม 20 665,000 20 665,000 20 665,000 20 665,000 80 2,660,000 
3. ยุทธศาสตรก์ารจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความปลอดภัย 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน           
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

14 
8 

 
 

940,000 
410,000 

 
 

14 
8 

 
 

940,000 
410,000 

 
 

14 
8 

 
 

940,000 
410,000 

 
 

14 
8 

 
 

940,000 
410,000 

 
 

56 
32 

 
 

3,760,000 
1,640,000 

รวม 22 1,350,000 22 1,350,000 22 1,350,000 22 1,350,000 88 5,400,000 

 



 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 

องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 71                            แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ. 07 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานสาธารณสุข 

 
1 
8 
24 
8 
 

12 

 
6,900,000 

225,000 
2,570,000 

425,000 
 

420,000 

 
1 
7 
24 
8 
 

12 

 
7,000,000 

190,000 
2,420,000 

395,000 
 

420,000 

 
1 
7 
24 
8 
 

12 

 
7,005,000 

190,000 
2,420,000 

395,000 
 

420,000 

 
1 
7 
24 
8 
 

12 

 
7,010,000 

190,000 
2,420,000 

395,000 
 

420,000 

 
4 
29 
96 
32 
 

48 

 
27,915,000 

795,000 
9,830,000 
1,610,000 

 
1,680,000 

รวม 53 10,540,000 54 10,425,000 54 10,430,000 54 10,435,000 209 41,815,000 
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
3 
10 

 
 

40,000 
420,000 

 
 
3 
10 

 
 

40,000 
420,000 

 
 
3 
10 

 
 

40,000 
420,000 

 
 
3 
10 

 
 

40,000 
420,000 

 
 

12 
40 

 
 

160,000 
1,680,000 

รวม 13 460,000 13 460,000 13 460,000 13 460,000 52 1,840,000 
6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานสาธารณสุข 

 
 
6 
4 

 
 

75,000 
220,000 

 
 
6 
4 

 
 

75,000 
220,000 

 
 
6 
4 

 
 

75,000 
220,000 

 
 
6 
4 

 
 

75,000 
220,000 

 
 

24 
16 

 
 

300,000 
880,000 

รวม 10 295,000 10 295,000 10 295,000 10 295,000 40 1,180,000 



 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
 

องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 72                            แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

แบบ ผ. 07 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. ยุทธศาสตรก์ารการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

30 
14 
13 
13 
13 

 
 

595,000 
280,000 
260,000 
260,000 
260,000 

 
 

30 
14 
13 
13 
13 

 
 

595,000 
280,000 
260,000 
260,000 
260,000 

 
 

30 
14 
13 
13 
13 

 
 

595,000 
280,000 
260,000 
260,000 
260,000 

 
 

30 
14 
13 
13 
13 

 
 

595,000 
280,000 
260,000 
260,000 
260,000 

 
 

120 
56 
52 
52 
52 

 
 

2,380,000 
1,120,000 
1,040,000 
1,040,000 
1,040,000 

รวม 83 1,655,000 83 1,655,000 83 1,655,000 83 1,655,000 332 6,620,000 
8. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความพร้อม
ของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
-แผนงานการศึกษา 
 

 
 
4 

 
 

65,000 

 
 
4 

 
 

65,000 

 
 
4 

 
 

65,000 

 
 
4 

 
 

65,000 

 
 

16 

 
 

260,000 

รวม 4 65,000 4 65,000 4 65,000 4 65,000 16 260,000 

รวมทั้ง 8 ยุทธศาสตร ์ 391 34,312,800 383 31,345,100 287 20,593,000 276 19,815,000 1,337 106,065,900 

 
 



บัญชคีรุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

      7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
          แผนงานบริหารทั่วงานทั่วไป 

องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 229                                               แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 

แบบ ผ. 08 

 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร     
2.ตู้กระจกบานเลื่อน เก็บเอกสาร 
3.โต๊ะทํางาน 
4.เก้าอี้ทํางาน 
5.เครื่องปรับอากาศ 
6.เครื่องถ่ายเอกสาร 
7.เครื่องโทรสาร  
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักงานปลัด 

2 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.รถยนต์นั่ง 
2.รถจักรยานยนต์ 
3.รถบรรทุกน้ํา 
4.เรือยนต์ 
ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด 

3 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

1.ปศุสัตว์ 
2.เครื่องพ่นยา 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักงานปลัด 



บัญชคีรุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

      7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
          แผนงานบริหารทั่วงานทั่วไป 

องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 230                                               แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 

