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ประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

******************************************* 
     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กําหนดให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

     ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ. 2548  ข้อ 30(5) อบต.พระธาตุผาแดง  จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน 
รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ อบต.พระธาตุผาแดง ดังน้ี

ก. วิสัยทัศน์
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมย่ังยืน สาธารณูปโภคสมบูรณ์  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล นําพาท้องถ่ินสู่อาเซียน 

ข. พันธกิจ
1.ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบโทรคมนาคมอ่ืนๆ 
2.จัดวางระบบการจัดทําผังเมืองให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีแหล่งเงินทุน  และสามารถต่อยอดรายได้ เพ่ือการประกอบอาชีพ 
4.ดูแล และป้องกัน พืชผลทางการเกษตร และสัตว์เลี้ยง ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 
5.ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
6.ปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนยึดระบอบประชาธิปไตย  และเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ 
7.การดูแล ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพ้ืนท่ี 
8.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามัคคี ห่างไกลจากยาเสพติด 
9.ส่งเสริม และสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกระดับ 
10.ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ  โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
11.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับชุมชน ท้ังในระบบและนอกระบบ 
12.ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ   
13.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ รวมถึงจัดหาเวชภัณฑ์ เพ่ือ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
14.ทํานุบํารุงศาสนาส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
15.สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
16.เสริมสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
17.ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบ)  
18.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
19.ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเน่ือง 
20.สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจบทบาทของประชาคมอาเซียน (AEC) 
21.ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถ่ินเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว ้8 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1.1ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ
   1.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร
   1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบส่ือสารให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่
   1.4 จัดวางระบบผังเมือง ควบคุมอาคาร สถานที่ เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน

2. ด้านการพัฒนารายได้
   2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆและ  ประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
   2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน เพ่ือการประกอบอาชีพ
   2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล ป้องกัน พืชผลทางการเกษตร และสัตว์
   2.4 ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
   3.1 ส่งเสริม และสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   3.2 สนับสนุนการป้องกัน เฝ้าระวัง และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
   3.3 การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ และสาธารณภัยต่างๆ
   3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   3.5 สนับสนุนมาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติดทุกประเภท

4. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   4.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
   4.2 ส่งเสริม สนับสนุน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการ ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพ้ืนที่

   4.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม ให้กับผู้เรียน และพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ
   4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
   4.5 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อในชุมชน

5. การส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   5.1 ส่งเสริม และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น พร้อมทํานุบํารุง
ศาสนา
   5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี และ งานรัฐพิธีต่างๆ



6. ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
   6.1 ส่งเสริม ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งนํ้า
   6.2 ส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมบริหารจัดการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

7. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กร  และบุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น  
   7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
   7.3 การพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
   7.4 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8. การสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
   8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพ่ือรองรับอาเซียน
   8.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของท้องถิ่น



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 189 59,685,550.00 120 16,990,000.00 119 13,740,000.00

ด้านการพัฒนารายได้ 21 1,761,000.00 18 686,000.00 18 686,000.00

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

18 1,090,000.00 17 1,040,000.00 17 1,040,000.00

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 59 5,715,700.00 51 3,731,000.00 51 3,830,000.00

การส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

20 1,141,000.00 17 951,000.00 17 951,000.00

ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

16 385,000.00 15 285,000.00 15 285,000.00

ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

41 5,866,000.00 33 939,000.00 33 939,000.00

การสร้างความพร้อมของตําบล
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6 42,000.00 6 42,000.00 6 42,000.00

รวม 370 75,686,250.00 277 24,664,000.00 276 21,513,000.00

    อบต.พระธาตุผาแดง ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

   อบต.พระธาตุผาแดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โดยได้กําหนดโครงการท่ี
จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558)

ง. การวางแผน

ยุทธศาสตร์
2558 2559 2560



แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทําแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 72 8,982,358.10
ด้านการพัฒนารายได้ 11 691,550.00
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 15 1,226,172.00
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 33 9,466,764.00
การส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 15 1,078,000.00
ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 4 200,000.00
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 24 3,453,390.00
การสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2 130,000.00

รวม 176 25,228,234.10

      ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 09/09/2557 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จํานวน 176 โครงการ งบประมาณ 25,228,234.10 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้        

จ. การจัดทํางบประมาณ



แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 

(บ้านครูบุญเล่ือน)

เงินสะสม 46,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 23 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 

(ซอยบ้านนายพิสุทธ์ิ)

เงินสะสม 100,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 3.5 เมตร
 ยาว 290 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร

3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(คลองนํ้าบ้านป้าพร้อม)

เงินสะสม 61,700.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 16.50 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 พร้อมวางท่อ

4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 

(บุญช่วย ใจยะสิทธ์ิ)

เงินสะสม 100,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 68 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 

(นายสัมฤทธิ์)

เงินสะสม 100,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

6 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 

(นายผจญ แสนใส)

เงินอุดหนุนท่ัวไป
,เงินสะสม

201,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 68 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมวางท่อ

7 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 

(ทางเข้าสนามเพาะ)

เงินอุดหนุนท่ัวไป
,เงินสะสม

315,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 94 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

8 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 

(ซอยหลังวัดเส้นเดิม)

เงินสะสม 100,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 91 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมวางท่อ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.พระธาตผุาแดง  มีดังน้ี



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

9 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 

(นางรวงทอง วิโรรส)

เงินสะสม 124,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.

10 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 

(บ้านโฮ่ง)

เงินสะสม 99,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.

11 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
(เส้นทางต่อซอย 5 ท้าย

เขื่อน)

เงินสะสม 100,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

12 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
(เส้นทางต่อนายปัญญา)

เงินสะสม 77,500.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 34 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

13 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 

(ผู้ช่วยควร-หน้า นพค.)

เงินอุดหนุนท่ัวไป
,เงินสะสม

160,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 5 เมตร 
ยาว 236 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

14 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 

(บ้านอิงดอย)

เงินสะสม 100,000.00 เพ่ือใหม้ีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

15 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 

(นางธันยพร ติ๊บสุก)

เงินสะสม 70,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

16 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 

(หน้าตลาด อบต.)

เงินสะสม 163,700.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

17 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 

(บ้านนางบัวลอย)

เงินอุดหนุนท่ัวไป
,เงินสะสม

200,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 92 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

18 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 

(ต่อเส้นเดิมนางสุแก้ว)

เงินอุดหนุนท่ัวไป
,เงินสะสม

300,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีไดม้าตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

19 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 

(โรงงานเอวัน)

เงินสะสม 100,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

20 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 

(ซอยนภัสสร)

เงินสะสม 82,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 3 เมตร 
ยาว 47 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

21 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 

(ซอยนายวิชิต)

เงินสะสม 100,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 57 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

22 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 

(ซอยปัญญา)

เงินสะสม 100,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

23 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 

(ซอยสุกัญญา)

เงินอุดหนุนท่ัวไป 55,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 3 เมตร 
ยาว 32 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

24 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 

(ซอยอภิสิทธ์ิ)

เงินอุดหนุนท่ัวไป 195,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร
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25 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 
(เส้นทางต่อจากบ้านนาย

ชุมพล)

เงินสะสม 100,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

26 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 

(เส้นทางไปบ่อนํ้าร้อน)

เงินสะสม 100,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

27 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 
(นายสายันต์-จันทร์อ่อน)

เงินอุดหนุนท่ัวไป
,เงินสะสม

200,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 152 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

28 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 

(บ้านป้าคํา สายหล้า)

เงินสะสม 31,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 14 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

29 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 
(ผู้ช่วยสมพงษ์-หัวสะพาน)

เงินอุดหนุนท่ัวไป
,เงินสะสม

275,200.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 189 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

30 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการขยายผิวจราจร
ภายในตําบล

เงินอุดหนุนท่ัวไป 45,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.

31 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในตําบล

รายได้จัดเก็บเอง
,เงินสะสม

771,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.

32 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังและ
ถนนเพ่ือการเกษตร

ภายในตําบล

เงินอุดหนุนท่ัวไป
,เงินสะสม

985,700.00 เพ่ือให้มีเส้นทางการ
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.

33 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างกําแพง
กันนํ้าเซาะ หมู่ 3 (ต่อม

แก้ว เพ่ิมพูน)

เงินสะสม 33,000.00 เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของตล่ิง

รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด
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34 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างกําแพง
กันนํ้าเซาะ หมู่ 3 (จินดา)

เงินสะสม 33,000.00 เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของตล่ิง

รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด

35 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างแนว
กําแพงกันนํ้าล้นหมู่ 5 
บ้านถ้ําเสือ (ลําห้วยหก)

เงินอุดหนุนท่ัวไป 120,500.00 เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของตล่ิง

ลําห้วยหก

36 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการวางท่อระบายนํ้า
 หมู่ 3 (บ้านรองบุญเพ็ง-

นางบานเย็น)

เงินอุดหนุนท่ัวไป
,เงินสะสม

51,000.00 เพ่ือให้มีช่องระบาย
นํ้าท่ีได้มาตรฐาน 
และป้องกันนํ้าท่วม

ในพ้ืนท่ี

บริเวณบ้านรองบุญ
เพ็ง-นางบานเย็น

37 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการเปล่ียนท่อ
ระบายนํ้า หมู่ 3 (นายบุญ

เรือน ทาวงษ์)

เงินสะสม 17,000.00 เพ่ือให้มีช่องระบาย
นํ้าท่ีได้มาตรฐาน 
และป้องกันนํ้าท่วม

ในพ้ืนท่ี

บริเวณบ้านนายบุญ
เรือน ทาวงษ์

38 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการวางท่อระบายนํ้า
 หมู่ 3 (ร้านค้าลุงเล็ก-

ข้างป้อม ชรบ.)

เงินสะสม 19,000.00 เพื่อให้มีช่องระบาย
นํ้าท่ีได้มาตรฐาน 
และป้องกันนํ้าท่วม

ในพ้ืนท่ี

บริเวณร้านค้าลุงเล็ก-
ข้างป้อม ชรบ.

