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                                                     คํานํา                                                              ก 
 

      การจัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม ของเทศบาลตําบลยางฮอม ไดจัดทําขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  ขอ 12                                                                                                                              
แผนดําเนินงานใหจัดทําใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจาก
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น  โดยแผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนา และกิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตําบลยางฮอม ประจําปงบประมาณ 2562 
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) เพื่อใหผูบริหารของเทศบาลตําบลยางฮอมใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นตําบล
ยางฮอมทั้ง 6 ดาน และรวมทั้งเปนเอกสารที่จะใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลยางฮอมตอไป 

                  
 
 
                                                             ลงชื่อ 
                                                                      (นายอําโพน  อโนราช ) 
                                                                  นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง                  หนา 
 
สวนที่ 1 บทนํา          ก 
  - วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน        1 
  - แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน       2 
  - ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน       2 – 3 
  - ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน      4 
  - ประโยชนของแผนการดําเนินงาน       4 

สวนที่ 2  บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
  - บัญชีสรปุจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)    5  
  - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)     6-18 
 
 
   



 



 

สวนที่ 1 

บทนํา 

1.1 บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดใหองคการปกครองสวนทองถิ่นทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น  
ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏบิตัิ
มากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน
โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวยจาก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด5 
ขอ 26 ) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอที่ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินงานในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น การ
ขยายเวลาการจัดทําแผนและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 

 
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลยางฮอมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. เพื่อใหหนวยงานใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อใหการดําเนินงานโครงการ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
ทองถิ่น และสามารถวัดผลประเมินผลความสําเร็จได  

4. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งไว 

5.  เพื่อใหการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลยางฮอม มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการรวมกันของ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และไมเกิดการซ้ําซอนกัน 
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1.3 แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นเพื่อควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้ 

1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพฒันา และมลีักษณะเปนการดําเนินการ (Action Plan) 
2. จัดทําหลังจากที่ไดมกีารจัดทํางบประมาณรายจายประจาํปแลว 
3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจน และ

แสดงถึงการดําเนินงานจริง 
4. เปนการรวบรวมขอมลูจากทกุหนวยงานทีจ่ะเขามาดําเนนิการในพื้นทีเ่ทศบาลตําบลยางฮอม 

1.4 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ระเบียบการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ขอ 26) และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการ
ดําเนินงานโดยมีข้ันตอน ดังนี ้

1 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น เกบ็รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ 
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น 

2. คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น พิจารณารางแผนการดําเนนิงาน แลวเสนอผูบรหิารทองถิ่น 
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทัง้นี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสบิหาวันนับแตวันที่
ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
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จากขั้นตอนการทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

 

ทํารางแผนการดําเนินงาน 
 

 

หนวยงานอื่น 
 

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

เสนอรางแผนการ

ดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการ 
ดําเนินงาน 

 

คณะกรรมการ 
พัฒนาทองถิ่น 

 

 

เสนอรางตอผูบริหารทองถ่ิน 

 

ประกาศใช 

 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
ผูบริหารทองถ่ินใหความ

เห็นชอบ 
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1.5 ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม 

 ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนการดําเนินงานแลวหากเทศบาลตําบล
ยางฮอมมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ 
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่เทศบาลตําบลยางฮอมใน
ปงบประมาณนั้น ใหเทศบาลดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้ง
งบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 

1.6 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
1. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใชแผนการดําเนินงาน 

เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่น 
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความตองการและ

ตอบสนองปญหาของทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาทุกระดับ 
3. ทําใหการพัฒนาในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น 
4. ประชาชนทราบลวงหนาวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะดําเนินการกิจกรรม หรือมี

โครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บาง เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

5. เปนเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานประจําปของ
หนวยงาน 

6. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อใหการใชงบประมาณเปนไปอยางคุมคา
และประหยัด 
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สวนที ่2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



แบบ ผด. 01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ คิดรอยละของ หนวยงาน
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบ

แผนงานเคหะชุมชน 69 100 9,300,000 100 กองชาง
รวม 69 100 9,300,000 100 กองชาง

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1/2562

เทศบาลตําบลยางฮอม   อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนงบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

Phalueda2522
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 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพ้ืนฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

แผนงานเคหะชุมชน

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 1 หมู
ที่ 1 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮ
อม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางถนน คสล. ซอย 1 หมูที่ 1 
ขนาดกวาง 3.50 ม. 
ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม.