แบบ ผ. 08 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

4 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.คอมพิวเตอร์ 
2.เครื่องปริ้นเตอร์ 
ฯลฯ 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัด 

5 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.กล้องถ่ายรูป/กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
3.เครื่องถ่ายวีดีโอ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักงานปลัด 

6 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.เครื่องทําน้ําเย็น 
2.เครื่องตัดหญ้า 
3.เครื่องกรองน้ํา 
4.ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักงานปลัด 

7 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.ชุดดับเพลิง 
2.เครื่องดับเพลิง 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักงานปลัด 



บัญชคีรุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

      7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
          แผนงานบริหารทั่วงานทั่วไป 

องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 231                                               แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 

แบบ ผ. 08 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

8 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.เครื่องออกกําลังกาย 
ฯลฯ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัด 

9 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร     
2.ตู้กระจกบานเลื่อน เก็บเอกสาร 
3.โต๊ะทํางาน 
4.เก้าอี้ทํางาน 
5.เครื่องปรับอากาศ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา 

10 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

1.เครื่องพ่นยา 
2.เครื่องตัดหญ้า 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา 

11 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

1.คอมพิวเตอร์ 
2.เครื่องปริ้นเตอร์ 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา 



บัญชคีรุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

      7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
          แผนงานบริหารทั่วงานทั่วไป 

องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 232                                               แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 

แบบ ผ. 08 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

12 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.กล้องถ่ายรูป/กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
3.เครื่องถ่ายวีดีโอ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา 

13 
 

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.เครื่องออกกําลังกาย 
ฯลฯ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา 

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.โต๊ะนักเรียน 
ฯลฯ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา 

15 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร     
2.ตู้กระจกบานเลื่อน เก็บเอกสาร 
3.โต๊ะทํางาน 
4.เก้าอี้ทํางาน 
5.เครื่องปรับอากาศ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กอง
สาธารณสุข 



บัญชคีรุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

      7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
          แผนงานบริหารทั่วงานทั่วไป 

องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 233                                               แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 

แบบ ผ. 08 

 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

16 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

1.เครื่องพ่นหมอกควัน 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กอง
สาธารณสุข 

17 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

1.คอมพิวเตอร์ 
2.เครื่องปริ้นเตอร์ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กอง
สาธารณสุข 

18 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.กล้องถ่ายรูป/กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
3.เครื่องถ่ายวีดีโอ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กอง
สาธารณสุข 

19 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
และการแพทย์ 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.เครื่องวัดความดันโลหิต 
2.เครื่องวัดความสูง 
3.เครื่องชั่งน้ําหนัก 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กอง
สาธารณสุข 



บัญชคีรุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

      7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
          แผนงานบริหารทั่วงานทั่วไป 

องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 234                                               แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 

แบบ ผ. 08 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

20 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.เครื่องออกกําลังกาย 
ฯลฯ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 กอง
สาธารณสุข 

21 แผนงานสังคม 
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร     
2.ตู้กระจกบานเลื่อน เก็บเอกสาร 
3.โต๊ะทํางาน 
4.เก้าอี้ทํางาน 
5.เครื่องปรับอากาศ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

22 แผนงานสังคม 
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

1.คอมพิวเตอร์ 
2.เครื่องปริ้นเตอร์ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

23 แผนงานสังคม 
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.รถยนต์นั่ง 
2.รถจักรยานยนต์ 
3.รถบรรทุกน้ํา 
4.เรือยนต์ 
ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองสวัสดิการ
สังคม 



บัญชคีรุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

      7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
          แผนงานบริหารทั่วงานทั่วไป 

องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 235                                               แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 

แบบ ผ. 08 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

24 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร     
2.ตู้กระจกบานเลื่อน เก็บเอกสาร 
3.โต๊ะทํางาน 
4.เก้าอี้ทํางาน 
5.เครื่องปรับอากาศ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

25 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

1.ปั้มน้ําไฟฟ้า 
2.เครื่องสูบน้ํา 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

26 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

1.คอมพิวเตอร์ 
2.เครื่องปริ้นเตอร์ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

27 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.รถยนต์นั่ง 
2.รถจักรยานยนต์ 
ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 



บัญชคีรุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

      7. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
          แผนงานบริหารทั่วงานทั่วไป 

องค์การบรหิารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง                                หน้า/ 236                                               แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 

แบบ ผ. 08 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

28 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.เครื่องเชื่อมโลหะ 
2.เครื่องผสมยางแอสฟัลท์ 
3.เลื่อยไฟฟ้า 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