39 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า หมู่ 5 (นางจ่าที)

เงินอุดหนุนท่ัวไป 19,800.00 เพ่ือให้มีช่องระบาย
นํ้าท่ีได้มาตรฐาน 
และป้องกันนํ้าท่วม

ในพ้ืนท่ี

บริเวณบ้านนางจ่าที

40 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า หมู่ 5 (ลุงเยวา)

เงินอุดหนุนท่ัวไป 25,800.00 เพ่ือให้มีช่องระบาย
น้ําท่ีได้มาตรฐาน 
และป้องกันนํ้าท่วม

ในพ้ืนท่ี

บริเวณบ้านลุงเยวา

41 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า หมู่ 7 (นายอิน

จันทร์)

เงินสะสม 100,000.00 เพ่ือให้มีช่องระบาย
นํ้าท่ีได้มาตรฐาน 
และป้องกันนํ้าท่วม

ในพ้ืนท่ี

บริเวณบ้านนายอิน
จันทร์

42 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า หมู่ 7 (บ้าน

ผู้ใหญ่)

เงินสะสม 100,000.00 เพ่ือให้มีช่องระบาย
นํ้าท่ีได้มาตรฐาน 
และป้องกันนํ้าท่วม

ในพ้ืนท่ี

บริเวณบ้านผู้ใหญ่
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43 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการขยายเขตประปา 
(หมู่ 1-7)

เงินอุดหนุนท่ัวไป 287,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้า
ไว้ใช้อุปโภค บริโภค

อย่างท่ัวถึง

หมู่1-7

44 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนนํ้าใช้อุปโภค บริโภค
 (จัดส่งนํ้าพ้ืนท่ีขาดแคลน
และผู้แจ้งความประสงค์)

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนท่ี
ท่ีไม่มีแหล่งนํ้าใช้
อุปโภค บริโภค

จัดส่งนํ้าให้กับพ้ืนท่ี
ขาดแคลนและผู้แจ้ง

ความประสงค์

45 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างฝายเก็บ
นํ้าประปา (หมู่ 3-4 ทุ่ง

หนอง)

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000.00 เพ่ือให้มีสถานท่ีเก็บ
กักนํ้าไว้ใช้ในยาม
ขาดแคลน และลด
ความรุนแรงของนํ้า

พ้ืนท่ีหมู่ 3-4 บริเวณ
ทุ่งหนอง

46 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ 3 (โรงงานเอวัน นาย
โสภณและจุดอื่น ๆ )

เงินอุดหนุนท่ัวไป
,รายได้จัดเก็บเอง

390,158.10 เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อํานวยความ

สะดวก

บริเวณโรงงานเอวัน/
บ้านนายโสภณและ

จุดอื่น ๆ

47 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ

รายได้จัดเก็บเอง 85,000.00 เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างทุกเส้นทางและ

จุดเส่ียง

หมู่ 1-7 บริเวณท่ี
ชํารุด/จุดเส่ียง

48 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เสียงตามสาย (จํานวน 5 

หมู่บ้าน)

รายได้จัดเก็บเอง 140,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

จํานวน 5 หมู่บ้าน

49 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุงอาคาร
ทอผ้าข้างศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก หมู่ 4

เงินอุดหนุนท่ัวไป 36,800.00 เพ่ือให้มีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมใน

หมู่บ้าน

ปรับปรุงตามแบบ
แปลนกําหนด

50 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุงห้องนํ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ขุนห้วยแม่สอด

รายได้จัดเก็บเอง 79,500.00 เพ่ือให้มีสถานท่ี
ประกอบกิจส่วนตัว
และได้มาตรฐาน

ปรับปรุงตามแบบ
แปลนกําหนด

51 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตรอบพระเจ้าตาก

สิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป 98,000.00 เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ท่ีจะเข้าไปสักการะ
พระเจ้าตากสิน

เทลานคอนกรีตรอบ
พระเจ้าตากตามแบบ

แปลนกําหนด

52 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างร้ัวกัน
กําแพงกันนํ้าเซาะ หมู่ 3

เงินสะสม 62,900.00 เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของกําแพง

กันนํ้าเซาะ

ก่อสร้างร้ังตามแบบ
แปลนกําหนด



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

53 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือกับชุมชนในการ
วางและจัดทําผังเมือง

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมการจัดทําผัง

เมือง

อบรมให้ความรู้ 
พร้อมเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร

54 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการจัดทําแผนท่ีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 เพ่ือจัดวางระบบการ
จัดเก็บภาษี และ

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน

ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน

55 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน โครงการบูรณาการรังวัด
ท่ีดิน

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือสํารวจข้อมูล
พ้ืนท่ีของชุมชน

บูรณาการ่วมกับท่ีดิน
อําเภอ

56 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 

(ซอยทิมาพร)

เงินอุดหนุนท่ัวไป 57,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทาง
สัญจรท่ีได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัย

ความกว้าง 3 เมตร 
ยาว 29 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

57 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุงศาลา
กลางนํ้า (ข้างศูนยเ์รียน

คอมพิวเตอร์)

เงินอุดหนุนท่ัวไป 98,800.00 เพ่ือให้มีสถานท่ีไว้
สําหรับพักผ่อนหย่อน

ใจ

ปรับปรุงศาลากลาง
นํ้าให้ได้มาตรฐาน

58 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 

(ซอยบ้านผู้พัน)

เงินสะสม 100,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมในท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น

กว้าง 3.50 เมตร ยาว
 10 เมตร และกว้าง 4

 เมตร ยาว 34.50 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร

59 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการวางท่อระบายนํ้า
 หมู่ 1 (หน้าโรงเรียน

ธรรมวัตร)

เงินสะสม 141,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

วางท่อระบายนํ้า 
พร้อมป้ายโครงการ

60 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 

(ซอยทางไปสุสาน)

เงินสะสม 100,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ได้

มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร ยาว 37
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15

 เมตร

61 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการวางท่อระบายนํ้า
 หมู่ 1 (ลําเหมืองข้างบ้าน

นายวิเชียรบ้านใต้)

เงินสะสม 34,500.00 เพ่ือพัฒนาระบบการ
ระบายนํ้าให้ได้

มาตรฐาน

วางท่อระบายนํ้าตาม
แบบแปลน อบต.

กําหนด

62 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการวางท่อระบายนํ้า
 หมู่ 1 (ส่ีแยกบ้านป้า

สีวรรณา)

เงินสะสม 14,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบการ
ระบายนํ้าให้ได้

มาตรฐาน

วางท่อระบายนํ้าตาม
แบบแปลน อบต.

กําหนด



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

63 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการวางท่อระบายนํ้า
 หมู่ 1 (ข้างบ้านนายแดง-

นายเขียน)

เงินสะสม 34,500.00 เพ่ือพัฒนาระบบการ
ระบายนํ้าให้ได้

มาตรฐาน

วางท่อระบายนํ้าตาม
แบบแปลน อบต.

กําหนด

64 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการวางท่อลําเหมือง
 หมู่ 1 (สนามเพาะ)

เงินสะสม 172,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบการ
ระบายนํ้าให้ได้

มาตรฐาน

วางท่อระบายนํ้าตาม
แบบแปลน อบต.

กําหนด

65 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 

 (คันคลองชลประทาน
เช่ือมต่อสหกรณ์)

เงินอุดหนุนท่ัวไป 104,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบการ
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
55.5 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.15 เมตร

66 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 

(ซอยเจนจิรา)

เงินอุดหนุนท่ัวไป 88,700.00 เพ่ือพัฒนาระบบการ
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 47
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15

 เมตร

67 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 

(ซอยร้านค้าชุมชน)

เงินอุดหนุนท่ัวไป 70,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบการ
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.50 เมตร ยาว
 88 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร

68 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 

(ทางไปบ่อลูกรัง)

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,800.00 เพ่ือพัฒนาระบบการ
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
53.50 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

69 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 

(ซอยชะพอ)

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,800.00 เพ่ือพัฒนาระบบการ
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
53.50 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

70 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการเทพ้ืนคอนกรีต
ด้านหน้าและรอบอาคาร

เรียนคอมพิวเตอร์

เงินอุดหนุนท่ัวไป 50,000.00 เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีใช้สอย
เพ่ิมมากขึ้น

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
156 ตร.ม. หนา 0.10

 เมตร

71 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช (สะพานข้าม

สระนํ้า)

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000.00 เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นท่ีรู้จัก

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด

72 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ 5

เงินสะสม 100,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
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ประสงค์

ผลผลิต

73 ด้านการพัฒนารายได้ โครงการส่งเสริมอาชีพ 
(จักสานตะกร้าด้วยศรนา

ราย)

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพให้แก่
ชุมชน สร้างรายได้
ให้กับครัวเรือน

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
พร้อมจัดหาวิทยากร

ให้ความรู้

74 ด้านการพัฒนารายได้ โครงการส่งเสริมอาชีพ 
(จัดทําดอกไม้จันทน์)

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพให้แก่
ชุมชน สร้างรายได้
ให้กับครัวเรือน

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
และสนับสนุน
งบประมาณ

75 ด้านการพัฒนารายได้ โครงการส่งเสริมอาชีพ 
(จักสานไม้กวาด)

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพให้แก่
ชุมชน สร้างรายได้
ให้กับครัวเรือน

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
และสนับสนุน
งบประมาณ

76 ด้านการพัฒนารายได้ โครงการส่งเสริมอาชีพ 
(การทอผ้าพ้ืนเมือง)

เงินอุดหนุนท่ัวไป
,รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพให้แก่
ชุมชน สร้างรายได้
ให้กับครัวเรือน

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
และสนับสนุน
งบประมาณ

77 ด้านการพัฒนารายได้ โครงการส่งเสริมอาชีพ
เล้ียงสัตว์

รายได้จัดเก็บเอง 208,550.00 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพให้แก่
ชุมชน สร้างรายได้
ให้กับครัวเรือน

จัดหาพันธ์สัตว์เล้ียง 
เช่น กบ ปลา เป็นต้น
 มอบให้กับประชาชน

ในพ้ืนท่ี

78 ด้านการพัฒนารายได้ โครงการพัฒนาศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประจําตําบล

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการศูนย์ฯให้มี
ความเข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพ

จัดสรรงบประมาณ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
และอบรมให้ความรู้

79 ด้านการพัฒนารายได้ โครงการพัฒนาอาชีพใน
ชุมชนตามแนวทาง

พระราชดําริ

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชน สร้าง

รายได้ให้กับครัวเรือน
โดยนําแนวทาง

พระราชดําริมาปรับใช้

อบรมให้ความรู้ และ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

80 ด้านการพัฒนารายได้ โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะประจําตําบล

เงินอุดหนุนท่ัวไป 198,000.00 เพ่ือให้มีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ

ก่อสร้างศาลาพักร้อน
 สระนํ้า และ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
น่าอยู่
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81 ด้านการพัฒนารายได้ โครงการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน (จักสานตะกร้า

ด้วยพลาสติก)

รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพให้แก่
ประชาชนในตําบล
พระธาตุผาแดง และ
มีรายได้เพียงพอและ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

อบรมให้ความรู้ใน
การจักสานตะกร้า 
พร้อมสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ์

82 ด้านการพัฒนารายได้ โครงการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน (จักสานตะกร้า

ด้วยเชือกร่ม)

