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คํานํา 

ตามพระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น     พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 มุงเนนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นวางกรอบแนวทางการพัฒนาในทิศทางที่ถูกตอง โดย
ครอบคลุมกิจกรรมทุกดานที่เปนความตองการของชุมชน ภายใตความพรอมทางดานสถานะทางการ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ของเทศบาลตําบลยางฮอมประจําป พ.ศ.2561–2564  
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อยึดถือเปนกรอบแนวทางในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปใหตรงกับปญหาความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง แผนพัฒนาทองถิ่นฉบับนี้สําเร็จ
ลงไดโดยความรวมมืออยางดียิ่งจาก กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอมคณะ
ผูบริหารทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮ
อม สวนราชการ องคกรตาง ๆในพื้นที่ ประชาคมตําบลและประชาคมหมูบาน ตลอดถึงพี่นอง
ประชาชนในพื้นที่ในการใหขอมูล คําปรึกษาและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน หวังเปนอยางยิ่งวา
แผนพัฒนาสี่ปตําบลยางฮอมฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการพัฒนาตําบลยางฮอม  ใหมีความเจริญใน
ทุก ๆ ดานตอไป 
 
 
 

    เทศบาลตําบลยางฮอม 
   31  ตุลาคม  2559 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 

สวนที่ สวนที่ ๑๑  
 
 
 

๑. ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

ที่ตั้งของหมูบานในเขตเทศบาลตําบลยางฮอม   ประกอบดวย 
     หมูที่  ๑  บานปาบงน้ําลอม 
      หมูที่  ๒  บานปาแดง 
  หมูที่  ๓  บานทุงศรเีกิด 
       หมูที่  ๔  บานนํ้าแพร 
         หมูที่  ๕  บานหวยหลวง  
  หมูที่  ๖  บานหวยหลวงใต 
  หมูที่  ๗  บานชมภู 
        หมูที่  ๘  บานยางฮอม 
  หมูที่  ๙  บานหวยสัก 
  หมูที่  ๑๐ บานใหมพัฒนา 
  หมูที่  ๑๑ บานงามเมือง 
  หมูที่  ๑๒ บานยางฮอม 
  หมูที่  ๑๓ บานพญาพิภักดิ ์
  หมูที่  ๑๔ บานน้ําแพรเหนือ 
  หมูที่  ๑๕ บานหวยสกัเหนือ 
  หมูที่  ๑๖ บานดงเจรญิ 
  หมูที่  ๑๗ บานยางฮอม 
  หมูที่  ๑๘ บานชมภูใต 
  หมูที่  ๑๙ บานน้ําแพรใต 
  หมูที่  ๒๐ บานหวยหลวงเหนือ 
  หมูที่  ๒๑ บานปาแดงใหม 
 

สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม  
       (ปจจุบันเปนเทศบาลขนาดกลาง  ณ  วันที่  18  กรกฎาคม  2551)  

              ตั้งอยูเลขที่ 1  หมู 7   ตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  
-  โทรศัพท  ๐53 – 606223   
-  โทรสาร  ๐53 – 606292 

 
 
 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ... 
 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของเทศบาลตําบลยางฮอมมีลักษณะเปนภูเขาสูงชัน และที่ลาบลุม เปนพื้นที่สําหรับเปนที่อยู

อาศัย และเปนพื้นที่สําหรับการเกษตร  

  ดานเหนือ 
จากหลักเขตที่  1  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางอําเภอเชียงของ กับ อําเภอขุนตาลตาม

รองน้ําลึกลําหวยเหลก็ ไปทางทิศตะวันออกไปบรรจบแมน้ําอิง เปนหลกัเขตที่ 2 ซึ่งตัง้อยูบริเวณพิกัด P C 359120  
รวมระยะทางประมาณ  6,300  เมตร 

จากหลักเขตที่  2  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางอําเภอเชียงของ กับ อําเภอขุนตาลตามรอง
น้ําลึกแมน้ําองิ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด P C  364120  รวมระยะทางประมาณ 700  เมตร 

จากหลักเขตที่  3 เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางอําเภอเชียงของ กับ อําเภอ 
ขุนตาล ตามรองน้ําลึกแมน้ําองิ ไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยูบริเวณลําหวยแดนเมือง บานแดนเมือง ตําบล
บุญเรือง อําเภอเชียงของ พิกัดที่ P C  378091  รวมระยะทางประมาณ  6,200  เมตร 

