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อาศัยอํานาจตามความนัยขอ 12 (3) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป 

 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม ไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลยางฮอม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 แลว ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม ไดเสนอผลการ
ติดตามและประมานผลแผนฯตอสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่4/2561 
วันที่         พฤศจิกายน 2561 และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม เรียบรอยแลว ในการนี้ จึงขอ
ประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้)      
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คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นข้ึน 1 คณะ มีหนาที่ กําหนดแนวทาง วิธีการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ ความเห็นที่ไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ ตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ขอ 12 (3)   

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม ไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
เสร็จเรียบรอยแลว ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม 
ขอขอบคุณผูบริหารเทศบาลตําบลยางฮอม พนักงานเทศบาลฯ คณะกรรมการฯ ทุกทาน และผูที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนประชาชนที่รวมกันในการรวบรวมขอมูล ใหความรวมมือในการดําเนินการของ คณะกรรมการฯใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตําบลยางฮอม  

    5   พฤศจิกายน  2561 
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สวนที่ 1 
 

บทนํา 
 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญ และจําเปนตอการบริหารงานอยางยิ่ง 
การติดตามและประเมินผล เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของปที่ผานมาวามีความสอดคลองกับแผนงานที่ได
วางไวหรือไม รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหองคการปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการ พัฒนาแผนพัฒนาสี่ป และแผนการดําเนินงาน เพื่อเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณและ ทรัพยากรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผลมีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแก
ทองถิ่นและ ตอบสนองความตองการของประชาชน และถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่ดี สักเพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอก
ความสําเร็จของ แผนพัฒนาทองถิ่นไดดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบ
การดําเนินงาน วาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไมอยางไรซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบ
ประเมินผล” จะเปนเครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน 

เทศบาลตําบลยางฮอม ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภาระหนาที่จะตองใหการ
บริการแกประชาชนตาม พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 

 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จึง
จําเปนตองจัดทําแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดําเนินงานในดานตางๆ 
เพื่อใชในการเปรียบเทียบการทํางานของปที่ผานมาไดดวย 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนเครื่องมือที่จ าเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดําเนินการอยูโดยที่การติดตามหมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูล
ปอนกลับ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดคาใชจายาเนินงานให
ลุลวง โครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไวกลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควร
จะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 

การติดตาม  (Monitoring)  คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงานเพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้น
ในระหวางการดําเนินงานการติดตามงานเปนเครื่องมือที่ใชสําหรับ การควบคุมการดําเนินงาน เพื่อประโยชนใน
การ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีที่เกิดปญหาอุปสรรคซึ่งการติดตาม
แผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนการตรวจสอบขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับดําเนินงาน ปญหาทีก่าํลงั
เผชิญ อยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีการติดตามแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินงาน ใหลุลวงคาใชจายสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควร
จะเปนการประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางที่กําลังดําเนินการ           
(On –going Evaluation) หรือภายหลังที่การดําเนินการ สําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว (Ex-postEvaluation) ซึ่งการ
ประเมินผล เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงาน จะเปนการบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไว
ไดมีการปฏิบัติหรือยางไรไมอันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานที่ไดดําเนินการไปแลวน้ันใหผลเปนอยางไร 



นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไมซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล ถือวาเปนขอมูล 
ยอนกลับที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป  

2. ประโยชนของกํากับติดตามและประเมินผล  
  ผูบริหารเทศบาลตําบลยางฮอม ใชการติดตามและประเมินผลเปนประโยชนตอการบรหิารงาน 

ไดหลายแนวทางดังนี้ 
1. จัดสรรทรัพยากรสามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลวากิจกรรมใดไดทรัพยากร

เพียง พอที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชนหรือไม 
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการปฏิบตังิาน

ของ สวนตางๆ วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดที่ผูบริหารกําหนดไวหรือไม 
3. เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทํางานของเจาหนาที่ ซึ่งเปนผล

ตอเนื่อง จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถาผูบริหารหนวยงานสามารถบริหารงานใหไดตามเปาหมายและ
ตัวชี้วัด ที่กําหนด ก็สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

3. จุดประสงคของการติดตามและประเมินผล 
1. เพื่อใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชนและ

สามารถ ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
2. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 
3. เพื่อรูถงึความตองการที่แทจรงิของประชาชนในพื้นที ่และแกไขไดตรงกับปญหาที่เกิดขึ้น 
4. เพื่อใชเปนขอแนะนําผูบรหิารในการจัดทําแผนพฒันาปตอไป 

4. วิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลยางฮอม ประกอบดวย กระบวนการ