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพให้แก่
ประชาชนในตําบล
พระธาตุผาแดง และ
มีรายได้เพียงพอและ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

อบรมให้ความรู้ใน
การจักสานตะกร้า 
พร้อมสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ์

83 ด้านการพัฒนารายได้ โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพ่ือพัฒนาแหล่งเท่ียว
ในตําบลให้เป็นท่ีรู้จัก 
เป็นสถานท่ีออกกําลัง

กายและพักผ่อน
หย่อนใจ

ก่อสร้าง
สาธารณูปโภค 
ปรับปรุงภูมิทัศน์

โดยรอบ และระบบ
สาธารณูปการครบ

รูปแบบ

84 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการปกป้องเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์

รายได้จัดเก็บเอง 10,310.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนเคารพ

สถาบัน
พระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรม/เดิน
รณรงค์/

ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย/จัดทําแผ่น

พับ

85 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการรวมพลังสร้าง
ความสมานฉันท์

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปรองดอง 

สามัคคีกัน

จัดกิจกรรมรณรงค์ 
บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี

86 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

รายได้จัดเก็บเอง 23,252.00 เพ่ือเตรียมความ
พร้อมการรับมือกับ
ภัยธรรมชาติ และ

รูปแบบอื่น ๆ

อบรมให้ความรู้ 
จัดทําแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณ
ภัย
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งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
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ผลผลิต

87 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์กู้ชีพกู้ภัย

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือสนับสนุนหน่วยกู้
ชีพกู้ภัยให้มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการ

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ประจําศูนย์

88 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันพ้ืนท่ีเส่ียงภัย

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือป้องกันอันตราย
จากพื้นท่ีเส่ียงภัย

จัดทําป้ายเตือนภัย 
อบรมให้ความรู้ และ

ตั้งจุดระดมพล

89 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว

รายได้จัดเก็บเอง 163,060.00 เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน

เบื้องต้น

จัดหาเคร่ืองนุ่งห่ม
เพ่ือบรรเทาภัยหนาว

90 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง

รายได้จัดเก็บเอง 138,150.00 เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน

เบื้องต้น

จัดหานํ้าแจกจ่าย
อุปโภคบริโภค/
สนับสนุนนํ้ามัน/

เคร่ืองสูบนํ้า

91 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติทุกรูปแบบ

รายได้จัดเก็บเอง 245,000.00 เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน

เบื้องต้น

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การช่วยเหลือเบื้องต้น

92 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

รายได้จัดเก็บเอง 220,000.00 เพ่ือให้บริการแก่
ประชาชนผู้ขับขี่

ยานพาหนะบนท้อง
ถนนช่วงเทศบาล

จัดตั้งศูนย์บริการแก่
ประชาชน/แผ่นพับ/

ประชาสัมพันธ์/
ติดตั้งป้ายเตือนภัย/
ป้ายจราจร/กระจก
เลนส์นูนและอื่น ๆ

93 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการจัดจ้างเหมา
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภัย

รายได้จัดเก็บเอง 86,400.00 เพ่ือดูแลสอดส่อง
ทรัพย์สินทางราชการ
ไม่ให้ได้รับการสูญ
หายหรือทําลาย

จัดจ้าง รปภ.ดูแล
สํานักงาน

94 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการรวมพลังสร้าง
ความยั่งยืนเอาชนะยา
เสพติดแบบบูรณาการ

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือให้ศูนย์ฯมี
งบประมาณไว้ใช้จ่าย
ในการป้องกันยาเสพ

ติด

สนับสนุนงบประมาณ
ให้ ศพส.อ.แม่สอด



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

95 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงกาารรวมพลังสร้าง
ความยั่งยืนเอาชนะยา
เสพติดแบบบูรณาการ

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพ่ือให้ศูนย์ฯมี
งบประมาณไว้ใช้จ่าย
ในการป้องกันยาเสพ

ติด

สนับสนุนงบประมาณ
ให้ ศพส.จ.ตาก

96 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนเพ่ือ

เอาชนะยาเสพติด

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือสร้างชุมชนให้
เกิดความเข้มแข็ง
และปราบปรามยา
เสพติดในพ้ืนท่ี

อบรมให้ความรู้ถึง
โทษของยาเสพติด/
จัดหาวัสดุอุปกรณ์

97 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 เพ่ือให้ประชาชนหัน
มาออกกําลังกาย
แทนการเสพยา

จัดการแข่งขันต้านยา
เสพติด

98 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการรวมพลังสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
เพ่ือการปฏิรูปแบบบูรณา

การจังหวัดตาก

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือดําเนินกิจกรรม
การสร้างความ

สมานฉันท์ขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม 
ก่อให้เกิดความ

ปรองดองสมานฉันท์
อย่างยั่งยืน และ
นําไปสู่การปฏิรูป
ประเทศอย่างเป็น

ระบบ

อุดหนุนงบประมาณ
ให้ศูนย์ปรองดอง

สมานฉันท์ จังหวัดตาก

99 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือให้ผู้ยากไร้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น

มอบเงินช่วยเหลือ/
จัดหาวัสดุอุปกรณ์

100 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางสังคม

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือให้ผู้ประสบภัย
ทางสังคมได้รับการ
ดูแลและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

สนับสนุนเงิน
ช่วยเหลือ พร้อม
ส่งเสริมอาชีพ

101 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือพัฒนาบทบาท
สตรีในชุมชนให้เป็นท่ี

ยอมรับ

อบรมให้ความรู้/
จัดตั้งศูนย์ให้ความ

ช่วยเหลือ

102 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรม
สันทนาการให้เด็กใน
พ้ืนท่ีมีส่วนร่วมกับ

ท้องถิ่น

เด็กท้ังในและนอก
พ้ืนท่ี รวมถึงโรงเรียน

ในสังกัด
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103 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 

คร้ังท่ี 6

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการท่ีดีขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 5 ศูนย์ฯ

104 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 5 ศูนย์

รายได้จัดเก็บเอง 88,000.00 เพ่ือก่อสร้างและ
ปรับปรุงสถานท่ีให้ได้
มาตรฐาน ปลอดภัย 
รองรับการขยายตัว

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ฯท้ัง 5 ศูนย์ฯมี
การก่อสร้าง/

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
จัดหาครุภัณฑ์/วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจําเป็นต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก

105 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
โรงเรียนบ้านถ้ําเสือ

เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000.00 เพ่ือก่อสร้างและ
ปรับปรุงสถานท่ีให้ได้
มาตรฐาน รองรับการ
ขยายตัวของโรงเรียน

บ้านถ้ําเสือ

โรงเรียนบ้านถ้ําเสือ 
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/จัดหา
ครุภัณฑ์/วัสดุ

อุปกรณ์ท่ีจําเป็นต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก

106 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดหาส่ือการ
เรียนการสอนให้กับเด็ก

นักเรียน

เงินอุดหนุนท่ัวไป 35,000.00 เพ่ือให้เด็กมีอุปกรณ์
ในการเรียนรู้เพ่ิม
ประสบการณ์

ดําเนินการท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนบ้านถ้ําเสือ

107 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการเตรียมรับเสด็จ
พระบรมวงศานุวงศ์

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 เพ่ือเป็นการต้อนรับ
เสด็จพระบรมวงศานุ

วงศ์

ปรับปรุงสถานท่ี 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน

การต้อนรับ

108 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนรถ
รับส่งนักเรียนมาเรียน
ศูนย์คอมพิวเตอร์

รายได้จัดเก็บเอง 158,522.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับการเรียนรู้นอก

สถานท่ี

โรงเรียนในเขตตําบล

109 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนรถ
รับส่งนักเรียนไปเรียน
โรงเรียนต่างพ้ืนท่ี

รายได้จัดเก็บเอง 107,930.00 เพ่ือเปน็การแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครองและ
สนับสนุนการศึกษา

เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี
ห่างไกล

110 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 เพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ความรู้ตลอดเวลา
และทุกสถานท่ี

ติดตั้งกล่องกระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ท่ัวหมู่บ้านท้ังตําบล
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111 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนสภา
เด็กและเยาวชน

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนร่วมกัน

แสดงความรู้
ความสามารถ

จัดประชุม และ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อให้
เด็กเข้ามามีส่วนร่วม

112 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนวงเม
โลเดียนเพื่อชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง 13,500.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
วัสดุอุปกรณ์ในการ

เรียนการสอน

สนับสนุนงบประมาณ
ให้โรงเรียนบ้านแม่

ตาวใหม่ จัดซ้ือเคร่ือง
ดนตรี (เมโลเดียน)

113 ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอบรมครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเชิง

ปฏิบัติการ

เงินอุดหนุนท่ัวไป 48,000.00 เพ่ือพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพ ความรู้ 

ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

จัดฝึกอบรมหรือ
ส่งไปฝึกอบรม 
สัมมนา ดูงาน

114 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
 และผลิตส่ือการเรียนการ

สอน

เงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000.00 เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ให้ครอบคลุม 

ตอบสนองต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก

จัดประชุมเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตรปีละ

 1 คร้ัง

115 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการเพ่ิมศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เงินอุดหนุนท่ัวไป 60,000.00 เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถของครู
และบุคลากรทางการ

ศึกษา

จัดประชุม จัดอบรม
หรือจัดส่งเข้าร่วม

ประชุม อบรม สัมมนา

116 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการบูรณาการ
จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น

 ปรจําปี 2558

รายได้จัดเก็บเอง 55,000.00 เพ่ือให้บุคลากร
ท้องถิ่นเกิดความ
สามัคคีโดยใช้กีฬา

เป็นการเชื่อมสัมพันธ์

จัดการแข่งขันกีฬา ปี
ละ 1 คร้ัง

117 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬานอก

สถานท่ี

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนได้ออกกําลัง
กายนอกสถานท่ี

สนับสนุนเด็กและ
เยาวชนเข้าร่วม

แข่งขันตามสถานท่ี
ต่าง ๆ

118 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์
กีฬาไว้ใช้ในการออก

กําลังกาย

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ปี
ละ 1 คร้ังและมอบ

ให้ทุกหมู่บ้าน
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119 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคท่ีมีพาหะจากยุง

รายได้จัดเก็บเอง 230,000.00 เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ไข้

มาลาเรีย โรคเท้าช้าง

รณรงค์ป้องกัน แจก
ทรายอะเบทกําจัด

ลูกนํ้า พ่นหมอกควันฯ

120 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการป้องกันโรค
หนอนพยาธิ

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความรู้ในการ
ดูแลตนเองจากโรค

หนอนพยาธิ

จัดซ้ือยาถ่ายพยาธิ 
รณรงค์ป้องกันโรค

121 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์

ฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
บริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