83,000     หมูที่ 1   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

2 โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง 
(หลังตลาด) หมูที่ 1 ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

กอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง (หลังตลาด)
 หมูที่ 1 ขนาดสูง 2.00 ม. ยาว 21 ม.

217,000     หมูที่ 1   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

3 โครงการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ํา
 สายบวกยาย หมูที่ 1 ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงถนนและทางระบายน้ํา สาย
บวกยาย หมูที่ 1 จุดที่ 1 วางทอ คสล. 
ศก. 0.80 ม. จํานวน 7 ทอน
จุดที่ 2 วางทอ คสล. ศก. 0.80 ม. 
จํานวน 7 ทอน

38,000     หมูที่ 1   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

4 โครงการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ํา
 สายสันปาสัก หมูที่ 1 ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงถนนและทางระบายน้ํา สายสัน
ปาสัก หมูที่ 1 วางทอ คสล. ศก. 1.00 ม.
 จํานวน 6 ทอน

21,000     หมูที่ 1   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แบบ ผด. 02

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการ

                                            บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                           
                          แผนดําเนินงานโครงการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

           เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังเชียงราย

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

5 โครงการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ํา
 สายปาบงเชื่อมปาแดง หมูที่ 1 ตําบล
ยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงถนนและทางระบายน้ํา สายปา
บงเชื่อมปาแดง หมูที่ 1 วางทอ คสล. 
ศก. 0.40 ม. จํานวน 4 ทอน

4,000     หมูที่ 1   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
ชนิดมีฝาปด (ซอย 1) หมูที่ 2 ตําบล
ยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ชนิดมีฝา
ปด (ซอย 1) หมูที่ 2 ขนาดกวาง 0.30 ม.
 ลึก 0.30 ม. ยาว 56 ม.

100,000     หมูที่ 2   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

7 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. (ชนิด
ชองทางเดียว) หวยดินขาว หมูที่ 2 
ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. (ชนิดชองทาง
เดียว) หวยดินขาว หมูที่ 2 ขนาดกวาง 
1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 8.00 ม.

200,000     หมูที่ 2   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยหนาวัด
 หมูที่ 2 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางถนนคสล. ซอยหนาวัด หมูที่ 2
ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 63 ม. หนา 
0.15 ม.

100,000     หมูที่ 2   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

9 โครงการวางทอสงนํ้าดิบเขาถังรวม 8 
หมูบาน หมูที่ 2 ตําบลยางฮอม เทศบาล
ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย

วางทอสงนํ้าดิบเขาถังรวม 8 หมูบาน 
หมูที่ 2 ชวงที่ 1 วางทอ PVC ศก. 4 นิ้ว 
(ชั้น 8.5) ระยะวางทอ 300 ม.
ชวงที่ 2 วางทอ PVC ศก. 3 นิ้ว (ชั้น 
8.5) ระยะวางทอ 1,600 ม.

500,000     หมูที่ 2   
  ต.ยางฮอม

กองชาง
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ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

10 โครงการวางทอระบบประปาภูเขา หมูที่
 2  ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮ
อม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

วางทอระบบประปาภูเขา หมูที่ 2 วาง
ทอ PVC ศก. 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวาง
ทอ 200 ม.

34,000     หมูที่ 2   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

11 โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา คสล. หมูที่ 3
 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยาง ฮอม
 อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางถังเก็บน้ํา คสล. หมูที่ 3 ขนาด
กวาง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม.