จากหลักเขตที่  4  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางอําเภอเชียงของ กับ อําเภอ 
ขุนตาล ไปทางทิศตะวันออก ตามรองน้ําลึกลําหวยแดนเมือง ตัดผานถนนทางหลวงหมายเลข  1020  ถึงหลักเขตที่ 5 
บริเวณพิกัด  P C  439066 รวมระยะทางประมาณ  7,300  เมตร 

 
ดานตะวันออก 
จากหลักเขตที่  5  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางอําเภอเวียงแกน กับ อําเภอขุนตาล ไป

ทางทิศใต  ตามสันเขา ถึงหลักเขตที่ 6 บริเวณ สันดอยยาว พิกัดที่  P B 409979  รวมระยะทางประมาณ  9,800  
เมตร 

จากหลักเขตที่  6  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางอําเภอเทิง กับ อําเภอขุนตาล ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ตัดผานถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  4018 ไปตามสันเขา ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยูบรเิวณลําหวยไร 
พิกัดที่  P B  393945 รวมระยะทางประมาณ  4,400  เมตร 

 
ดานใต 
จากหลักเขตที่  7  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลปาตาล กบั ตําบลยางฮอม ไปทาง

ทิศตะวันตก  ตามรองน้ําลกึลําหวยไร ตัดผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 1020 ถึงหลกัเขตที่ 8 บริเวณพิกัด  P B  
350976 รวมระยะทางประมาณ  6,000  เมตร 

จากหลักเขตที่  8  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลปาตาล กบั ตําบลยางฮอม ไปทาง
ทิศตะวันตก  ตามรองน้ําลกึลําหวยไรไปบรรจบแมน้ําอิง เปนหลักเขตที่ 9 บรเิวณพิกัด P B 312993 รวมระยะทาง
ประมาณ  5,100  เมตร 

 
ดานตะวันตก 
จากหลักเขตที่  9  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางอําเภอพญาเม็งราย กับ อําเภอขุนตาล ไป

ทางทิศเหนือ  ตามรองน้ําลึกแมน้ําอิง ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยูบริเวณจุดบรรจบลําหวยรองดู พิกัดที่  P C 323028 
รวมระยะทางประมาณ  6,700  เมตร 

จากหลักเขตที่  10...   
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

จากหลักเขตที่  10  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางอําเภอพญาเม็งราย กับ อําเภอขุนตาล 
ไปทางทิศเหนือ  ตามรองน้ําลกึลําหวยรองดู ถึงหลกัเขตที่  11 ซึ่งตั้งอยูบรเิวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 1174 พิกดั
ที่ P C 323036 รวมระยะทางประมาณ  800  เมตร 

จากหลักเขตที่  11  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางอําเภอพญาเม็งราย กับ อําเภอขุนตาล 
ไปทางทิศเหนือ  ผานทุงนา ถึงหลักเขตที่ 12 ซึง่ตั้งอยูบรเิวณทางหลวงชนบทหมายเลข 4021 พิกัดที่ P C 321086 
รวมระยะทางประมาณ  5,000  เมตร 

จากหลักเขตที่  12  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางอําเภอพญาเม็งราย กับ อําเภอขุนตาล 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามเสนกึง่กลางทางหลวงชนบทหมายเลข 4021 ถึงหลกัเขตที่ 13 ซึ่งตัง้อยูบริเวณทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 1174 พิกัดที่ P C 312088  รวมระยะทางประมาณ  1,000  เมตร 

จากหลักเขตที่  13  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางอําเภอพญาเม็งราย กับ อําเภอขุนตาล 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเสนกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1174 จนบรรจบหลักเขตที่ 1 รวม
ระยะทางประมาณ  1,500  เมตร 

เน้ือท่ีทั้งหมด    134.8   ตารางกิโลเมตร  
 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมลีักษณะรอนช่ืน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มต้ังแตกลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแรง แตบางครัง้อาจ

เกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนทกุป เรยีกวา“พายฤุดรูอน” 
อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด“ชวง
ฝนทิ้งชวง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟา
คะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ําสุด  ประมาณ  10 องศา และพื้นที่บนยอดภูเขา ประมาณ 8 องศา   