อบรมให้ความรู้และ
ซักซ้อมระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน

122 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

รายได้จัดเก็บเอง 82,992.00 เพ่ือป้องกันการเกิด
โรคระบาดเก่ียวกับ

สัตว์

จัดซ้ือวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าตาม
จํานวนผู้ท่ีมาแจ้งช่ือ

123 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดซ้ือเทมีฟอส 
(สารเคมีกําจัดลูกนํ้า)

รายได้จัดเก็บเอง 165,000.00 เพ่ือลดปริมาณการ
แพร่ระบาดของยุง

จัดซ้ือเทมีฟอสมอบ
ให้แต่ละหมู่บ้าน

124 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดซ้ือยาสามัญ
ประจําบ้าน

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 เพ่ือเป็นการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

จัดหายาสามัญ
ประจําบ้านมอบให้ 4

 หมู่บ้าน

125 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียน

ในพ้ืนท่ี

เงินอุดหนุนท่ัวไป 3,468,000.00 เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารท่ีมี
คุณภาพ ครบทุกหมู่
ตามหลักโภชนาการ

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียน 4 แห่ง

ในพ้ืนท่ี

126 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดทําอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนใน

สังกัด

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,460,800.00 เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารท่ีมี
คุณภาพ ครบทุกหมู่
ตามหลักโภชนาการ

จัดทําอาหารให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกัด

127 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) มอบให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนในพ้ืนท่ี

เงินอุดหนุนท่ัวไป 2,183,820.00 เพ่ือให้เด็กได้รับ
อาหารเสริมท่ีมี

ประโยชน์ต่อร่างกาย

สนับสนุนอาหารเสริม
 (นม) ตลอดท้ัง
ปีงบประมาณ
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128 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตโรงเรียนบ้าน

ถ้ําเสือ

รายได้จัดเก็บเอง 287,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้
ศึกษา และเรียนรู้

เพ่ิมขึ้น

ติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต

129 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการก่อสร้างอ่าง
แปรงฟันให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านถ้ําเสือ

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
สถานท่ีไว้สําหรับ

แปรงฟันท่ีได้มาตรฐาน

ก่อสร้างอ่างแปรงฟัน
 จํานวน 1 แหง่

130 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดหาสถานท่ี
ติดตั้งเคร่ืองออกกําลัง

กายกลางแจ้ง

รายได้จัดเก็บเอง 43,200.00 เพ่ือให้มีสถานท่ีออก
กําลังกายท่ีได้
มาตรฐาน

จัดเตรียมสถานท่ี
ติดตั้งเคร่ืองออก

กําลังกายกลางแจ้ง

131 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดหาเคร่ืองออก
กําลังกายกลางแจ้ง

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์
ไว้สําหรับออกกําลัง

กาย

เคร่ืองออกกําลังกาย 
จํานวน 6 ช้ิน

132 การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนการจัด
งานลอยกระทงประจําปี

รายได้จัดเก็บเอง 367,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
สืบสานประเพณีท่ีดี

งามตลอดไป

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ

หมู่บ้าน

133 การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมสืบสานประเพณี

ท่ีดีงามตลอดไป

จัดกิจกรรมให้
ประชาชนเข้าร่วม

134 การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการแห่เทียนพรรษา รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมสืบสานประเพณี

ท่ีดีงามตลอดไป

ถวายเทียนพรรษาแก่
วัดในเขตตําบลพระ

ธาตุผาแดง

135 การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณี
ขึ้นธาตุประจําตําบล

รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมสืบสานประเพณี

ท่ีดีงามตลอดไป

จัดกิจกรรมให้
ประชาชนเข้าร่วม

136 การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการจัด
งานประเพณีขึ้นธาตุ

ประจําหมู่บ้าน

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมสืบสานประเพณี

ท่ีดีงามตลอดไป

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แต่ละหมู่บ้าน
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137 การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการจัด
งานถวายข้าวพระพุทธ

รายได้จัดเก็บเอง 110,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมสืบสานประเพณี

ท่ีดีงามตลอดไป

สนับสนุนงบประมาณ
ให้หมู่บ้าน

138 การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการร่วมงานวันปิย
มหาราช

รายได้จัดเก็บเอง 1,000.00 เพ่ือร่วมรําลึกถึงคุณ
งามความดีของ
รัชกาลท่ี 5

เข้าร่วมกิจกรรมกับ
ทางอําเภอแม่สอด

139 การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการวันพ่อแห่งชาติ รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือร่วม
เทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9

ร่วมบูรณาการกับ
อําเภอแม่สอด จัดซุ้ม

เฉลิมพระเกียรติ

140 การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือให้ประชาชนร่วม
เทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระราชินีฯ

จัดกิจกรรมให้
ประชาชนเข้าร่วม 

และคัดเลือกแม่ดีเด่น

141 การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันสําคัญ
ของชาติ

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม
ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอําเภอแม่สอด

142 การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการจัด
งานประเพณีตากสินราชา

นุสรณ์ฯ

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือให้งานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

อุดหนุนงบประมาณ
ให้เหล่ากาชาด
จังหวัดตาก

143 การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการจัด
งานประเพณีเจ้าพ่อพะวอฯ

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพ่ือให้งานเป็นตาม
วัตถุประสงค์

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับก่ิงกาชาด
อําเภอแม่สอด

144 การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการซ่อมแซมบูรณะ
วัดดอนมูล

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 เพ่ือซ่อมแซม
บูรณะศาสนสถานท่ี
สําคัญและเสนาสนะ
ให้มีความมั่นคง 
ถาวรและสวยงาม

สนับสนุนงบประมาณ
ให้วัดดอนมูล
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145 การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการซ่อมแซมบูรณะ
วัดชลประทาน

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 เพ่ือซ่อมแซม
บูรณะศาสนสถานท่ี
สําคัญและเสนาสนะ
ให้มีความมั่นคง 
ถาวรและสวยงาม

สนับสนุนงบประมาณ
ให้วัดชลประทาน

146 การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการซ่อมแซมบูรณะ
วัดสว่างอารมณ์

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือซ่อมแซม
บูรณะศาสนสถานท่ี
สําคัญและเสนาสนะ
ให้มีความมั่นคง 
ถาวรและสวยงาม

สนับสนุนงบประมาณ
ให้วัดสว่างอารมณ์

147 ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือให้ชุมชนได้
ร่วมกันต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติถวายแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดหาพันธ์กล้าไม้ให้
ประชาชนร่วมกันปลูก

148 ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงคุณค่าป่า

ชุมชน

ปลูกป่าทดแทนและ
จัดทําป้ายอนุรักษ์

149 ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

โครงการจัดหาถังขยะ รายได้จัดเก็บเอง 99,000.00 เพ่ือให้มีภาชนะท้ิง
เศษขยะให้ถูก
สุขลักษณะ

จัดหาถังขยะและ
ติดตั้งตามจุดขาด

แคลน

150 ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานทรัพยากรธรรมชาติ

และวัฒนธรรม

รายได้จัดเก็บเอง 81,000.00 เพ่ืออบรมให้ความรู้
แก่เด็ก เยาวชน 

ประชาชน เก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น

จัดอบรมให้ความรู้ 
ปั่นจักรยานศึกษาดู

งาน

151 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้/ทักษะแก่ผู้บริหาร
 สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน

จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมประชุม ฝึกอบรม
ตามหนังสือส่ังการ

152 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการ

บริหารท้องถิ่น

ออกจัดทําเวที
ประชาคมปีละ 1 คร้ัง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
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153 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการสํารวจความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน

ของท้องถิ่น

รายได้จัดเก็บเอง 35,000.00 เพ่ือสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชน

ในท้องถิ่น

ออกสํารวจปีละ 1 คร้ัง

154 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการออกจัดเก็บภาษี
เคล่ือนท่ี

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน

ในพ้ืนท่ีห่างไกล

ออกให้บริการปีละ 1
 คร้ัง

155 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการ

บริหารท้องถิ่น

ทบทวนการจัดทํา
แผนชุมชนปีละ 1 คร้ัง

156 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงาน

รายได้จัดเก็บเอง 102,690.00 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพใน

การให้บริการ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น

157 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพใน

การให้บริการ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น

158 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เกษตร

รายได้จัดเก็บเอง 118,000.00 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพใน

การให้บริการ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น

159 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

รายได้จัดเก็บเอง 18,200.00 เพ่ือใหม้ีวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพใน

การให้บริการ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น

160 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงจัดหาครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพใน

การให้บริการ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น

161 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพใน

การให้บริการ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น
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162 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เคร่ืองดับเพลิง

รายได้จัดเก็บเอง 75,000.00 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพใน

การให้บริการ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ตาม
ความจําเป็น

163 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการจัดหา
หนังสือพิมพ์ให้บริการ

ตามหมู่บ้าน

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

บ้านเมือง

บริการทุกวัน ๆ ละ 
2-3 ฉบับ

164 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสํานักงาน

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 เพ่ือให้ผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับความ

สะดวกในการ
ให้บริการ

ก้ันห้องแต่ละส่วน
ตามแบบแปลนกําหนด

165 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

รายได้จัดเก็บเอง 64,900.00 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพใน

การให้บริการ

จํานวน 1 เคร่ือง

166 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการสนับสนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือให้การบริหารงาน
เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสตามหลักธรร
มาภิบาล

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับอําเภอแม่สอด

167 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการสนับสนุนกลุ่ม 
อสม.