29 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.เครื่องขยายเสียง 
2.เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
3.โคมไฟฟ้า 
4.โทรทัศน์วงจรปิด 
5.เครื่องเล่นซีดี,ดีวีดี 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

30 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

1.กล้องถ่ายรูป/กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
2.เครื่องถ่ายวีดีโอ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

31 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํารวจ 

เพื่อจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

1.เทปวัดระยะ 
2.กล้องวัดระยะ 
3.กล้องระดับ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 
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ส่วนท่ี 5  
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบท่ี
กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังน้ี  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่
ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี

ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
(2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                           องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 

(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่

ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดงใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามท่ีจะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สําคัญ คือ การติดตาม
และประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
 โดยใช้แบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคณุภาพ  

(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีสว่นร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทัง้น้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็นแบบ

ผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลน้ันได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาท้องถ่ินในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต (เช่น จะทํา สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตําบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหน่ึง จึงมีความจําเป็นที่

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 
เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังน้ี 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นน้ันยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านน้ันๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อํานาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
น้ัน ส่วนหน่ึงก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอํานาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังน้ัน ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จําเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองน้ัน ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปล่ียนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่าน้ีมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology
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ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นน้ันๆ จึงจะได้ช่ือว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทําให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างย่ังยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหน่ึงประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปทํางาน
หาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซ่ึงอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 

ดังน้ัน การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสําคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นน้ี 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังน้ัน การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บาง
พ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกําหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกต้ังเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังน้ัน บุคลากรใน อบต. จึงจําเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบส่ิงที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ สําคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงน้ันได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจํา เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทําเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 
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หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสําคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจํา ก็จะ
นํามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสําคัญของข้อมูลเพ่ือนําไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสง่ผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone น่ันเอง จะทําให้มีผลประโยชน์ อํานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
และการนําเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนําเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมผีลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
น้ันจะทําให้ภูมภิาคน้ีเปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพมิพ์เขียว) หรอืแนวทางที่จะให้ AEC เปน็ไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จํานวน 8 

ยุทธศาสตร์ ดังน้ัน จึงวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จําเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านรายได้ 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้การแข่งขันการค้ามีความเข้มข้นขึ้น จึง

ต้องมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ต้องมีการฝึกฝนอาชีพใหม่ๆ พัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่น ตลอดจนปรับปรุง
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พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้ทันสมัย เข้ากับความต้องการของตลาดสมัยใหม่ รวมถึงต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความย่ังยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องให้

ความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เน่ืองจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละ
ชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังน้ัน อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากข้ึนทั้งโดยต้ังใจและ
ความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่
เข้ามาทํางานในไทยมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชวิีต  
 ปัจจุบันจํานวนผู้สูงอายุในประเทศมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากวิวัฒนาการด้านการแพทย์ รวมถึง

การดูแลสุขภาพของประชาชน ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้ลดอัตราการตายลงมาก องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุ
ผาแดง จึงต้องดูแลด้านสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนทุกวัยในพ้ืนที่  

 ด้านการศึกษา เร่งพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง มีการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และส่งเสริมให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มีสถานที่
ประกอบกิจกรรมการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการส่งเสริมภาษาท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 

ด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สําคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สําคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรค 
ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย และโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการ
ท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเป้ือน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

 เน่ืองจากตําบลพระธาตุผาแดงมีพ้ืนที่อาณาเขตใกล้กับประเทศเพ่ือนบ้าน ทําให้ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีมีความใกล้เคียงกัน การจัดทําโครงการ/กิจกรรมจึงต้องคํานึงถึงวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถ่ิน เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนบ้าน รองรับการขยายตัวการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน

ไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรทําให้ที่ทํากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุน
ต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทํ ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมท้ัง

ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลําพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้บริการใน

ด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทํานิติ
กรรมต่างๆซึ่งเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบํารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจําต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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8. ยุทธศาสตร์การสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  เน่ืองด้วย พ้ืนที่ตําบลพระธาตุผาแดงอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมส่อด จงึเป็นเป้าหมายของนักลงทุน
ที่จะเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ ทําให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายๆด้าน เช่น บุคลากร สถานที่ การสือ่สารระหว่างนัก
ลงทุน การแนะนําสถานที่ภายในท้องถิ่น บริเวณไหนสามารถประกอบกิจการประเภทไหนได้บ้าง กฎ ระเบียบข้อห้าม
ต่างๆของการลงทุนระหว่างชุมชน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมในอนาคต 
 