253,000     หมูที่ 3   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

12 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 1 หลัง
วัด หมูที่ 3 ตําบลยางฮอม เทศบาล
ตําบลยาง ฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย

กอสรางถนน คสล. ซอย 1 หลังวัด หมูที่
 3 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 23 ม. หนา
 0.15 ม.

47,000     หมูที่ 3   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

13 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
ชนิดมีฝาปด (ซอยหนาวัด) หมูที่ 4 
ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยาง ฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ชนิดมีฝา
ปด (ซอยหนาวัด) หมูที่ 4 ขนาดกวาง 
0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 48 ม.

90,000     หมูที่ 4   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

14 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
ชนิดไมมีฝาปด (ซอยหมอบุญ) หมูที่ 4 
ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยาง ฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ชนิดไมมี
ฝาปด (ซอยหมอบุญ) หมูที่ 4 ขนาด
กวาง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. 
ยาว 60 ม. 

92,000     หมูที่ 4   
  ต.ยางฮอม

กองชาง
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ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

15 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
(ซอยอุยแกว) หมูที่ 4 ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยาง ฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู (ซอยอุย
แกว) หมูที่ 4 จุดที่ 1 มีฝาปด กวาง 0.50
 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 25 ม.
จุดที่ 2 ไมมีฝาปด กวาง 0.50 ม. ลึก 
0.50 ม. ยาว 51 ม.

118,000     หมูที่ 4   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

16 โครงการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ํา
 (บริเวณนาลุงแผง) หมูที่ 4 ตําบลยางฮ
อม เทศบาลตําบลยาง ฮอม อําเภอขุน
ตาล จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงถนนและทางระบายน้ํา 
(บริเวณนาลุงแผง) หมูที่ 4 วางทอ คสล.
 ศก. 1.00 ม. จํานวน 14 ทอน

40,000     หมูที่ 4   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

17 โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา คสล.พรอม
ระบบสงน้ําประปา หมูที่ 5 ตําบลยางฮ
อม เทศบาลตําบลยาง ฮอม อําเภอขุน
ตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางถังเก็บน้ํา คสล.พรอมระบบสง
น้ําประปา หมูที่ 5ขนาดกวาง 4.00 ม. 
ยาว 8.00 ม.

300,000     หมูที่ 5   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

18 โครงการวางทอระบบประปาภูเขา หมูที่
 5 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยาง 
ฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

วางทอระบบประปาภูเขา หมูที่ 5 วาง
ทอ PVC ศก. 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวาง
ทอ 350 ม.

42,000     หมูที่ 5   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

19 โครงการกอสรางถนน คสล.สายสะพาน
โชคดี หมูที่ 6 ตําบลยางฮอม เทศบาล
ตําบลยาง ฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย

กอสรางถนน คสล.สายสะพานโชคดี หมู
ที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 142 ม. 
หนา 0.15 ม.

300,000     หมูที่ 6   
  ต.ยางฮอม

กองชาง
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ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

20 โครงการวางทอระบบประปาภูเขา หมูที่
 6 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮอม
 อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

วางทอระบบประปาภูเขา หมูที่ 6 วาง
ทอ PVC ศก. 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวาง
ทอ 300 ม.

36,000     หมูที่ 6   
  ต.ยางฮอม

กองชาง

21 โครงการปรับปรุงหอประชุมหมูบาน หมู
ที่ 7 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮ
อม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงหอประชุมหมูบาน หมูที่ 7
ขนาดกวาง 7.50 ม. ยาว 21.00 ม.

300,000     หมูที่ 7   
 ต.ยางฮอม

กองชาง

22 โครงการซอมแซมถนน คสล. ซอย 6 
(ขางปม) หมูที่ 7 ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

ซอมแซมถนน คสล. ซอย 6 (ขางปม) 
หมูที่ 7 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 ม.