เงินอุดหนุนท่ัวไป 105,000.00 เพ่ือให้กลุ่มมี
งบประมาณบริหาร

จัดการ

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับกลุ่ม อสม.ทุก

หมู่บ้าน

168 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการบูรณาการ
ร่วมกับจังหวัด/อําเภอ

เคล่ือนท่ี

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนเป็นไป

อย่างท่ัวถึง

ออกพ้ืนท่ีเยี่ยมเยือน
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ห่างไกล

169 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการศึกษาอบรมการ
ขับเคล่ือนขยายผล

โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมโครงการ
พระราชดําริ

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับทางอําเภอแม่

สอด

170 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน

รายได้จัดเก็บเอง 42,600.00 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์
ไว้อํานวยความ

สะดวกแก่ประชาชน

จัดหาเต้นท์ขนาดใหญ่

171 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่น
หมอกควัน

รายได้จัดเก็บเอง 59,000.00 เพ่ือให้มีอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองพ่นหมอกควัน
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172 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก
ขยะ

รายได้จัดเก็บเอง 2,300,000.00 เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพขึ้น

รถบรรทุกขยะ

173 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
(เต้นท์)

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้กับ

ประชาชนผู้มาใช้
บริการอินเตอร์เน็ต

เพ่ือการศึกษา

ติดตั้งตามจุด
ให้บริการอินเตอร์เน็ต

174 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงาน 

(เคร่ืองปรับอากาศ)

รายได้จัดเก็บเอง 88,000.00 เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ และการ
ประชุมต่างๆ

เคร่ืองปรับอากาศ 
จํานวน 2 เคร่ือง

175 การสร้างความพร้อมของ
ตําบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการเสริมสร้างความรู้
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน

เงินอุดหนุนท่ัวไป 80,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียนท่ี
ถูกต้อง

ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย/แผ่นพับ/
ป้ายประชาสัมพันธ์/

อินเทอร์เน็ต

176 การสร้างความพร้อมของ
ตําบลเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนรองรับ

อาเซียน

เงินอุดหนุนท่ัวไป 50,000.00 เพ่ือให้มีสถานท่ีเป็น
แหล่งเรียนรู้ของ

ท้องถิ่น

ปรับปรุงห้องสมุดให้
เป็นสถานท่ีเรียนรู้

อาเซียน



ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 70 8,133,363.73 70 8,133,363.73

ด้านการพัฒนารายได้ 9 629,414.00 9 629,414.00

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย

12 1,140,516.37 12 1,140,516.37

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 26 8,352,048.32 26 8,352,048.32

การส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

14 961,844.00 14 961,844.00

ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

3 184,976.00 3 184,976.00

ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 17 3,173,651.80 17 3,173,651.80

การสร้างความพร้อมของตําบลเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

2 130,000.00 2 130,000.00

รวม 153 22,705,814.22 153 22,705,814.22

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

    อบต.พระธาตุผาแดง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหน้ี
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 154 โครงการ  จํานวนเงิน 22,775,814  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวน 154 
โครงการ จํานวนเงิน 22,775,814  ล้านบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ

ดําเนิน
งาน

1 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(บ้านครูบุญเล่ือน)

เงินสะสม 46,000.00 46,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

2 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(ซอยบ้านนายพิสุทธ์ิ)

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

3 ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(คลองนํ้าบ้านป้าพร้อม)

เงินสะสม 61,700.00 61,700.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

4 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(บุญช่วย ใจยะสิทธ์ิ)

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

5 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(นายสัมฤทธิ์)

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

6 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(นายผจญ แสนใส)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,เงิน
สะสม

201,000.00 99,200.00 ร้านสมบุญ
รุ่งเรืองพาณิชย์

07/11/2557 30

100,500.00 พระจันทร์ยิ้ม
การค้า

06/10/2558 30

7 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(ทางเข้าสนามเพาะ)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,เงิน
สะสม

315,000.00 213,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

102,000.00 หจก.เกียรติสารี
บุตร

02/10/2558 30

8 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(ซอยหลังวัดเส้นเดิม)

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
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9 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
(นางรวงทอง วิโรรส)

เงินสะสม 124,000.00 124,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

10 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
(บ้านโฮ่ง)

เงินสะสม 99,000.00 99,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

11 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
(เส้นทางต่อซอย 5 ท้าย
เขื่อน)

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

12 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
(เส้นทางต่อนายปัญญา)

เงินสะสม 77,500.00 77,500.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

13 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
(ผู้ช่วยควร-หน้า นพค.)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,เงิน
สะสม

160,000.00 70,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

90,000.00 หจก.เกียรติสารี
บุตร

12/10/2558 30

14 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
(บ้านอิงดอย)

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

15 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 2 (หน้า
ตลาด อบต.)

เงินสะสม 163,700.00 163,700.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

16 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
(บ้านนางบัวลอย)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,เงิน
สะสม

200,000.00 100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 14/10/2558 30
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18 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
(ต่อเส้นเดิมนางสุแก้ว)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,เงิน
สะสม

300,000.00 99,000.00 ร้านสมบุญ
รุ่งเรืองพาณิชย์

19/01/2558 30

100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105
100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 12/09/2558 30

19 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
(โรงงานเอวัน)

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

20 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 
(ซอยนภัสสร)

เงินสะสม 82,000.00 82,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

21 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 
(ซอยนายวิชิต)

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

22 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 
(ซอยปัญญา)

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

23 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 
(ซอยสุกัญญา)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

55,000.00 55,000.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 26/01/2558 30

24 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 
(ซอยอภิสิทธ์ิ)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

195,000.00 195,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 12/09/2558 30

25 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 
(เส้นทางต่อจากบ้านนาย
ชุมพล)

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

26 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 
(เส้นทางไปบ่อนํ้าร้อน)

เงินสะสม 100,000.00 100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

27 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 
(นายสายันต์-จันทร์อ่อน)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,เงิน
สะสม

200,000.00 100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105
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100,000.00 หจก.เกียรติสารี
บุตร

12/10/2558 30

28 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 
(บ้านป้าคํา สายหล้า)

เงินสะสม 31,000.00 31,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105

29 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 
(ผู้ช่วยสมพงษ์-หัวสะพาน)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,เงิน
สะสม

275,200.00 99,400.00 ร้านสมบุญ
รุ่งเรืองพาณิชย์

14/01/2558 30

100,000.00 หจก.แม่สอดชลกิจ 11/05/2558 105
75,200.00 หจก.เกียรตสิารี

บุตร
12/10/2558 30

30 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการขยายผิวจราจร
ภายในตําบล

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

45,000.00 45,000.00 พระจันทร์ยิ้ม
การค้า

31/08/2558 30

31 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในตําบล

รายได้
จัดเก็บเอง
,เงินสะสม

100,000.00 98,800.00 ร้านสมบุญ
รุ่งเรืองพาณิชย์

13/01/2558 45

32 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังและถนนเพ่ือ
การเกษตรภายในตําบล

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,เงิน
สะสม

985,700.00 76,700.00 หจก.แม่สอดการ
โยธา

15/01/2558 60

96,100.00 หจก.แมส่อดการ
โยธา

15/01/2558 60

52,000.00 หจก.แม่สอดการ
โยธา

15/01/2558 60

99,000.00 หจก.แม่สอดการ
โยธา

15/01/2558 60

40,000.00 หจก.แม่สอดการ
โยธา

15/01/2558 60

40,000.00 นายสมพงษ์  สาธุ
สถิตย์

14/11/2557 30

80,000.00 หจก.แม่สอดการ
โยธา

15/01/2558 60

60,000.00 นายสมพงษ์  สาธุ
สถิตย์

14/11/2557 30
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44,000.00 หจก.แม่สอดการ
โยธา

15/01/2558 60

91,400.00 นายเกะฮา  บุตร
ขุนห้วย

28/11/2557 30

78,600.00 นายเกะฮา  บุตร
ขุนห้วย

28/11/2557 30

100,000.00 หจก.แม่สอดการ
โยธา

15/01/2558 60

124,700.00 หจก.เกียรติสารี
บุตร

16/10/2558 30

33 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างกําแพงกัน
นํ้าเซาะ หมู่ 3 (ต่อมแก้ว 
เพ่ิมพูน)

เงินสะสม 33,000.00 33,000.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 06/05/2558 30

34 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างกําแพงกัน
นํ้าเซาะ หมู่ 3 (จินดา)

เงินสะสม 33,000.00 33,000.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 06/05/2558 30

35 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างแนว
กําแพงกันนํ้าล้นหมู่ 5 บ้าน
ถ้ําเสือ (ลําห้วยหก)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

120,500.00 120,000.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 28/05/2558 30

36 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการวางท่อระบายนํ้า 
หมู่ 3 (บ้านรองบุญเพ็ง-
นางบานเย็น)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,เงิน
สะสม

51,000.00 26,000.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 20/07/2558 90

25,000.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 22/09/2558 30

37 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการเปล่ียนท่อระบาย
นํ้า หมู่ 3 (นายบุญเรือน ทา
วงษ์)

เงินสะสม 17,000.00 17,000.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 20/07/2558 90

38 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการวางท่อระบายนํ้า 
หมู่ 3 (ร้านค้าลุงเล็ก-ข้าง
ป้อม ชรบ.)

เงินสะสม 19,000.00 19,000.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 20/07/2558 90

39 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ้า หมู่ 5 (นางจ่าที)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

19,800.00 19,800.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 16/06/2558 30

40 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ้า หมู่ 5 (ลุงเยวา)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

25,800.00 25,800.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 16/06/2558 30
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41 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ้า หมู่ 7 (นายอินจันทร์)

เงินสะสม 100,000.00 81,000.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 22/06/2558 45

42 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ้า หมู่ 7 (บ้านผู้ใหญ่)

เงินสะสม 100,000.00 83,500.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 22/06/2558 45

43 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการขยายเขตประปา 
(หมู่ 1-7)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

287,000.00 285,000.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 03/08/2558 60

44 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนนํ้าใช้อุปโภค บริโภค 
(จัดส่งนํ้าพ้ืนท่ีขาดแคลน
และผู้แจ้งความประสงค์)

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00 49,900.00 นายบุญยงค์  ทา
ช้าง

01/10/2557 12

45 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างฝายเก็บ
นํ้าประปา (หมู่ 3-4 ทุ่ง
หนอง)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

100,000.00 83,000.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 24/03/2558 30

46 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่
 3 (โรงงานเอวัน นายโสภณ
และจุดอื่น ๆ )

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได้
จัดเก็บเอง

390,158.10 155,427.76 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาแม่
สอด

23/01/2558 1

234,730.34 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาแม่
สอด

23/03/2558 1

47 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โคมไฟสาธารณะ

รายได้
จัดเก็บเอง

85,000.00 73,256.48 หจก.แม่สอดการ
ไฟฟ้า

20/05/2558 5

9,999.15 หจก.แม่สอดการ
ไฟฟ้า

01/09/2558 5

48 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เสียงตามสาย (จํานวน 5 
หมู่บ้าน)

รายได้
จัดเก็บเอง

140,000.00 98,400.00 ร้าน ดี ดี โปรดักส์ 09/01/2558 15

5,630.00 นายนิคม ใจยอด 07/08/2558 7
27,200.00 ร้านออโต้

อิเล็คทรอนิกส์
14/09/2558 7
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49 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงอาคารทอ
ผ้าข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ 4

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

36,800.00 36,800.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 03/06/2558 30

50 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงห้องนํ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุน
ห้วยแม่สอด

รายได้
จัดเก็บเอง

79,500.00 79,500.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 30/06/2558 45

51 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตรอบพระเจ้าตากสิน

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

98,000.00 98,000.00 ร้านสมบุญ
รุ่งเรืองพาณิชย์

02/12/2557 30

52 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างร้ัวกัน
กําแพงกันนํ้าเซาะ หมู่ 3