ติดตาม และการประเมินผลลัพธ การติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการตรวจสอบในระหวางดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวได หรือไม เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดม ความคิดใน
การ ปรับเปลี่ยน วิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไวได เครื่องมือที่ใชในการ ติดตาม
ผลการดําเนินงาน 

5. การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
ขอ 12 ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และใหใช
ความตอไปนี้แทน“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 

 
 



ขอ 13 ใหยกเลิกความในขอ (5) ของขอ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“(5) ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 
 
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ

พฒันาของ 

ทต.ยางฮอม 

ธนัวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี

ตาํบลยางฮอม 
สภาเทศบาล

ตาํบลยางฮอม รายงาน เสนอ 

ตั�งขอ้สงัเกต/รับทราบ/เสนอ

ประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในตาํบลยางฮอม

ทราบในที�เปิดเผยภายในสิบ

ห้าว ัน นับแต่วนัรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าว

เสนอ 

 



สวนที่ 2 
 

วิสัยทัศน พนัธกิจ ยุทธศาสตรการพฒันา 

วิสัยทัศน 
 “ชุมชนสะอาด ยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรทฤษฎีใหม การศึกษากาวไกล เตรียมพรอมสูอาเซียน” 

พันธกิจประกอบดวย 
    1.สงเสริมพฒันาโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและทั่วถึง  
        2.สงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษการ เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดํารสัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงสงเสริมอาชีพประชาชนตําบลยางฮอม ใหดีขึ้น  
       3.สงเสริมการทองเที่ยวธรรมชาติและประวัติศาสตรบูรณาการกับแหลงทองเที่ยวใกลเคียง  
        4.อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี เสริมสรางโครงสรางทางสงัคมใหเขมแข็ง  
        5.สงเสริมการพฒันาทรพัยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย มีคุณธรรม  
        6.สงเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสนิ  
        7.สงเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับและภูมิปญญาทองถิ่น  
        8.สงเสรมิอนุรกัษและฟนฟูสภาพแวดลอมทางดานกายภาพใหมั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    1.) ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอมเปนยุทธศาสตรที่กําหนดระยะเวลา 4 ป    พ.ศ. 
2561 – 2564  ซึ่งเปนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลยางฮอมที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาของเทศบาลตําบลยางฮอมซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศนพันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอขุนตาล และ
แผนชุมชนตําบลยางฮอม 
    2.) ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอมไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  แนวทางการพัฒนา    
     1. การพัฒนาระบบคมนาคม สะพาน ทางน้ํา 

     2. การพัฒนาอาคารสถานที่ในชุมชน 
     3. การพัฒนาแหลงน้ํา การสรางฝาย การจัดทําแผงปองกันตลิ่งพงัและการจัดการน้ําอยางเปนระบบ 

(เรียงหิน รางระบายนํ้า พนัง ประปา ขุดลอก) 
     4. สนับสนุนขยายเขตไฟฟา ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ไฟกิ่ง ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
     5. สนับสนุนการออกโฉนดที่ดินของผูมสีิทธิถือครองตามกฎหมายและที่ดินสาธารณะประโยชน 

  

 



ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจสูชุมชนทีเ่ขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและสงเสริมการ
ทองเที่ยว 

  แนวทางการพัฒนา   
         1. สงเสรมิและพัฒนาอาชีพของกลุมอาชีพ กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึง่ผลิตภัณฑ (OTOP) ในทองถิ่น 
        2. สงเสริมกลุมผูสูงอายุและผูพิการไดมีงานทําและมรีายไดเพื่อการยังชีพ 
        3. สงเสริมเกษตรอินทรียตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อใหประชาชนพึ่งตนเองไดอยางยัง่ยืน 
        4. พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพตามศักยภาพในพื้นที่บรูณาการ รวมมือกับหนวยงานที่ 
เกี่ยวของและพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง ธรรมชาติสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  การพฒันาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมืองเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนา   

     1. สงเสรมิและสนับสนุนการปองกันและการแกไขปญหายาเสพติดการบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น
ใหมีประสิทธิภาพ 
        2. สงเสริมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
        3. สงเสริมเครือขายประชาชนและกลุมอาสาสมัครใหเขมแข็งเปนพลงัในการแกไขปญหาสงัคมและ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ 
        4. สงเสริมสนบัสนุนการบริการดูแลผูสงูอายุในระยะยาวที่พึ่งตนเองไดและตองการที่พึ่งพงึในตําบลยางฮอม 
        5. สงเสริมดานสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวการปองกันและควบคุมโรคติดตอโดยมสีวนรวมทกุภาคี
เครือขาย 
        6. จัดสวัสดกิารสงัคมสงเคราะหและการแกไขปญหาเดก็ สตรี เยาวชน ผูสงูอายุคนพิการ ผูดอยโอกาสทางสงัคม 
        7. สงเสริมใหมสีวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ 
     8. สงเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 
            9. สงเสรมิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
            10. สงเสรมิคุณภาพชีวิตสังคมเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  การพฒันาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  แนวทางการพัฒนา   