249,000     หมูที่ 7   
 ต.ยางฮอม

กองชาง

23 โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง 
ซอย 2 หมูที่ 7 ตําบลยางฮอม เทศบาล
ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย

กอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง ซอย 2 หมูที่
 7 ขนาดสูง 2.20 ม. ยาว 17.00 ม

317,000     หมูที่ 7   
 ต.ยางฮอม

กองชาง

24 โครงการขยายไหลทาง ซอย 8 หมูที่ 8 
ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยาง ฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ขยายไหลทาง ซอย 8 หมูที่ 8 ขนาด
กวาง 0.70 ม. ยาว 36.50 ม. พรอมราง
ระบายน้ํา  ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30
 ม. ยาว 36.50 ม.

115,000     หมูที่ 8   
 ต.ยางฮอม

กองชาง

25 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ปากทาง
 ซอย 3 หมูที่ 8 ตําบลยางฮอม เทศบาล
ตําบลยาง ฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย

กอสรางรางระบายน้ํา ปากทาง ซอย 3 
หมูที่ 8 ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.
 ยาว 68 ม.

185,000     หมูที่ 8   
 ต.ยางฮอม

กองชาง
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

26 โครงการกอสรางสะพาน คสล. บาน
ยางฮอม หมูที่ 8  ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยาง ฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

กอสรางสะพาน คสล. บานยางฮอม หมู
ที่ 8 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม.

400,000     หมูที่ 8   
 ต.ยางฮอม

กองชาง

27 โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสาย 
หวยหมาใน หมูที่ 8 ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยาง ฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงถนนการเกษตรสาย หวยหมาใน
 หมูที่ 8 วางทอ คสล. ศก.1.00 ม. 
จํานวน 7 ทอน พรอมดาดคอนกรีตปาก
ทอ

30,000     หมูที่ 8   
 ต.ยางฮอม

กองชาง

28 โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสาย 
รองเซาะ หมูที่ 8 ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยาง ฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงถนนการเกษตรสาย รองเซาะ 
หมูที่ 8 วางทอ คสล. ศก. 1.00 ม. 
จํานวน 6 ทอน พรอมดาดคอนกรีตปาก
ทอ

28,000     หมูที่ 8   
 ต.ยางฮอม

กองชาง

29 โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสาย 
รองหวาย หมูที่ 8  ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยาง ฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงถนนการเกษตรสาย รองหวาย 
หมูที่ 8 วางทอ คสล. ศก. 0.40 ม. 
จํานวน 6 ทอน พรอมดาดคอนกรีตปาก
ทอ

15,000     หมูที่ 8   
 ต.ยางฮอม

กองชาง

30 โครงการขยายไหลทางภายในหมูบาน 
สาย 1 หมูที่ 9 ตําบลยางฮอม เทศบาล
ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย

ขยายไหลทางภายในหมูบาน สาย 1 หมู
ที่ 9 ขนาดกวางขางละ 1.00 ม. ยาวขาง
ละ 270.00 ม. หนา 0.15 ม.

300,000     หมูที่ 9   
 ต.ยางฮอม

กองชาง

31 โครงการปรับปรุงทางระบายน้ําผานถนน
 คสล. สาย 1 หมูที่ 9  ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงทางระบายน้ําผานถนน คสล. 
สาย 1 หมูที่ 9 -จุดที่ 1 กวาง 2.00 ม. 
ยาว 4.00 ม. 
-จุดที่ 2 กวาง 2.50 ม. ยาว 5.50 ม.

160,000     หมูที่ 9   
 ต.ยางฮอม

กองชาง

Phalueda2522
Typewriter
11



ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

32 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ 10  ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 10 
ขนาดทอ PVC. ศก. 2 นิ้ว ระยะทาง 
1,200 ม.

135,000     หมูที่ 10  
 ต.ยางฮอม

กองชาง

33 โครงการกอสรางหองนํ้าสาธารณะ หมูที่
 10   ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางหองนํ้าสาธารณะ หมูที่ 10 
ขนาดกวาง 2.30 ม. ยาว 7.00 ม.