เงินสะสม 62,900.00 62,000.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 15/05/2558 90

53 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการจัดทําแผนท่ีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

รายได้
จัดเก็บเอง

80,000.00 30,000.00 นายเจษฎา วิเศษ
คามิน

01/10/2557 180

23,700.00 นายภาณุเดช ปัน
เขียว

01/06/2558 120

6,120.00 หจก.ตาก
คอมพิวเตอร์

07/08/2558 5

9,800.00 ร้านธนบูรณ์ 18/08/2558 5
2,000.00 ร้านธนบูรณ์ 18/08/2558 7
4,510.00 ร้านธนบูรณ์ 17/09/2558 5

54 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการบูรณาการรังวัดท่ีดิน รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 10,390.00 สนง.ท่ีดิน จ.ตาก 
สาขาแม่สอด

13/02/2558 1

55 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 
(ซอยทิมาพร)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

57,000.00 57,000.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 10/02/2558 30

56 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงศาลา
กลางนํ้า (ข้างศูนย์เรียน
คอมพิวเตอร์)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

98,800.00 98,800.00 นายณัฐวัฒน์ 
จําปาโชค

16/12/2557 30

57 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
(ซอยบ้านผู้พัน)

เงินสะสม 100,000.00 92,800.00 ร้านสมบุญ
รุ่งเรืองพาณิชย์

14/11/2557 30

58 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการวางท่อระบายนํ้า 
หมู่ 1 (หน้าโรงเรียนธรรม
วัตร)

เงินสะสม 141,000.00 141,000.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 20/07/2558 90
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59 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 
(ซอยทางไปสุสาน)

เงินสะสม 100,000.00 99,700.00 ร้านสมบุญ
รุ่งเรืองพาณิชย์

19/11/2557 30

60 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการวางท่อระบายนํ้า 
หมู่ 1 (ลําเหมืองข้างบ้าน
นายวิเชียรบ้านใต้)

เงินสะสม 34,500.00 34,500.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 20/07/2558 90

61 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการวางท่อระบายนํ้า 
หมู่ 1 (ส่ีแยกบ้านป้า
สีวรรณา)

เงินสะสม 14,000.00 14,000.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 20/07/2558 90

62 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการวางท่อระบายนํ้า 
หมู่ 1 (ข้างบ้านนายแดง-
นายเขียน)

เงินสะสม 34,500.00 34,500.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 20/07/2558 90

63 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการวางท่อลําเหมือง 
หมู่ 1 (สนามเพาะ)

เงินสะสม 172,000.00 172,000.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 20/07/2558 90

64 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
(คันคลองชลประทาน
เช่ือมต่อสหกรณ์)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

104,000.00 103,500.00 ปริพัฒน์เทรดดิ้ง
การค้า

01/10/2558 30

65 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
(ซอยเจนจิรา)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

88,700.00 88,000.00 หจก.เกียรติสารี
บุตร

12/10/2558 30

66 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
(ซอยร้านค้าชุมชน)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

70,000.00 70,000.00 พระจันทร์ยิ้ม
การค้า

09/09/2558 30

67 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 
(ทางไปบ่อลูกรัง)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

100,800.00 100,800.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 22/10/2558 30

68 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 
(ซอยชะพอ)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

100,800.00 100,800.00 เสรีราษฎร์ก่อสร้าง 22/10/2558 30

69 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการเทพื้นคอนกรีต
ด้านหน้าและรอบอาคาร
เรียนคอมพิวเตอร์

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

50,000.00 50,000.00 พระจันทร์ยิ้ม
การค้า

09/09/2558 30
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70 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช (สะพานข้ามสระ
นํ้า)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

100,000.00 99,000.00 พระจันทร์ยิ้ม
การค้า

12/10/2558 30

71 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ 5

เงินสะสม 100,000.00 99,000.00 ส.ศุภมิตรวิศวการ 12/06/2558 60

72 ด้านการพัฒนา
รายได้

โครงการส่งเสริมอาชีพ 
(จัดทําดอกไม้จันทน์)

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 20,000.00 ฏว 78/2558 03/07/2558 5

73 ด้านการพัฒนา
รายได้

โครงการส่งเสริมอาชีพ (จัก
สานไม้กวาด)

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 576.00 ฏว 40/2558 06/03/2558 5

2,000.00 ฏว 41/2558 06/03/2558 5
17,424.00 ฏว 42/2558 06/03/2558 5

74 ด้านการพัฒนา
รายได้

โครงการส่งเสริมอาชีพ 
(การทอผ้าพ้ืนเมือง)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได้
จัดเก็บเอง

100,000.00 98,700.00 ฏว 23/2558 08/12/2557 15

800.00 ฏว 25/2558 23/12/2557 5
500.00 ฏว 27/2558 23/12/2557 5

75 ด้านการพัฒนา
รายได้

โครงการส่งเสริมอาชีพเล้ียง
สัตว์

รายได้
จัดเก็บเอง

208,550.00 100,000.00 ฏว 05/2558 30/10/2557 7

8,550.00 ฏว 07/2558 30/10/2557 5
99,999.00 ฏว 46/2558 25/03/2558 5

76 ด้านการพัฒนา
รายได้

โครงการพัฒนาอาชีพใน
ชุมชนตามแนวทาง
พระราชดําริ

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 9,400.00 ฏว 101/2558 21/09/2558 5

600.00 ฏว 102/2558 23/09/2558 1
77 ด้านการพัฒนา

รายได้
โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะประจําตําบล

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

198,000.00 98,700.00 ฏย 28/2558 20/11/2557 30

98,000.00 ฏย 27/2558 05/11/2557 30
78 ด้านการพัฒนา

รายได้
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน (จักสานตะกร้า
ด้วยพลาสติก)

รายได้
จัดเก็บเอง

25,000.00 3,000.00 ฏว 60/2558 26/06/2558 5
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600.00 ฏว 70/2558 26/06/2558 5
9,000.00 ฏว 71/2558 29/06/2558 5

12,400.00 ฏว 72/2558 26/06/2558 5
79 ด้านการพัฒนา

รายได้
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน (จักสานตะกร้า
ด้วยเชือกร่ม)

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 3,000.00 ฏว 23/2558 03/07/2558 5

9,000.00 ฏว 74/2558 06/07/2558 4
7,400.00 ฏว 75/2558 03/07/2558 5

600.00 ฏว 76/2558 03/07/2558 5
80 ด้านการพัฒนา

รายได้
โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 3,250.00 ฏป 290/2558 22/06/2558 3

11,915.00 ฏป 291/2558 17/06/2558 5
5,000.00 ฏป 291/2558 03/08/2558 10
3,000.00 ฏป 353/2558 10/08/2558 4
3,000.00 ฏป 404/2558 22/09/2558 4
3,000.00 ฏป 405/2558 24/09/2558 1

81 การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

โครงการปกป้องเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์

รายได้
จัดเก็บเอง

10,310.00 5,210.00 ฏป 199/2558 25/03/2558 3

600.00 ฏป 203/2558 30/03/2558 2
1,000.00 ฏป 220/2558 25/03/2558 5
1,800.00 ฏป 328/2558 23/07/2558 5
1,200.00 ฏป 328/2558 22/07/2558 2

500.00 ฏป 332/2558 27/07/2558 1
82 การจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

รายได้
จัดเก็บเอง

23,252.00 20,000.00 ฏป 369/2558 09/09/2558 1

3,252.00 ฏป 371/2558 09/09/2558 2
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83 การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว

รายได้
จัดเก็บเอง

163,060.00 163,060.00 ฏป 160/2558 27/02/2558 15

84 การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง

รายได้
จัดเก็บเอง

138,150.00 2,000.00 ฏป 26/2558 03/11/2557 5

600.00 ฏป 82/2558 15/12/2557 5
59,170.00 ฏป 184/2558 02/03/2558 15
1,000.00 ฏป 219/2558 25/03/2558 3

48,440.00 ฏป 272/2558 11/05/2558 15
23,400.00 ฏป 273/2558 04/06/2558 7
2,240.00 ฏป 278/2558 25/05/2558 1
1,300.00 ฏป 279/2558 29/05/2558 1

85 การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติทุกรูปแบบ

รายได้
จัดเก็บเอง

245,000.00 5,039.70 ฏป 20/2558 10/10/2557 5

2,200.00 ฏป 71/2558 27/11/2557 7
52,500.00 ฏป 209/2558 27/03/2558 5
24,021.50 ฏป 210/2558 27/03/2558 5
20,800.00 ฏป 211/2558 27/03/2558 5
10,610.00 ฏป 212/2558 02/04/2558 30
5,000.00 ฏป 213/2558 02/04/2558 30

10,000.00 ฏป 214/2558 02/04/2558 30
22,000.00 ฏป 215/2558 02/04/2558 30
5,767.30 ฏป 260/2558 01/05/2558 7

35,839.65 ฏป 351/2558 24/08/2558 7
22,500.00 ฏป 358/2558 27/08/2558 7
11,800.00 ฏป 384/2558 27/08/2558 30



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ

ดําเนิน
งาน

86 การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

รายได้
จัดเก็บเอง

220,000.00 6,000.00 ฏป 17/2558 21/10/2557 5

10,749.22 ฏป 19/2558 01/10/2558 5
7,776.00 ฏป 89/2558 24/12/2557 5
2,935.00 ฏป 100/2558 24/12/2557 3
1,690.00 ฏป 198/2558 27/03/2558 5
3,800.00 ฏป 218/2558 02/04/2558 5

86,980.00 ฏป 271/2558 05/06/2558 5
98,500.00 ฏป 399/2558 22/09/2558 3

87 การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

โครงการจัดจ้างเหมา
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย

รายได้
จัดเก็บเอง

86,400.00 86,400.00 นายเกษม รักการ 01/10/2557 12

88 การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

โครงการรวมพลังสร้าง
ความยั่งยืนเอาชนะยาเสพ
ติดแบบบูรณาการ

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00 50,000.00 ฏป 261/2558 23/06/2558 1

89 การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

โครงกาารรวมพลังสร้าง
ความยั่งยืนเอาชนะยาเสพ
ติดแบบบูรณาการ

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 20,000.00 ฏป 262/2558 23/06/2558 1

90 การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 3,136.00 ฏป 326/2558 16/07/2558 5
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91 การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

รายได้
จัดเก็บเอง

150,000.00 29,500.00 ฏศ 87/2558 13/02/2558 1

57,940.00 ฏศ 101/2558 10/02/2558 1
15,000.00 ฏศ 104/2558 17/02/2558 1
16,250.00 ฏศ 105/2558 10/02/2558 1
26,060.00 ฏศ 106/2558 10/02/2558 1
4,950.00 ฏศ 107/2558 16/02/2558 1