            1. สงเสรมิและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเลก็เพือ่รองรบัเขาสูประชาคม
อาเซียน 
        2. สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
        3. สนับสนุนสงเสริมการพฒันาสื่อสรางสรรคสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเลก็และเยาวชน 
        4. สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรมรวมกับสถาบันทางศาสนารวมทัง้สงเสรมิการศึกษาที่คํานึงถึงภูมิปญญา
ทองถิ่น วัฒนธรรม ทางดานภาษาและการแตงกายลานนา 
        5. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ใหไดรบัอาหารเสริม อาหารกลางวันอยางครบถวนและเปนธรรม 

 
 ยุทธศาสตรท่ี 5  การอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติอยางยัง่ยืน 

  แนวทางการพัฒนา   
        1. สงเสรมิความรวมมือและสรางจิตสํานึกใหประชาชนในการอนุรกัษคุมครองและบํารุงปาไมตลอดจน



ทรัพยากรอื่น ๆ  
        2. สงเสริมการกําจัดขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูล นํ้าเสียมลพิษทางอากาศและความสะอาดเรียบรอยของชุมชน 
        3. จัดทําแนวปองกันตลิ่งพงัตามแหลงน้ําสาธารณะหมูบาน 
        4. สงเสริมพัฒนาพลังงานทดแทน 

 ยุทธศาสตรท่ี 6  การพฒันาสงเสรมิการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดบีูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
  แนวทางการพัฒนา   

         1. การพัฒนาระบบใหบริการประชาชน วัสดุอุปกรณ และสิง่อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
         2. พัฒนาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธภิาพ 
         3. เสริมสรางระบบดานประสานเครือขายการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็งเพื่อใหเกิดความรวมมือและการบรูณา
การรวมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 3 
 

สรุปผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2561  
แบบที ่1 การกํากบัการจัดแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
คําชี้แจง : แบบที ่1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว  

-------------------------------- 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  

ประเด็นการพัฒนา 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมม ี

การดําเนินงาน 
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  - 
1. มีการจัดตัง้คณะกรรมการพฒันาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น  - 
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - 
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  - 
4. มีการจัดตัง้คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - 
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น  - 
6. มีคณะกรรมการพฒันาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพจิารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 - 

สวนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - 
7. มีการรวบรวมขอมลูและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทาํฐานขอมูล  - 
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทาํแผน  - 
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมนิสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น 

 - 

10. มีการกําหนดวสิัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิน่ที่สอดคลอง
กับศักยภาพของทองถิ่น 

 - 

11. มีการกําหนดวสิัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิน่ที่สอดคลอง
กับยุทศาสตรจงัหวัด 

 - 

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน  - 
13. มีการกําหนดเปาหมายการพฒันาทองถิ่น  - 
14. มีการกําหนดยทุธศาสตรการพฒันาและแนวทางการพฒันา  - 
15. มีการกําหนดยทุธศาสตรทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด  - 
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  - 
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยทุธศาสตร  - 
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยทุธศาสตร  - 

 
 
 
 



 
แบบที ่2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธ
ศาสตร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคมหรือไตรมาสที่
เดือนตุลาคม 1 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที ่

() ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม-ธันวาคม ) 
() ไตรมาสที่ 3 ( เมษายน-มิถุนายน ) 

() ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม-มีนาคม ) 
() ไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม-กันยายน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

211 446,345,000.00 183 162,221,500.00 100 141,530,000.00 95 90,304,926.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกจิสูชุมชนที่เขมแข็งตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงและสงเสรมิการทองเที่ยว 

50 10,105,000.00 15 3,345,000.00 14 3,145,000.00 14 3,145,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมืองเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน 

137 28,520,900.00 127 29,694,400.00 51 32,115,400.00 51 35,357,400.00 

การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 89 7,385,780.00 68 6,836,340.00 67 6,906,340.00 67 7,006,340.00 

การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

17 11,480,000.00 13 1,100,000.00 13 1,100,000.00 13 1,100,000.00 

การพัฒนาสงเสริมการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดีบูรณา
การโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

30 3,426,400.00 33 5,927,500.00 33 5,928,000.00 33 5,927,500.00 

รวม 534 507,263,080.00 439 209,124,740.00 278 190,724,740.00 273 142,841,166.00 

 

 

 

 

 

 



2. จํานวนโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 215 โครงการ งบประมาณ 45,909,395 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 49 14,836,600.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกจิสูชุมชนที่เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมการทองเที่ยว 7 477,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมืองเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 103 22,735,001.00 

การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 26 5,610,176.00 

การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 10 270,000.00 

การพัฒนาสงเสริมการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดีบูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 20 1,980,618.00 

รวม 215 45,909,395.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ป 2561 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 41 9,319,126.73 41 9,319,126.73 

การพัฒนาดานเศรษฐกจิสูชุมชนที่เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมการ
ทองเที่ยว 

5 463,306.00 5 463,306.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมืองเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 89 21,283,755.00 89 21,283,755.00 

การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 13 4,805,478.88 13 4,805,478.88 

การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 6 69,850.00 6 69,850.00 

การพัฒนาสงเสริมการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดีบูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 10 1,156,179.53 10 1,156,179.53 

รวม 164 37,097,696.14 164 37,097,696.14 

     

(ขอมูลอางอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. :e-plan ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 



4. สรุปผลการดําเนินงานป 2561  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพฒันาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
211.0 446.34 49.0 14.84 41.0 9.32 41.0 9.32 41.0 9.32 

2.การพฒันาดานเศรษฐกจิสูชุมชนที่เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสงเสริมการทองเที่ยว 
50.0 10.10 7.0 0.48 5.0 0.46 5.0 0.46 5.0 0.46 

3.การพฒันาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมืองเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน 
137.0 28.52 103.0 22.74 89.0 21.28 89.0 21.28 89.0 21.28 

4.การพฒันาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 89.0 7.39 26.0 5.61 13.0 4.81 13.0 4.81 13.0 4.81 

5.การอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 
17.0 11.48 10.0 0.27 6.0 0.07 6.0 0.07 6.0 0.07 

6.การพฒันาสงเสริมการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดีบรูณาการโดยยึด

ประชาชนเปนศูนยกลาง 
30.0 3.43 20.0 1.98 10.0 1.16 10.0 1.16 10.0 1.16 

 



แบบที่ 3/1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เปนการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว และมีการกําหนดระยะเวลาในการรายงานภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

2. วัน/เดือน/ปที่รายงาน  วันที่       พฤศจิกายน 2561 

สวนที่ 2 ยุทธศาสตร และโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร 
โครงก

าร 

การกอหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงก
าร 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

41 9,319,126.73 41 9,319,126.73 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจสูชุมชนที่เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสงเสริมการทองเที่ยว 

5 463,306.00 5 463,306.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมืองเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

89 21,283,755.00 89 21,283,755.00 

การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 13 4,805,478.88 13 4,805,478.88 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน 

6 69,850.00 6 69,850.00 

การพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีบูรณาการโดยยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง 

10 1,156,179.53 10 1,156,179.53 

รวม 164 37,097,696.14 164 37,097,696.14 

 

2. การจัดทํางบประมาณและการใชจายงบประมาณ 

เทศบาลตําบลยางฮอม มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ

โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 164 โครงการ จํานวนเงิน 37,097,696.14 บาทมีการ

เบิกจายงบประมาณ รวม 164 โครงการ จํานวนเงิน 37,097,696.14 บาทสามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ได

ดังนี้ 

 

 



 
ยุทธศาสตร 

โครงการ 
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา 
จํานวนเงิน 
คงเหลือ 

1. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

สรางรางระบายรูปตัวยู 
แบบมีฝาปด หมู 2 

 100,000.00 99,500.00 500 

2. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

สรางถนน คสล. หมู 3  100,000.00 99,500.00 500 

3. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กอสรางทอเหลี่ยม 1 
ชองทาง (หวยเติม) หมู 
3 

เงินสะสม 200,000.00 199,500.00 500 

4. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

สรางถนน คสล. หมู 4  100,000.00 99,500.00 500 

5. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

สรางรางระบายน้ํารูป
ตัวยู พรอมฝาปด หมู 4 

เงินสะสม 200,000.00 199,500.00 500 

6. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

สรางรางระบายน้ําตัวยู
ชนิดมีฝาปด หมู 5 

เงินสะสม 200,000.00 199,500.00 500 

7. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน หมู 6 

 100,000.00 99,500.00 500 

8. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 

สรางถนน คสล. หมู 7 เงินสะสม 300,000.00 299,500.00 500 



สาธารณูปการ 

9. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ขยายไหลทางถนน
ภายในหมูบาน หมู 8 

 100,000.00 99,500.00 500 

10. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

เทลานคอนกรีตเสริม
เหล็กอเนกประสงค หมู 
8 

เงินสะสม 200,000.00 199,500.00 500 

11. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน หมู 9 

 100,000.00 100,000.00 0 

12. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ขยายเขตไฟฟาสายดับ
(ไฟกิ่ง)สาธารณะภายใน
หมูบาน หมู1-21 

 300,000.00 298,004.73 1,995.27 

13. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กอสราง คสล. ถนน
ภายในหมูบาน (ซอย 7) 
หมู 10 

 300,000.00 299,500.00 500 

14. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กอสรางถนน คสล. 
แหลงอนุรักษพันธุปลา 
หมู 11 

 300,000.00 299,000.00 1,000 

15. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กอสรางถนน คสล. หมู 
12 

 100,000.00 100,000.00 0 

16. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กอสรางถนน คสล. หมู 
14 

 100,000.00 99,500.00 500 



17. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

สรางตลาดริมน้ํารอง
หวาย 

 100,000.00 99,500.00 500 

18. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ปรับปรุงถนน คสล.
พรอมรางระบายน้ํา รูป
ตัวยูแบบมีฝาปด (สาย
กลาง) หมูที่ 17 

เงินสะสม 200,000.00 199,500.00 500 

19. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

สรางถนน คสล.สูพื้นที่
การเกษตร ซอย 6 หมู 
18 

เงินสะสม 300,000.00 299,500.00 500 

20. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

วางทอหลอดพรอมบอ
พักนํ้า 

 100,000.00 99,500.00 500 

21. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงคของ
หมูบาน หมูที่ 20 

เงินสะสม 200,000.00 199,800.00 200 

22. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

สรางฝาปดรางระบาย
น้ํา 

 100,000.00 100,000.00 0 

23. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

การออกรางวัดที่ดิน
พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน (ที่ดินสา
ธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใช
รววมกัน) 

 10,000.00 9,722.00 278 

24. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
การเกษตร 

เงินสะสม 3,000,000.00 2,106,000.00 894,000 



25. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

 2,990,000.00 310,000.00 2,680,000 

26. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน หมูที่ 1 

 100,000.00 99,500.00 500 

27. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ภายในหมูบาน 
ซอย 7 หมู 10 

เงินสะสม 200,000.00 199,500.00 500 

28. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กอสรางถนน 2 รองลอ 
หมู 13 

เงินสะสม 200,000.00 200,000.00 0 

29. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางพนัง 
คสล. ปองกันตลิ่ง
พังทลาย หมู 1 

เงินสะสม 200,000.00 199,500.00 500 

30. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล.แบบมีฝาปด หมู 2 

เงินสะสม 200,000.00 199,500.00 500 

31. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

สรางรางระบายน้ํา 
คสล.ชนิดมีฝาปด หมูที่ 
6 

เงินสะสม 200,000.00 199,500.00 500 

32. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงค หมู 8 

เงินสะสม 476,600.00 460,600.00 16,000 

33. การพัฒนาระบบ โครงการปรับปรุงถนน เงินสะสม 200,000.00 199,500.00 500 



คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

คอนกรีต พื้นที่ขยายผิว
จราจร หมู 9 

34. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ปรับปรุงถนน คสล.
พรอมรางระบายน้ํา หมู
ที่ 12 

เงินสะสม 200,000.00 199,500.00 500 

35. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ชนิดมี
ฝาปด หมู 14 

เงินสะสม 200,000.00 199,500.00 500 

36. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

เทลาน คสล.
อเนกประสงค หมู 15 

เงินสะสม 200,000.00 199,500.00 500 

37. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล.ชนิดมีฝาปด หมู 
16 

เงินสะสม 200,000.00 199,500.00 500 

38. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กอสรางถนน คสล. หมู 
19 

เงินสะสม 200,000.00 199,500.00 500 

39. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค หมู 19 

เงินสะสม 150,000.00 149,500.00 500 

40. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ปรับปรุงถนน คสล. หมู
ที่ 5 

 100,000.00 100,000.00 0 

41. การพัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสราง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมูบาน 

 100,000.00 100,000.00 0 



พื้นฐานการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

หมูที่ 15 

42. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจสูชุมชนที่
เขมแข็งตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สงเสริมการทองเที่ยว 

สงเสริมการทําปุยหมัก
อินทรียชีวภาพ 

 10,000.00 10,000.00 0 

43. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจสูชุมชนที่
เขมแข็งตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สงเสริมการทองเที่ยว 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 
(สปสท.) 

 400,000.00 400,000.00 0 

44. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจสูชุมชนที่
เขมแข็งตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สงเสริมการทองเที่ยว 

พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 15,000.00 15,000.00 0 

45. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจสูชุมชนที่
เขมแข็งตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สงเสริมการทองเที่ยว 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่
ตําบลยางฮอม 

 10,000.00 9,000.00 1,000 

46. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจสูชุมชนที่
เขมแข็งตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สงเสริมการทองเที่ยว 

สงเสริมอาชีพในพื้นที่
ตําบลยางฮอม 

 30,000.00 29,306.00 694 

47. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

จัดงานวันแมแหงชาติ 
12 สิงหามหาราชินี 

 3,000.00 3,000.00 0 

48. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

จัดงานวันปยมหาราช  3,000.00 3,000.00 0 

49. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

รวมงานทานหาแมฟา
หลวง 

 3,000.00 3,000.00 0 



50. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

จัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จยา ณ พระ
ตําหนักดอยตุง 

 3,000.00 3,000.00 0 

51. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

รวมงานวันพอขุนเม็ง
รายมหาราช 

 45,000.00 45,000.00 0 

52. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

จัดงานประเพณี
สงกรานตสระเกลาดํา
หัวพอขุนเม็งราย
มหาราช 

 3,000.00 3,000.00 0 

53. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

ปองกันและลดอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนชวง
เทศกาลปใหม 

 5,000.00 4,720.00 280 

54. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

ปองกันและลดอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 

 10,000.00 9,720.00 280 

55. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

จัดระบบการแพทย
ฉุกเฉินประจําตําบล
ยางฮอม 

 30,000.00 21,120.00 8,880 

56. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

ควบคุมณรงคและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

 40,000.00 19,920.00 20,080 

57. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

ควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก 

 40,000.00 35500.00 4,500 

58. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

อบรมใหความรูการขอ
อนุญาตตาม พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535 

 10,000.00 9,360.00 640 

59. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

เฝาระวังปองกันและ
ควบคุมโรคมือ เทา ปาก 
ในเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลยางฮอม 

 10,000.00 9,775.00 225 



60. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

เฝาระวัง ปองกัน แกไข
ปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 

 15,000.00 14,940.00 60 

61. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

เสริมสรางความเขมแข็ง
ของสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 10,000.00 9,960.00 40 

62. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

จัดงานนอมสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

 70,000.00 69,860.00 140 

63. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

แขงขันฟุตบอล7คน 
ตานยาเสพติดยางฮ
อมคัพ 

 50,000.00 48,802.00 1,198 

64. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  15,673,200.00 13,985,600.0
0 

1,687,600 

65. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

เบี้ยยังชีพคนพิการ  5,222,400.00 4,388,500.00 833,900 

66. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  306,000.00 258,900.00 47,100 

67. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

บรรเทาความเดือดรอน
แกประชาชน(สํารอง
จาย) 

 443,041.00 101,800.00 341,241 

68. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธปองกน
ไฟปาและหมอกควัน 

 20,360.00 19,640.00 720 

69. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการอบรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่ตําบลยางฮอม 

 22,000.00 15,970.00 6,030 



70. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

สนับสนุนการจัดงาน
พระราชพิธีถวาย
ดอกไมจันทน 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

 25,000.00 25,000.00 0 

71. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,860.00 7,860.00 0 

72. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 8,010.00 8,010.00 0 

73. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

 4,130.00 4,130.00 0 

74. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,000.00 7,000.00 0 

75. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 6,000.00 6,000.00 0 

76. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 7,000.00 7,000.00 0 

77. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,860.00 7,860.00 0 

78. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 8,010.00 8,010.00 0 

79. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

 4,130.00 4,130.00 0 



ประชาคมอาเซียน 

80. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,860.00 7,860.00 0 

81. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 8,010.00 8,010.00 0 

82. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

 4,130.00 4,130.00 0 

83. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,000.00 7,000.00 0 

84. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 6,000.00 6,000.00 0 

85. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 7,000.00 7,000.00 0 

86. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

 6,000.00 6,000.00 0 

87. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 7,000.00 7,000.00 0 

88. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,000.00 7,000.00 0 

89. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,000.00 7,000.00 0 



ประชาคมอาเซียน 

90. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 6,000.00 6,000.00 0 

91. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

 7,000.00 7,000.00 0 

92. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,000.00 7,000.00 0 

93. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 7,000.00 7,000.00 0 

94. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 6,000.00 6,000.00 0 

95. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,000.00 7,000.00 0 

96. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 6,000.00 6,000.00 0 

97. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 7,000.00 7,000.00 0 

98. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,000.00 7,000.00 0 

99. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง

โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด 

 7,000.00 7,000.00 0 



เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

100. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 6,000.00 6,000.00 0 

101. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 6,400.00 6,400.00 0 

102. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 8,950.00 8,950.00 0 

103. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,000.00 7,000.00 0 

104. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 6,000.00 6,000.00 0 

105. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 7,000.00 7,000.00 0 

106. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,000.00 7,000.00 0 

107. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 6,000.00 6,000.00 0 

108. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ

 7,000.00 7,000.00 0 



เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

109. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,860.00 7,860.00 0 

110. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 8,010.00 8,010.00 0 

111. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

 4,130.00 4,130.00 0 

112. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 7,000.00 7,000.00 0 

113. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,000.00 7,000.00 0 

114. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 6,000.00 6,000.00 0 

115. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,000.00 7,000.00 0 

116. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 6,000.00 6,000.00 0 

117. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 7,000.00 7,000.00 0 

118. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา

 7,000.00 7,000.00 0 



เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

ตานภัยมะเร็งเตานม 

119. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 6,000.00 6,000.00 0 

120. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 7,000.00 7,000.00 0 

121. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

 6,000.00 6,000.00 0 

122. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,000.00 7,000.00 0 

123. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 7,000.00 7,000.00 0 

124. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 7,860.00 7,860.00 0 

125. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 8,010.00 8,010.00 0 

126. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

 4,130.00 4,130.00 0 

127. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

 6,000.00 6,000.00 0 

128. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา

 7,000.00 7,000.00 0 



เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

ตานภัยมะเร็งเตานม 

129. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 7,000.00 7,000.00 0 

130. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

 6,500.00 6,500.00 0 

131. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

 7,000.00 7,000.00 0 

132. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพ6รัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 6,500.00 6,500.00 0 

133. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

 4,650.00 4,650.00 0 

134. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

ขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา 

 60,000.00 57,510.00 2,490 

135. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ สงเสริมการ
เรียนรูศาสนพิธี 
ประจําป 2561 

 20,000.00 19,458.00 542 

136. การพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับเด็ก
อนุบาล-ประถมศึกษาป
ที่ 6 โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

 2,388,000.00 2,120,000.00 268,000 

137. การพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

การศึกษาเพื่อตอตาน
การใชยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน
(D.A.R.E.ประเทศไทย) 

 10,000.00 10,000.00 0 

138. การพัฒนาการศึกษา จัดงานวันเด็กแหงชาติ  30,000.00 30,000.00 0 



และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

139. การพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

คาราวานเสริมสรางเด็ก  30,000.00 29,709.00 291 

140. การพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

นิทรรศการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลยางฮอม 

 20,000.00 19,793.00 207 

141. การพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
จายเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 9 แหง 

 980,000.00 914,200.00 65,800 

142. การพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ใหเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

 406,640.00 262,908.20 143,731.80 

143. การพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
สําหรับเด็กอนุบาล-
ประถมศึกษาปที่ 6 

 1,080,736.00 750,120.54 330,615.46 

144. การพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(คาจัดการเรียนการ
สอน/รายหัว) 

 275,400.00 275,400.00 0 

145. การพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

ปรับปรุงอาคาร ศพด.
บานน้ําแพร 

เงินสะสม 75,100.00 75,100.00 0 

146. การพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

การแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

 30,000.00 29,994.00 6 

147. การพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

อุยสอนหลานสืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 10,000.00 9,247.00 753 

148. การพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

ปรับปรุงอาคาร ศพด.
บานพญาพิภักดิ์ 

เงินสะสม 98,300.00 98,300.00 0 

149. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนา

สงเสริมการจัดการ
สิ่งแวดลอมในชุมชน
ตําบลยางฮอม 

 5,000.00 4,920.00 80 



ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน 

150. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน 

รณรงครักษาความ
สะอาดแหลงน้ํา/ลําหวย 

 5,000.00 360.00 4,640 

151. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน 

จัดอบรมเขาคาย
เยาวชนรักปาและ
สิ่งแวดลอม 

 5,000.00 4,680.00 320 

152. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน 

บริหารจัดการขยะแบบ
พึ่งพาตนเองในชุมชน 

 30,000.00 2,700.00 27,300 

153. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน 

ชุมชนปลอดขนะ Zero 
wast 

 20,000.00 17,190.00 2,810 

154. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน 

การบํารุงรักษาดูแล
ตนไมและจัดหาพันธไม
ทดแทนและปรับปรุงภูมิ
ทัศนในพื้นที่ตําบลยางฮ
อม 

 110,000.00 40,000.00 70,000 

155. การพัฒนาสงเสริมการ
บริหารจัดการบานเมือง
ที่ดีบูรณาการโดยยึด
ประชาชนเปน
ศูนยกลาง 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
ดานกฎหมาย สําหรับ
คณะผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่น 
และพนักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม 

 15,000.00 14,810.00 190 

156. การพัฒนาสงเสริมการ
บริหารจัดการบานเมือง
ที่ดีบูรณาการโดยยึด
ประชาชนเปน
ศูนยกลาง 

จัดทําแผนที่ภาษีและ
ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 200,000.00 141,161.00 58,839 

157. การพัฒนาสงเสริมการ
บริหารจัดการบานเมือง
ที่ดีบูรณาการโดยยึด

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ 

 100,000.00 66,370.00 33,630 



ประชาชนเปน
ศูนยกลาง 

158. การพัฒนาสงเสริมการ
บริหารจัดการบานเมือง
ที่ดีบูรณาการโดยยึด
ประชาชนเปน
ศูนยกลาง 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ 

 125,000.00 68,700.00 56,300 

159. การพัฒนาสงเสริมการ
บริหารจัดการบานเมือง
ที่ดีบูรณาการโดยยึด
ประชาชนเปน
ศูนยกลาง 

อบรมสงเสริมการจัดทํา
แผนชุมชน 

 20,000.00 19,052.00 948 

160. การพัฒนาสงเสริมการ
บริหารจัดการบานเมือง
ที่ดีบูรณาการโดยยึด
ประชาชนเปน
ศูนยกลาง 

สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

 195,177.00 140,316.00 54,861 

161. การพัฒนาสงเสริมการ
บริหารจัดการบานเมือง
ที่ดีบูรณาการโดยยึด
ประชาชนเปน
ศูนยกลาง 

เงินคาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทยประจําป 

 41,441.00 41,271.56 169.44 

162. การพัฒนาสงเสริมการ
บริหารจัดการบานเมือง
ที่ดีบูรณาการโดยยึด
ประชาชนเปน
ศูนยกลาง 

กองทุนบําเหน็จบํานาญ
พนักงานเทศบาล 

 500,000.00 500,000.00 0 

163. การพัฒนาสงเสริมการ
บริหารจัดการบานเมือง
ที่ดีบูรณาการโดยยึด
ประชาชนเปน
ศูนยกลาง 

เงินชวยพิเศษ(คาทําศพ)
พนักงานเทศบาล 

 100,000.00 85,680.00 14,320 

164. การพัฒนาสงเสริมการ
บริหารจัดการบานเมือง
ที่ดีบูรณาการโดยยึด
ประชาชนเปน
ศูนยกลาง 

เทศบาลตําบลยางฮอม
ยิ้มบริการประชาชน
เคลื่อนที่ 

 25,000.00 8,610.00 16,390 

(ขอมูลอางอิง : ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. :e-laas  : รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจําเดือน ตุลาคม 2561) 

 

 



สวนที่  4 
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน 

1. สภาพปญหาและอุปสรรค 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 พบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป มีโครงการ/แผนงาน เปนจํานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกบั

งบประมาณของเทศบาลตําบลยางฮอม ที่มีอยูอยางจํากัด สําหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตําบลยางฮอม
ดําเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ใหสอดคลองและใกลเคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/
แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตําบลยางฮอม จะบรรจุไวเพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

2. สัดสวนของโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนา ยังคงเนนดานโครงสรางพื้นฐานเปนสวน
ใหญ 

2 . สรุปรายงานผลการวิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรค การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 
1. การกําหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแตละปยังไมคํานึงถึงความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดเทาที่ควร ทําใหแผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แตนําโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏบิตัิ
นอย สงผลใหรอยละของความสําเร็จตามแผนพัฒนาอยูในเกณฑที่ต่ํา 

2. สัดสวนของโครงการในแตละยุทธศาสตรที่นําไปปฏิบัติจริงไมสอดคลองกับพันธกิจ และ
เปาหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเนนดานโครงสรางพื้นฐานเปนสวนใหญ 

3. มีความจําเปนดานงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ตองปฏิบัติ 

3. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
  1.การกําหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแตละป ควรคํานึกถึงความเรงดวน ความ
เหมาะสมและความเปนไปได มีผลใหรอยละของความสําเร็จอยูในเกณฑทีสู่ง ผลสมัฤทธิ์ คือ เทศบาลตําบล 
ยางฮอมมกีารดําเนินงานทีม่ีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

2. สัดสวนของโครงการในแตละยุทธศาสตรที่นําไปปฏิบัติจริงควรสอดคลองกับพันธกิจ และ
เปาหมายของแผนพัฒนา 

3. ควรมีการประสานหนวยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกิน
ศักยภาพของเทศบาลตําบลยางฮอม 
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