165,000     หมูที่ 10  
 ต.ยางฮอม

กองชาง

34 โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสาย เจ
สอน หมูที่ 10 ตําบลยางฮอม เทศบาล
ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย

ปรับปรุงถนนการเกษตรสาย เจสอน หมู
ที่ 10 วางทอ คสล. ศก.0.40 ม. จํานวน 
7 ทอน พรอมเทดาดคอนกรีตปากทอ

15,000     หมูที่ 10  
 ต.ยางฮอม

กองชาง

35 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
ชนิดไมมีฝาปด (ซอยน้ําตกแดนดง) หมูที่
 11 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮ
อม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ชนิดไมมี
ฝาปด (ซอยน้ําตกแดนดง) หมูที่ 11 
ขนาดกวาง 1.20 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 90
 ม.

300,000     หมูที่ 11  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

36 โครงการปรับปรุงระบบสงน้ําประปา  
หมูที่ 12 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงระบบสงน้ําประปา  หมูที่ 12 
ขนาดทอ PVC. ศก. 2 นิ้ว ระยะทาง 
2,360 ม.

300,000     หมูที่ 12  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

37 โครงการซอมแซมถนนการเกษตร สาย
ลําหวยโปง หมูที่ 12 ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

ซอมแซมถนนการเกษตร สายลําหวยโปง
 หมูที่ 12 ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 
10.00 ม.

3,000     หมูที่ 12  
   ต.ยางฮอม

กองชาง
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

38 โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสาย 
บวกผึ้ง หมูที่ 12 ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงถนนการเกษตรสาย บวกผึ้ง 
หมูที่ 12 วางทอ คสล. ศก. 0.40 ม. 
จํานวน 6 ทอน พรอมเทดาดคอนกรีต
ปากทอ

15,000     หมูที่ 12  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

39 โครงการกอสรางทางระบายน้ํา หวยลึก 
หมูที่ 1 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางทางระบายน้ํา หวยลึก หมูที่ 12
 ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว 8 ม. หนา 0.15

40,000     หมูที่ 12  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

40 โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสาย 
สนามไก หมูที่ 12  ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงถนนการเกษตรสาย สนามไก 
หมูที่ 12 วางทอ คสล.ศก. 0.60 ม. 
จํานวน 6 ทอน พรอมเทดาดคอนกรีต
ปากทอ

20,000     หมูที่ 12  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

41 โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง 
(สายอางยางฮอม) หมูที่ 12

โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง 
(สายอางยางฮอม) หมูที่ 12 ขนาดสูง 
2.00 ม. ยาว 5.50 ม.

55,000     หมูที่ 12  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

42 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ 13 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 13 
ขนาดทอ PVC. ศก. 2 นิ้ว ระยะทาง 
1,500 ม. พรอมเครื่องสูบน้ําบาดาล 
(ซับเมิรส)

300,000     หมูที่ 13  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

43 โครงการวางทอระบบประปาหมูบาน 
(ตอจากอางเก็บนํ้า) หมูที่ 14 ตําบล
ยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

วางทอระบบประปาหมูบาน (ตอจากอาง
เก็บน้ํา) หมูที่ 14 ทอ PVC. ศก.2 นิ้ว 
(ชั้น 8.5) ระยะวางทอรวมทั้งหมด 1,913
 ม.

224,000     หมูที่ 14  
   ต.ยางฮอม

กองชาง
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44 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอย 
ประปา) หมูที่ 14 ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

กอสรางถนน คสล. (ซอย ประปา) หมูที่ 
14 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 36 ม. หนา
 0.15 ม.

76,000     หมูที่ 14  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

45 โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง 
(สายน้ําแพร เชื่อม งามเมือง) หมูที่ 14 
ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง (สายน้ําแพร 
เชื่อม งามเมือง) หมูที่ 14 ขนาดสูง 2.00
 ม. ยาว 23 ม.