92 การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

โครงการรวมพลังสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
เพ่ือการปฏิรูปแบบบูรณา
การจังหวัดตาก

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00 50,000.00 ฏป 50/2558 28/11/2557 1

93 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
สตรีและครอบครัว

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 600.00 ฏว 96/2558 09/09/2558 5

94 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00 30,000.00 ฏศ 60/2558 07/01/2558 1

3,000.00 ฏศ 62/2558 06/01/2558 1
8,000.00 ฏศ 64/2558 07/01/2558 1
9,000.00 ฏศ 65/2558 07/01/2558 1

95 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ คร้ังท่ี
 6

รายได้
จัดเก็บเอง

40,000.00 5,500.00 ฏศ 76/2558 13/02/2558 1

4,000.00 ฏศ 94/2558 09/02/2558 1
1,650.00 ฏศ 95/2558 09/02/2558 1
5,000.00 ฏศ 96/2558 09/02/2558 1
5,000.00 ฏศ 97/2558 09/02/2558 1
5,000.00 ฏศ 99/2558 09/02/2558 1
2,500.00 ฏศ 100/2558 09/02/2558 1
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96 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ท้ัง 5 ศูนย์

รายได้
จัดเก็บเอง

88,000.00 48,000.00 ฏป 163/2558 15/05/2558 30

40,000.00 ฏศ 221/2558 10/07/2558 30
97 ด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมโรงเรียนบ้านถ้ําเสือ

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

200,000.00 200,000.00 ฏศ 227/2558 14/08/2558 45

98 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการเตรียมรับเสด็จ
พระบรมวงศานุวงศ์

รายได้
จัดเก็บเอง

100,000.00 2,900.00 ฏศ 36/2558 11/12/2557 5

1,500.00 ฏศ 37/2558 16/12/2557 1
99 ด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต
โครงการสนับสนุนรถรับส่ง
นักเรียนมาเรียนศูนย์
คอมพิวเตอร์

รายได้
จัดเก็บเอง

158,522.00 158,522.00 นายบํารุง เริญกาศ 01/10/2557 12

100 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนรถรับส่ง
นักเรียนไปเรียนโรงเรียน
ต่างพ้ืนท่ี

รายได้
จัดเก็บเอง

107,930.00 107,930.00 น.ส.รมย์ธีรา 
เมธาภูธร

01/10/2557 12

101 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอบรมครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเชิงปฏิบัติการ

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

48,000.00 48,000.00 ฏศ 61/2558 28/01/2558 1

102 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการเพ่ิมศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

60,000.00 60,000.00 ฏศ 129/2558 10/04/2558 1

103 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการบูรณาการจัดการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น ปรจําปี
 2558

รายได้
จัดเก็บเอง

55,000.00 10,560.00 ฏศ 103/2558 23/03/2558 1

8,000.00 ฏศ 108/2558 19/02/2558 1
104 ด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬานอกสถานท่ี

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 14,060.00 ฏศ 225/2558 01/09/2558 5

5,323.00 ฏศ 226/2558 26/08/2558 5
105 ด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต
โครงการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา

รายได้
จัดเก็บเอง

100,000.00 99,537.00 ฏศ 77/2558 25/01/2558 1

106 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคท่ีมีพาหะจากยุง

รายได้
จัดเก็บเอง

230,000.00 60,000.00 ฏส 08/2558 20/11/2557 5

3,382.40 ฏส 25/2558 01/12/2557 5
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2,958.60 ฏส 63/3558 22/04/2558 7
16,000.00 ฏส 74/2558 03/06/2558 15

591.00 ฏส 79/2558 03/06/2558 5
31,743.50 ฏส 89/2558 02/06/2558 10
55,800.00 ฏส 111/2558 01/09/2558 10
2,749.40 ฏย 120/2558 21/09/2558 10

107 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการป้องกันโรค
หนอนพยาธิ

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 29,417.50 ฏส 52/2558 10/03/2558 15

576.00 ฏส 56/2558 13/03/2558 7
108 ด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 10,000.00 ฏส 101/2558 18/08/2558 5

109 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

รายได้
จัดเก็บเอง

82,992.00 79,416.00 ฏส 47/2558 20/02/2558 5

576.00 ฏส 57/2558 20/02/2558 7
110 ด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต
โครงการจัดซ้ือเทมีฟอส 
(สารเคมีกําจัดลูกนํ้า)

รายได้
จัดเก็บเอง

165,000.00 75,000.00 ฏส 12/2558 19/11/2557 5

90,000.00 ฏส112/2558 01/09/2558 10
111 ด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต
โครงการจัดซ้ือยาสามัญ
ประจําบ้าน

รายได้
จัดเก็บเอง

80,000.00 79,424.00 ฏส 37/2558 27/01/2558 10

576.00 ฏส 46/2558 03/02/2558 7
112 ด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต
โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียน
ในพ้ืนท่ี

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

3,468,000.00 1,734,000.00 ฏศ 27/2558 02/12/2557 1

1,734,000.00 ฏศ 151/2558 20/05/2558 1
113 ด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต
โครงการจัดทําอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

1,460,800.00 416,640.00 ฏศ 26/2558 02/12/2557 1

416,640.00 ฏศ 151/2558 20/05/2558 1
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114 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) มอบให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ในพ้ืนท่ี

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

2,183,820.00 435,779.02 ฏศ   /2558 23/01/2558 1

549,670.30 ฏศ 109/2558 23/03/2558 1
395,770.20 ฏศ 177/2558 30/06/2558 1
801,706.40 ฏศ 229/2558 23/09/2558 1

115 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนบ้านถ้ําเสือ

รายได้
จัดเก็บเอง

287,000.00 272,850.00 ฏศ 244/2558 17/09/2558 15

116 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการก่อสร้างอ่างแปรง
ฟันให้กับนักเรียนโรงเรียน
บ้านถ้ําเสือ

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 30,000.00 ฏศ 222/2558 20/07/2558 30

117 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดหาสถานท่ีติดตั้ง
เคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจ้ง

รายได้
จัดเก็บเอง

43,200.00 43,200.00 ฏศ 245/2558 25/09/2558 30

118 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดหาเคร่ืองออก
กําลังกายกลางแจ้ง

รายได้
จัดเก็บเอง

100,000.00 100,000.00 ฏศ 123/2558 26/10/2558 10

119 การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนการจัดงาน
ลอยกระทงประจําปี

รายได้
จัดเก็บเอง

367,000.00 367,000.00 ฏศ 08/2558 03/11/2557 1

120 การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์

รายได้
จัดเก็บเอง

150,000.00 1,200.00 ฏศ 128/2558 10/04/2558 1

56,280.00 ฏศ 130/2558 01/04/2558 1
84,420.00 ฏศ 131/2558 10/04/2558 1
2,100.00 ฏศ 140/2558 07/04/2558 1
5,000.00 ฏศ 141/2558 07/04/2558 1
1,000.00 ฏศ 142/2558 07/04/2558 1
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121 การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการแห่เทียนพรรษา รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 8,000.00 ฏศ 94/2558 23/07/2558 1

9,900.00 ฏศ 200/2558 21/07/2558 3
1,000.00 ฏศ 201/2558 24/07/2558 1
1,100.00 ฏศ 202/2558 22/07/2558 5

122 การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีขึ้น
ธาตุประจําตําบล

รายได้
จัดเก็บเอง

120,000.00 75,000.00 ฏศ 66/2558 28/01/2558 2

30,000.00 ฏศ 72/2558 28/01/2558 5
5,000.00 ฏศ 73/2558 28/01/2558 5
5,000.00 ฏศ 74/2558 28/01/2558 5
5,000.00 ฏศ 75/2558 28/01/2558 5

123 การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการจัด
งานประเพณีขึ้นธาตุประจํา
หมู่บ้าน

รายได้
จัดเก็บเอง

40,000.00 10,000.00 ฏศ 119/2558 04/02/2558 3

3,000.00 ฏศ 143/2558 07/04/2558 3
26,874.00 ฏศ 145/2558 07/04/2558 3

124 การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการร่วมงานวันปิย
มหาราช

รายได้
จัดเก็บเอง

1,000.00 1,000.00 ฏป 21/2558 22/10/2557 1

125 การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการวันพ่อแห่งชาติ รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 2,500.00 ฏป 75/2558 27/11/2557 5



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ

ดําเนิน
งาน

1,200.00 ฏป 76/2558 28/11/2557 5
3,960.00 ฏป 77/2558 27/11/2557 5
2,310.00 ฏป 78/2558 27/11/2557 5

126 การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 1,200.00 ฏป 327/2558 10/08/2558 2

2,800.00 ฏป 356/2558 05/08/2558 5
127 การส่งเสริมและ

อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันสําคัญ
ของชาติ

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 20,000.00 ฏป 43/2558 26/11/2557 1

128 การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการจัด
งานประเพณีตากสินราชา
นุสรณ์ฯ

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 10,000.00 ฏศ 35/2558 19/12/2557 1

129 การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการจัด
งานประเพณีเจ้าพ่อพะวอฯ

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 30,000.00 ฏศ 21/2558 26/11/2557 1

130 การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการซ่อมแซมบูรณะวัด
ดอนมูล

รายได้
จัดเก็บเอง

80,000.00 80,000.00 ฏศ 52/2558 23/01/2558 1



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ

ดําเนิน
งาน

131 การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการซ่อมแซมบูรณะวัด
ชลประทาน

รายได้
จัดเก็บเอง

60,000.00 60,000.00 ฏศ 117/2558 26/03/2558 1

132 การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการซ่อมแซมบูรณะวัด
สว่างอารมณ์

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00 50,000.00 ฏศ 77/2558 06/02/2558 1

133 ด้านการส่งเสริม
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 4,000.00 ฏป 352/2558 13/08/2558 3

400.00 ฏป 357/2558 13/08/2558 2
576.00 ฏป 372/2558 13/08/2558 3

134 ด้านการส่งเสริม
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

โครงการจัดหาถังขยะ รายได้
จัดเก็บเอง

99,000.00 99,000.00 ฏส 16/2558 01/12/2557 7

135 ด้านการส่งเสริม
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม

รายได้
จัดเก็บเอง

81,000.00 1,000.00 ฏว 86/2558 10/08/2558 7

19,000.00 ฏว 87/2558 10/08/2558 7
60,000.00 ฏว 88/2558 10/08/2558 7
1,000.00 ฏว 93/2558 31/08/2558 1

136 ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 720.00 ฏป 163/2558 06/03/2558 1