150,000     หมูที่ 14  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

46 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 15 
 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 15 ขนาด
กวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 168 ม.

300,000     หมูที่ 15  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

47 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 4 หมู
ที่ 15 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางถนน คสล. ซอย 4 หมูที่ 15 
ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 63.00 ม. หนา
 0.15 ม.

100,000     หมูที่ 15  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

48 โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสาย 
หวยหมาใน หมูที่ 15 ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงถนนการเกษตรสาย หวยหมาใน
 หมูที่ 15 วางทอ คสล. ศก. 1.00 ม. 
จํานวน 5 ทอน พรอมเทดาดคอนกรีต
ปากทอ

30,000     หมูที่ 15  
   ต.ยางฮอม

กองชาง
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49 โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสาย
กลาง หมูที่ 15 ตําบลยางฮอม เทศบาล
ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย

ปรับปรุงถนนการเกษตรสายกลาง หมูที่ 
15-จุดที่ 1 วางทอ คสล. ศก.0.60 ม. 
จํานวน 5 ทอน พรอมเทดาดคอนกรีต
ปากทอ-จุดที่ 2 วางทอ คสล. ศก.0.60 
ม. จํานวน 8 ทอน พรอมเทดาด
คอนกรีตปากทอ

32,000     หมูที่ 15  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

50 โครงการปรับปรุงลาน คสล. 
อเนกประสงค หมูที่ 16 ตําบลยาง ฮอม 
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงลาน คสล. อเนกประสงค หมูที่
 16ขนาดพื้นที่เทคอนกรีต 820 ตาราง
เมตร หนา 0.10 ม.

286,000     หมูที่ 16  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

51 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
(ชนิดมีฝาปด) พรอมวางทอระบายน้ํา 
หมูที่ 16  ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู (ชนิดมีฝา
ปด) พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 16  
ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาว 18 ม. พรอม
วางทอระบายน้ํา ศก. 0.40 ม. จํานวน 5
 ทอน

35,000     หมูที่ 16  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

52 โครงการวางทอระบบประปาภูเขา หมูที่
 16 วางทอ PVC ศก. 2 นิ้ว (ชั้น 8.5)  
ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

วางทอระบบประปาภูเขา หมูที่ 16 วาง
ทอ PVC ศก. 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวาง
ทอ 300 ม.

36,000     หมูที่ 16  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

53 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 17
 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 17 ขนาด
กวาง 0.30 ม. ลึก0.30 ม. ยาว 108 ม.

193,000     หมูที่ 17  
   ต.ยางฮอม

กองชาง
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

54 โครงการซอมแซมประปาภูเขา หมูที่ 17 
 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ซอมแซมประปาภูเขา หมูที่ 17 ขนาดทอ
 PVC. ศก. 2 นิ้ว ยาว 179 ม.

20,000     หมูที่ 17  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

55 โครงการขยายไหลทางภายในหมูบาน 
หมูที่ 17  ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ขยายไหลทางภายในหมูบาน หมูที่ 17 
ขนาดกวาง 1.00 ม. ยาว 143.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

87,000     หมูที่ 17  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

56 โครงการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ํา
 2 จุด  หมูที่ 17   ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงถนนและทางระบายน้ํา 2 จุด  
หมูที่ 17 -จุดที่ 1 วางทอ คสล. ศก. 
0.40 ม. จํานวน 5 ทอน พรอมเทดาด
คอนกรีตปากทอ-จุดที่ 2 วางทอ คสล. 
ศก. 1.00 ม. จํานวน 4 ทอน พรอมบอ
พักนํ้า คสล. ขนาดกวาง 1.20 ม. ยาว 
1.20 ม. ลึก 1.20 ม. จํานวน 1 บอ

40,000     หมูที่ 17  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

57 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอย 6 
หมูที่ 17  ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางรางระบายน้ํา ซอย 6 หมูที่ 17 
ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 42
 ม.

76,000     หมูที่ 17  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

58 โครงการกอสราง ถนน คสล. หมูที่ 18 
ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสราง ถนน คสล. หมูที่ 18 ขนาดกวาง
 3.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม.

170,000     หมูที่ 18  
   ต.ยางฮอม

กองชาง
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

59 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
หมูที่ 18  ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 18 
ขนาดกวาง 1.20 ม. ยาว 33.50 ม.

130,000     หมูที่ 18  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

60 โครงการปรับปรุงไหลทาง ซอย 6 หมูที่ 
18 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮ
อม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงไหลทาง ซอย 6 หมูที่ 18 
ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาว 27.00 ม.

40 ,000     หมูที่ 18  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

61 โครงการซอมแซมฝาย หมูที่ 18  ตําบล
ยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ซอมแซมฝาย หมูที่ 18 ขนาดกวาง 7.00
 ม. ยาว 9.50 ม. ลึก 1.00 ม.

90,000     หมูที่ 18  
   ต.ยางฮอม

กองชาง

62 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
ชนิดมีฝาปด (ซอย 2 ฝงขวา) หมูที่ 19  
ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ชนิดมีฝา
ปด (ซอย 2 ฝงขวา) หมูที่ 19 ขนาด
กวาง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 95 ม.

185,000     หมูที่ 19  
  ต.ยางฮอม

กองชาง

63 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก 
(ซอย 2 ฝงซาย) หมูที่ 19 ตําบลยางฮอม
 เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

วางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก (ซอย 2 
ฝงซาย) หมูที่ 19 ระยะวางทอระบาย
น้ําพรอมบอพัก รวม 100 ม.

150,000     หมูที่ 19  
  ต.ยางฮอม

กองชาง

64 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพาน 
(จุดบานอุยแกว ถายอด)หมูที่ 19  
ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพาน (จุดบาน
อุยแกว ถายอด)หมูที่ 19 ขนาดกวาง 
4.00 ม. ยาว 11.50 ม. หนา 0.15 ม.

21,000     หมูที่ 19  
  ต.ยางฮอม

กองชาง
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

65 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
ชนิดมีฝาปด (ซอย 3) หมูที่ 20 ตําบล
ยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ชนิดมีฝา
ปด (ซอย 3) หมูที่ 20 ขนาดกวาง 0.30 
ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 162 ม.

300,000     หมูที่ 20  
  ต.ยางฮอม

กองชาง

66 โครงการวางทอระบบประปาภูเขา หมูที่
 20 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮ
อม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

วางทอระบบประปาภูเขา หมูที่ 20วาง
ทอ PVC ศก. 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวาง
ทอ 350 ม.

42,000     หมูที่ 20  
  ต.ยางฮอม

กองชาง

67 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา (เสริม
ฝาปด) หมูที่ 21 ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงรางระบายน้ํา (เสริมฝาปด) หมู
ที่ 21 เสริมฝาปด แบบตะแกรงเหล็ก 
ระยะทั้งหมด 150 ม.

300,000     หมูที่ 21  
  ต.ยางฮอม

กองชาง

68 โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง 
(หวยปาแดง) หมูที่ 21 ตําบลยางฮอม 
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

กอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง (หวยปาแดง)
 หมูที่ 21  ขนาดสูง 2.00 ม. ยาว 30 ม.

100,000     หมูที่ 21  
  ต.ยางฮอม

กองชาง

69 โครงการวางทอระบบประปาภูเขา หมูที่
 21 ตําบลยางฮอม เทศบาลตําบลยางฮ
อม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

วางทอระบบประปาภูเขา หมูที่ 21 วาง
ทอ PVC ศก. 2 นิ้ว(ชั้น 8.5) ระยะวาง
ทอ 200 ม.

25,000     หมูที่ 21  
  ต.ยางฮอม

กองชาง
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