625.00 ฏป 176/2558 06/03/2558 1



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ

ดําเนิน
งาน

3,090.00 ฏป 202/2558 17/03/2558 5
2,625.00 ฏป 258/2558 03/06/2558 1

12,850.00 ฏป 317/2558 17/07/2558 7
137 ด้านการบริหาร

กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 2,400.00 ฏว 26/2558 20/01/2558 1

5,000.00 ฏว 31/2558 16/01/2558 5
576.00 ฏว 32/2558 16/01/2558 5
891.00 ฏว 33/2558 16/01/2558 5

1,133.00 ฏว 102/2558 11/09/2558 15
138 ด้านการบริหาร

กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงาน

รายได้
จัดเก็บเอง

102,690.00 25,600.00 ฏป 121/2558 30/01/2558 5

6,600.00 ฏส 82/2558 22/06/2558 5
27,000.00 ฏค 39/2558 27/01/2558 5
2,400.00 ฏค 43/2558 19/01/2558 5
9,000.00 ฏศ 160/2558 15/05/2558 7
4,290.00 ฏศ 161/2558 14/05/2558 7

21,800.00 ฏย 42/2558 23/01/2558 5
3,600.00 ฏย 48/2558 05/02/2558 5
2,400.00 ฏว 68/2558 22/06/2558 5

139 ดา้นการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เกษตร

รายได้
จัดเก็บเอง

118,000.00 59,000.00 ฏส 22/2558 14/11/2557 5

140 ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

รายได้
จัดเก็บเอง

18,200.00 18,200.00 ฏป 229/2558 01/05/2558 7

141 ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เคร่ืองดับเพลิง

รายได้
จัดเก็บเอง

75,000.00 75,000.00 ฏป 51/2558 17/11/2557 10

142 ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์
ให้บริการตามหมู่บ้าน

รายได้
จัดเก็บเอง

80,000.00 79,351.80 ร้านสินสมบัติ 01/10/2557 12



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ

ดําเนิน
งาน

143 ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสํานักงาน

รายได้
จัดเก็บเอง

40,000.00 40,000.00 ฏย 07/2558 12/11/2557 7

144 ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

รายได้
จัดเก็บเอง

64,900.00 64,900.00 ฏป 60/2558 24/11/2557 5

145 ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

โครงการสนับสนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 20,000.00 ฏป 139/2558 24/02/2558 1

146 ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

โครงการสนับสนุนกลุ่ม อสม. เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

105,000.00 105,000.00 ฏส 94/2558 10/08/2558 1

147 ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

โครงการศึกษาอบรมการ
ขับเคล่ือนขยายผลโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 10,000.00 ฏป 320/2558 18/08/2558 1

148 ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน

รายได้
จัดเก็บเอง

42,600.00 42,600.00 ฏป 154/2558 27/02/2558 7

149 ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่น
หมอกควัน

รายได้
จัดเก็บเอง

59,000.00 59,000.00 ฏส 115/2258 01/09/2558 10

150 ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมอืง
ท่ีดี

โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ รายได้
จัดเก็บเอง

2,300,000.00 2,300,000.00 ฏส 124/2558 07/10/2558 120

151 ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
(เต้นท์)

รายได้
จัดเก็บเอง

80,000.00 80,000.00 ฏศ 80/2558 28/11/2557 7

152 ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ)

รายได้
จัดเก็บเอง

88,000.00 88,000.00 ฏป 413/2558 30/09/2558 7



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ

ดําเนิน
งาน

153 การสร้างความ
พร้อมของตําบล
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

โครงการเสริมสร้างความรู้
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

80,000.00 80,000.00 ฏศ 80/2558 20/02/2558 1

154 การสร้างความ
พร้อมของตําบล
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของชุมชนรองรับอาเซียน

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

50,000.00 50,000.00 ฏศ 98/2558 09/03/2558 1



จํา
นวน

งบ
ประมาณ

จํา
นวน

งบ
ประมาณ

จํา
นวน

งบ
ประมาณ

จํา
นวน

งบ
ประมาณ

จํา
นวน

งบ
ประมาณ

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

189 59,685,550.00 72 8,982,358.10 70 8,133,363.73 70 8,133,363.73 70 8,133,363.73

ด้านการพัฒนารายได้ 21 1,761,000.00 11 691,550.00 9 629,414.00 9 629,414.00 9 629,414.00

การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

18 1,090,000.00 15 1,226,172.00 12 1,140,516.37 12 1,140,516.37 12 1,140,516.37

ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

59 5,715,700.00 33 9,466,764.00 26 8,352,048.32 26 8,352,048.32 26 8,352,048.32

การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

20 1,141,000.00 15 1,078,000.00 14 961,844.00 14 961,844.00 14 961,844.00

ด้านการส่งเสริม
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

16 385,000.00 4 200,000.00 3 184,976.00 3 184,976.00 3 184,976.00

ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี

41 5,866,000.00 24 3,453,390.00 17 3,173,651.80 17 3,173,651.80 17 3,173,651.80

การสร้างความ
พร้อมของตําบลเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

6 42,000.00 2 130,000.00 2 130,000.00 2 130,000.00 2 130,000.00

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2558
อบต.พระธาตุผาแดง

เบิกจ่าย 100%
ยุทธ

ศาสตร์

แผนการดําเนินการ
ท้ังหมด

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา



แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

0 50 100 150 200

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ดา้นการพัฒนารายได ้

การจัดระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ย

ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ

การสง่เสรมิและอนุรักษ์ ศลิปะ วัฒนธรรม 
จารตีประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

ดา้นการสง่เสรมิและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ สิง่แวดลอ้ม

ดา้นการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี

การสรา้งความพรอ้มของตําบลเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน

100%

เบกิจา่ย

ลงนามสญัญา

อนุมัตงิบประมาณ

แผนการดําเนนิการ
ทัง้หมด

0.00 20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ดา้นการพัฒนารายได ้

การจัดระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ย

ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ

การสง่เสรมิและอนุรักษ์ ศลิปะ วัฒนธรรม 
จารตีประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

ดา้นการสง่เสรมิและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ สิง่แวดลอ้ม

ดา้นการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี

การสรา้งความพรอ้มของตําบลเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน

100%

เบกิจา่ย

ลงนามสญัญา

อนุมัตงิบประมาณ

แผนการดําเนนิการ
ทัง้หมด



โครงสร้างพื้นฐาน 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยบ้านนายพิสุทธ์ิ) 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยคลองบ้านป้าพร้อม) 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยบุญช่วย ใจยะสิทธ์ิ) 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยนายสัมฤทธ์ิ) 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยผจญ แสนใส) 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ทางเข้าสนามเพาะ) 
 
 
 
 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยหลังวัดเส้นเดิม) 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยรองทอง วิโรรส) 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยบ้านโฮ่ง) 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (เส้นทางต่อซอย 5 ท้ายเข่ือน) 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (เส้นทางต่อนายปัญญา) 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยผู้ช่วยสมควร-หน้า นพค.) 
 
 
 
 
 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยบ้านอิงดอย) 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยบ้านผู้พัน) 
 
 
 
 
 
 
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยหน้าตลาดชุมชน) 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอยบ้านสุแก้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอยโรงงานเอวัน) 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ซอยนายปัญญา) 
 
 
 
 
 
 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ซอยสุกัญญา) 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ซอยทางไปสุสาน) 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ซอยทิมาพร) 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (ซอยเส้นทางไปบ่อน้ําร้อน) 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (ซอยเส้นทางต่อบ้านนายชุมพล) 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซอยนายสายันต์-จันอ่อน) 
 
 
 
 
 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซอยบ้านป้าคํา) 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซอยผู้ช่วยสมพงษ์) 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนเพ่ือการเกษตรภายในตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างร้ัวกําแพงกันน้ําเซาะ หมู่ 3 
 
 
 
 
 
 



โครงการก่อสร้างกําแพงกันน้ําเซาะ หมู่ 3 (จินดา) 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ 5  (จ่าที) 
 
 
 
 
 
 
โครงการขยายเขตประปา หมู่ 2 บ้านจัดสรร  
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ําประปา (หมู่ 3-4) 
 
 
 
 
 
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตําบล 
 
 
 
 
 
 
โครงการปรับปรุงหอกระจายเสียงภายในตําบล 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบพระเจ้าตากสินมหาราช 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการวางท่อลําเหมืองหมู่ 1 (สนามเพาะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนารายได้ 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพ (จัดทําดอกไม้จันทน์) 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพ (จักสานไม้กวาด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพ (การทอผ้าพ้ืนเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาชมุชนตามแนวทางพระราชดําริ 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (จักสานตะกร้าด้วยพลาสติก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (จักสานตะกร้าด้วยเชือกร่ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะประจําตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ คร้ังท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสนับสนนุรถรับส่งนักเรียนมาเรียนศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบูรณาการจัดงานแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน 2558 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดส่งนกักีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานอกสถานท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสนับสนนุวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคท่ีมีพาหะจากยุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการป้องกันโรคหนอนพยาธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. 
 
 
 
 
 
 



โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดซ้ือเทมีฟอส (สารเคมีกําจัดลูกน้ํา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดซ้ือยาสามัญประจําบา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดทําอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสนับสนนุอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสนับสนนุอาหารเสริม (นม) มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างอ่างแปรงฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านถํ้าเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดหาสถานท่ีติดต้ังเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง้ พร้อมครุภัณฑ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



การจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

โครงการปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
โครงการรณรงคล์ดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 



โครงการรณรงคล์ดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการรวมพลังสร้างความย่ังยืนเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการรวมพลังสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปแบบบูรณาการจงัหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พระธาตุผาแดง  
 
 
 
 



การส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
โครงการอุดหนุนการจัดงานลอยกระทงประจําปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดงานวันประเพณีวันสงกรานต์ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการแห่เทียนพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดงานประเพณีข้ึนธาตุประจําตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสนับสนนุการจัดงานประเพณีข้ึนธาตุประจําหมุ่บ้าน 
 
 
 
 
 
 



โครงการร่วมงานวันปิยมหาราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการซ่อมแซมบูรณะวัดในตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การส่งเสริมและอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดซ้ือถังขยะ 
 
 



การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสนับสนนุการจัดทําแผนชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ให้บริการตามหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือบริการประชาชน 
 
  
  
 
 
 
 
   
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 
 
 
 
 
 
 
  



โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดซ้ือเต้นท์บริการผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต 
 



การสรา้งความพร้อมของตําบลเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน (AEC) 
 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนรองรับอาเซียน 
 



    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  19 พฤศจิกายน 2558
นายก อบต.พระธาตุผาแดง

ข้อมูล ณ 19/11/2558

    ทั้งน้ี  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานให้ อบต.พระธาตุผาแดง ทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป