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดินรวน  ประมาณ  30% ดินลูกรังประมาณ 65% ลักษณะดินในพื้นที่เปนดิน
เหนียวประมาณ 5 %   

๑.๕  ลักษณะของแหลงนํ้า 
  มีแหลงน้ําที่ใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค  จํานวน  55  แหง   แหลงน้ําทั้ง 55 แหงเคยเปนแหลงน้ําที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางขึ้นใหมเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน  ดังนี้ 
    แมน้ํา  1 แหง    (แมน้ําอิง) ลําหวย  7 แหง  

หนอง,ลําคลอง,บึง  47 แหง     บอน้ําตื้น 105 แหง 
    บอบาดาล 10 แหง     อางเกบ็น้ํา 3 แหง 
   ฝาย  285 แหง     อื่นๆ (ระบุ) - แหง  

๑.๕ ลักษณะ... 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

๑.๕ ลักษณะของไมและปาไม 
  ในเขตเทศบาลทางทิศตะวันออกเปนภูเขาเปนปาเบญจพันธุ  ยังคงมีความอุดมสมบูรณอยู  และมีตนไม
ที่ชาวบานปลูกลักษณะเปนไมเศรษฐกจิ เชน ไมสัก  เปนตน   

๒. ดานการเมือง/การปกครอง  
เมื่อ 146  ป  ที่ผานมาประมาณ ป พ.ศ. 2399 พื้นที่ในบริเวณตําบลยางฮอมเปนพื้นที่ที่มีความอุดม

สมบูรณและมีที่กวางวางเปลาจํานวนมากจึงมีผูคนอพยพมาตั้งรกรากในเขตตําบล  ยางฮอม  โดยสวนมากแลวจะอพยพมา
จากจังหวัดนาน , จังหวัดแพร , จังหวัดลําปาง และจังหวัดพะเยาและอีกสวนหนึ่งเปนชาวเขาเผามงและเมี้ยน ซึ่งอาศัยอยู
ตามภูเขาที่อยูในบริเวณเทือกเขาดอยยาว  ดอยผาตั้ง คือบริเวณยอดเขาอําเภอเทิง  อําเภอเวียงแกน  และอําเภอขุนตาล
ปจจุบัน  และกอนนั้นพื้นที่หมูบานในอําเภอขุนตาลทั้งหมดเรียกวา  แควนน้ําแพรเหนือมีผูดูและเรียกวานายบานหรือพอ
แควน  โดยมีนายบานคนแรก  คือพอแควนกองแกว น้ําแพร  ตอมาในป  พ.ศ. 2471  แควนน้ําแพรเหนือไดยกฐานะเปน
ตําบลน้ําแพรเหนือ ในป  พ.ศ. 2424 ไดเปลี่ยนตําแหนงของแควนกองแกว  น้ําแพร  ตอมาไดเสียชีวิตลง  ทรงราชการไดตั้ง
ขุนนอยพรม  อนุเคราะห  เปนผูปกครอง ระหวางป  พ.ศ. 2424 – 2455 จนสิ้นชีวิต  ทางการไดแตงตั้งขุนจําเนียรเขตชน  
เปนผูปกครอง  และเปลี่ยนชื่อตําบลน้ําแพรเหนือเปนตําบลยางฮอม  ในป พ.ศ.2475  และตลอดเวลาที่ผานมานั้น         
ตําบลยางฮอมอยูในเขตพื้นที่อําเภอเทิง   จนเมื่ออําเภอขุนตาลไดถูกจัดตั้งขึ้นในป  พ.ศ. 2539 ตําบลยางฮอมจึงไดอยูใน
เขตพื้นที่อําเภอขุนตาล  ตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน  ขณะนี้มีหมูบานจํานวน 21  หมูบาน 

รายชื่อผูปกครองตําแหนงกํานัน   จํานวน  9  คน  ดังน้ี 
1.  แควนกองแกว น้ําแพร  ป พ.ศ.2417–2424 รวม     8 ป 
2.  ขุนนอยพรม  อนุเคราะห ป พ.ศ.2424–2455    รวม    33      ป 
3.  ขุนจําเนียร  เขตชน  ป พ.ศ.2455–2465    รวม     8 ป 
4.  กํานันวงค  อนุเคราะห ป พ.ศ.2465–2502    รวม    38      ป 
5.  กํานันหวัน  มูลพรอม ป พ.ศ.2502–2507    รวม     7        ป 
6.  กํานันจรูญ  มหาหาส ป พ.ศ.2507–2519    รวม    13       ป 
7.  กํานันอินธีร  ชางจัด  ป พ.ศ.2519–2544    รวม    26 ป 
8.  กํานันสม    ยะตั๋น  ป พ.ศ.2545–2546    รวม     1       ป 
9.  กํานันศรีมลู   ปาโท  ป พ.ศ.2546–2550     รวม     4        ป 
10. กํานันเกียรติชัย      ชัยชนะ  ป  พ.ศ.2550-ปจจุบัน   

  ราษฎรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ   จํานวน  18  หมูบาน   นับถือศาสนาคริสต  จํานวน  1 หมูบาน  คือ  
บานงามเมือง  หมูที่  11 นับถือผีบรรพบุรุษ  จํานวน 2 หมูบาน  คือ  บานใหมพัฒนา หมู  10 (เผาเมี้ยน)  และบานพญาพิภักดิ์  
หมูที่ 13 (เผามง) ราษฎรสวนใหญมีอาชีพทําไร  ทํานา  และรับจาง  ตราสัญลักษณของตําบลยางฮอม  คือ  ตนยางหอมสองตน 
 

รายชื่อผูดํารงตาํแหนงประธานสภา อบต. ยางฮอม 
1. ร.อ สุภาพ  รองหานาม  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 28  เม.ย.2539 - 27 เม.ย. 2543 
2. นายสันติสุข บุญประเสริฐ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 19  มิ.ย.  2543 - 3  ต.ค. 2546 
3. นายวีระเกียรติ   ถาริยะ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 18  ต.ค.  2546 - 9 ม.ิย 2547 
4. นายทวิช สุวรรณทําม ี ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 30  ส.ค.  2547 – 1 มี.ค. 2550 
5. นายสุนทร      พรมโลกา ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 8   มี.ค.  2550 - 18 ก.ค. 2551 

รายชื่อผู… 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

รายชื่อผูดํารงตาํแหนงประธานสภา เทศบาลยางฮอม 
1.  นายสวัสดิ์    กาบกรณ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 14 พ.ย. 2551 – 11 ต.ค. 2555 
2.  นายทวิช  สุวรรณทําม ี  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 21 ธ.ค. 2555 – ปจจบุัน  

 

รายชื่อผูดํารงตาํแหนงประธานกรรมการบริหาร อบต. ยางฮอม 
1.  นายอินทรีย   ชางจัด            ระยะเวลาการดํารงตําแหนง      26 เม.ย. 2539  -  1  มี.ค. 2542 
2.  นายสม ยะตั๋น            ระยะเวลาการดํารงตําแหนง       2 มี.ค.  2542  - 27 เม.ย. 2543 
3.  นายมหิทธิศักดิ์   เจริญสุข       ระยะเวลาการดํารงตําแหนง       19 มิ.ย.  2543  -  23 มิ.ย. 2545 
4.  นายทวิช สุวรรณทําม ี  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง     24 มิ.ย.  2546  -  17  ม.ิย. 2546 
 

นายก อบต. ยางฮอม 
1.  นายทวิช สุวรรณทําม ี ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 18 มิ.ย. 2546 - 9  ม.ิย. 2547 
2.  นายอําโพน อโนราช  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 18 ก.ค. 2547 - 18 ก.ค. 2551 
 

     นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 
1.  นายประพนัธ    อินทะชัย   ระยะเวลาการดํารงตําแหนง   12 ต.ค. 2551  -  11 ต.ค. 2555 
2.  นายอําโพน  อโนราช        ระยะเวลาการดํารงตําแหนง   24  พ.ย. 2555  -  ปจจุบัน 
 

๒.๑ เขตการปกครอง 
ตําบลยางฮอมไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้ง

องคการบริหารสวนตําบล  เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม 2539  ลําดับที่ 377 โดยไดประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับ
ประกาศทั่วไป  เลม 113  ตอนที่ 9ง ลงวันที่ 30 มกราคม  2539  และทําใหการจัดตั้ง  องคการบริหารสวนตําบลยางฮอม
มีผลบังคับใชในวันที่ 30 มีนาคม 2539  ปจจุบันตําบลยางฮอมมีเขตการปกครอง 21 หมูบาน องคการบริหารสวนตําบล
ยางฮอมไดรับการจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลยางฮอม ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2551  ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ 18  กรกฎาคม  2551 มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม จํานวน 12  คน  คณะผูบริหารเทศมนตรีตําบลยาง
ออม มีจํานวน  5  คน เปนเทศบาลขนาดกลาง  มีชุมชนจํานวน 21 ชุมชน  
        อาณาเขตของเทศบาลตําบลยางฮอม 
        ทิศเหนือติดกับ  ตําบลบญุเรือง    และตําบลหวยซอ  อําเภอเชียงของ 
        ทิศใตติดกับ  ตําบลปาตาล    อําเภอขุนตาล          

ทิศตะวันออกติดกับ      ตําบลปอ   อําเภอเวียงแกน  และตําบลตบัเตา   อําเภอเทงิ  
        ทิศตะวันตกติดกับ     ตําบลตาดควัน  และตําบลแมต๋ํา  อําเภอพญาเมง็ราย 

  
 
 
 
 
 

แผนที่ตําบล... 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

แผนที่ตําบลยางฮอม 

 
๒.๒ การเลือกตั้ง... 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  เดิมเทศบาลไดแบงเขตการเลือกตัง้นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม  ทั้งเขตเทศบาลเปน ๑ เขตเลอืกตั้ง  
สมาชิกสภาออกเปน  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ ๑  ประกอบดวย  หมูที่ 1,2,3,4,5,6,11,14,16,19,20,21      
เขตเลือกตั้งที่  ๒  ประกอบไปดวย หมูที่ 7,8,9,10,12,13,15,17,18 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยางฮอมสวนใหญรวมกจิกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต

เทศบาลยังมสีวนรวมในการบริหารงาน  การชวยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกจิกรรมของเทศบาลในการดําเนนิงาน
ตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาทองถิน่ประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ   

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕5)   
   -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  8,730  คน 
  -  จํานวนผูมสีิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 8,730    คน 
  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลาสุด (พ.ศ. ๒๕๕5) 

-  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตร ี5,232 คน  จากผูมีสทิธิเลอืกตั้งทั้งสิ้น 8,730  คน   
คิดเปนรอยละ  60.00 
  -  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 5,232 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,730   คน  
คิดเปนรอยละ  60.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ประชากร... 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
ขอมูลประชากรในตําบลยางฮอมตามทะเบียนราษฎร 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
จํานวนราษฎร เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

ครัวเรือน ชาย หญิง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

บานปาบงน้ําลอม 
บานปาแดง 
บานทุงศรเีกิด 
บานน้ําแพร 
บานหวยหลวง 
บานหวยหลวงใต  
บานชมภู 
บานยางฮอม 
บานหวยสกั 
บานใหมพฒันา 
บานงามเมือง 
บานยางฮอมใหม 
บานพญาพิภักดิ ์
บานน้ําแพรเหนือ 
บานหวยสกั 
บานดงเจรญิ 
บานยางฮอม 
บานชมภูใต 
บานน้ําแพรใต 
บานหวยหลวงเหนือ 
บานปาแดงใหม 
 

รวม 

213 
169 
246 
183 
219 
79 

271 
228 
305 
158 
 39 
308 
168 
138 
283 
140 
150 
123 
152 
143 
125 

 
3,840 

335 
236 
349 
258 
269 
132 
340 
367 
413 
246 
57 

353 
317 
237 
377 
200 
210 
192 
229 
195 
206 

 
5,518 

324 
236 
352 
289 
310 
128 
332 
335 
415 
253 
50 

393 
334 
224 
418 
216 
240 
174 
264 
209 
211 

 
5,707 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

๓.๒ ชวงอายแุละจํานวนประชากร 

ลําดับที่ ชวงอายุ 
จํานวนราษฎร เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 
ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 

นอยกวา 1 ป 
อายุระหวาง 1-10 
อายุระหวาง 11-20 
อายุระหวาง 21-30 
อายุระหวา 31-40 
อายุระหวาง 41-50 
อายุระหวาง 51-60 
อายุระหวาง 61-70 
อายุระหวาง 71-80 
อายุระหวาง 81-90 
อายุระหวาง 91-100 
มากกวา 100 ป 

รวม 

          43 
        521 
        673 
        684 
        821 
        980 
        972 
        558 
        184 
          76 
          10 
           0 
     5,522 

         53 
        510 
        640 
        735 
        816 
        986 
     1,050 
       542 
       235 
       114 
         21 
           1 
    5,703 

          96 
      1,031 
      1,313 
      1,419 
      1,637 
      1,966 
      2,022 
      1,100 
        419 
        190 
          31 
            1 
   11,225 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
ประชากรสวนใหญเขียนภาษาไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับ

การศึกษาภาคบังคับ ๙  ป  ไดเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  และเรียนตอระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเทา และที่ไมไดเรียนตอมี
งานทํา รอยละ  ๙๙  ดานการศึกษาอยูในเกณฑที่ดี  ปญหาคือ  เด็ก เยาวชนในชวงวัยเรียนที่อายุระหวาง14 – 18  มีปญหา
ทองไมพรอมในวัยเรียน และปญหายาเสพติด  การแกปญหาของเทศบาล  ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็ก
ประถมศึกษา และเยาวชนในเขตพื้นที่   เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และแกไขปญหายาเสพติดในวัยเรียน 
การลดชองวางระหวางวัยในครอบครัว  มีการสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน และโครงการที่สอดคลองกับการแกไข
ปญหาใหแกเด็กในสถานศึกษา ใหกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ จํานวน 7 แหง และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน   

-  โรงเรียนประถมศึกษา  6  แหง  ดังนี้ 
1.  โรงเรียนบานหวยสักประชานุกลู     ตั้งอยูหมูที่ 9  ต.ยางฮอม   อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย 
2.  โรงเรียนอนุบาลยางฮอม     ตั้งอยูหมูที่ 12  ต.ยางฮอม  อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย 

        3.  โรงเรียนบานพญาพิภักดิ์      ต้ังอยูหมูที่ 13  ต.ยางฮอม    อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย 
4.  โรงเรียนบานชมภู     ต้ังอยูหมูที่ 7  ต.ยางฮอม  อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย 
5.  โรงเรียนบานปาแดงหวยหลวง   ต้ังอยูหมูที่ 16  ต.ยางฮอม   อ.ขุนตาล   จ.เชียงราย 
6.  โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง  ตั้งอยูหมูที่ 3  ต.ยางฮอม   อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย 

      - โรงเรียนมัธยมศึกษา  1   แหง    คือ    โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 
      -  โรงเรียนอาชีวศึกษา - แหง 
      -  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แหง 
      -  ที่อานหนงัสอืพิมพประจําหมูบาน 21    แหง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชาชนสวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ

ประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค
ไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไม
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ เทศบาลและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัด
กิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางด ี 
แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ  การใชยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยที่ไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสม่ําเสมอ  และประชากรสวนมาก
ไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้เทศบาลพยายามอยางยิ่งที่จะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   
และอาสาสมัครประจําหมูบาน ในการจัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา   
  (๑)  หนวยงานดานสาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลของรัฐบาลขนาด 30 เตียง จํานวน 1 แหง  ไดแก  
   1. โรงพยาบาลขุนตาล ต้ังอยู ณ หมูที่ 12 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
-  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จํานวน 2 แหง ไดแก 
   1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยางฮอม ตั้งอยู ณ หมูที่ 16 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล  
       จังหวัดเชียงราย 
   2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยางฮอม ตั้งอยู ณ หมูที่ 19 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล  
       จังหวัดเชียงราย 
-  สถานพยาบาลเอกชน 3 แหง ตั้งอยู ณ หมูที่ 4, 15 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จงัหวัดเชียงราย 
-  รานขายยาแผนปจจุบัน    - แหง 
-  อัตราการมีและการใชสวมราดน้ํา  รอยละ  98 

 

๔.๓ อาชญากรรม 
ปญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมในพื้นที่ตําบลยางฮอม  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรขุนตาลไดแจงใหกับเทศบาล

ทราบนั้นพบวาไมมีเหตุการณที่ไมรายแรงเกิดขึ้น อาทิเชน การทํารายรางกาย  อาวุธปน ยักยอกทรัพย บุกรุก รวมจํานวน 8 คดี  
และไมมีการทําลายทรัพยสินของราชการ  วิธีการแกปญหาของเทศบาลที่สามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่และ
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดที่เปนที่สาธารณะ  รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุด
บริการ  ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  ซึ่งเทศบาลก็ไดดําเนินการจัดเวร
ยามรักษาความปลอดภัยอยูที่สํานักงานเทศบาลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปองกันและชวยเหลือเมื่อมีเหตุดังกลาวเกิดขึ้น 
และมีตูยามบริการประชาชน 1 แหง  ตั้งอยู  ณ  หมูที่  5  ตําบลยางฮอม 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรขุนตาลไดแจงใหกับเทศบาล

ทราบนั้นพบวาในเขตเทศบาลมีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวานอย เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความ
รวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของเทศบาล
สามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมให
ความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณ
โครงการดานการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่และใหความรวมมือกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาโดยตลอด   
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
  เทศบาลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี ้

1. ดําเนินการจายเบี้ยยงัชีพใหกบัผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด,ผูสงูอายุ,พกิาร,ผูปวยเอดส 
๓. ประสานการทําบัตรผูพกิาร 
๔. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือแกผูยากจน ยากไร รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง

 5.  ใหความชวยเหลืออื่นๆตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล      
  

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังน้ี 

๕.1  เสนทางคมนาคม 
ในเขตเทศบาลมีเสนทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เปนถนนคอนกรีต รอยละ  ๗๐ เปาหมายคือ

ตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมีนโยบายที่จะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตทุกสาย  ปญหาคือ 
เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากงบประมาณมีอยูอยางจํากัด และพื้นที่ใหบริการมีจํานวนมาก ปจจุบนัเทศบาลมี
เสนทางคมนาคม  ดังนี้ 

การคมนาคมติดตอระหวางตําบล – อําเภอ และระหวางหมูบานและติดตอตําบลและอําเภอขางเคียงดังนี ้
1. ถนนทางหลวงหมายเลข  1020  สายเทิง – เชียงของ 
2. ถนนทางหลวงชนบท ระหวางบานใหมพฒันา – บานพญาพิภกัดิ์และบานน้ําแพร-บานใหมโชคชัย      

ตําบลตาดควัน  อําเภอพญาเม็งราย 
3. ถนน  กรป. กลาง ระหวางบานชมภู – ทุงงิ้ว  อําเภอเชียงของ  
4. ถนน อบจ.เชียงราย สาย บานหวยสัก – บานหวยหอม ตําบลปาตาล 

๕.๒ การไฟฟา 
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 95 เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทาง

หรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด  เนื่องจากมีการขยายครัวเรือนเพิ่มขึ้นและพื้นที่ที่มีความ
ตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นมีเปนจํานวนมาก  งบประมาณของเทศบาลที่มีอยูอยางจํากัด และการไฟฟาสวนภูมิภาคมี
จุดที่ตองดําเนินการเปนจํานวนมาก  การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกับหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับ
ประชาชนในพื้นที่  ทั้งนี้  เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลวจํานวนหนึ่งซึ่ง และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชน
ไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  ปจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟาใช  ดังนี้ 

(๑)  มีไฟฟาใชทั่วถึงทั้ง  21  หมูบาน   
๕.๓  การประปา 

เทศบาลไมมีกิจการประปาเปนของเทศบาลเอง ประชาชนใชนํ้าประปาภูเขา และการขุดบอบาดาล ปญหาคือ  ชวง
ฤดูแลงน้ําประปาภูเขามีน้ําไมเพียงพอกับความตองการ การแกไขปญหาคือ เทศบาลดําเนินการจัดทําระบบประปา  โดยใหบริการ
ครอบคลุมทั้งตําบล  ปจจุบันเทศบาลไดดําเนินการแกไขปญหาโดยการลงพื้นที่ดําเนินการแกไขตามจุดที่เกิดปญหาในทันที  และ
เทศบาลไดนําโครงการเกี่ยวกับน้ําบริโภคบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปเพื่อที่จะพิจารณาดําเนินการในปตอไป  เมื่อมีงบประมาณและความ
จําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง  เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป  ปจจุบันประชาชนมีประปาใช  ดังนี้ 

(๑) ชุมชนที่มีน้ําประปาใชครบทุกหมูบานจํานวน  2๑  หมูบาน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

๕.๔   โทรศัพท 
(1)  สถานีโทรคมนาคมอื่น   -    แหง  (ตูโทรศัพทสาธารณะ) 
(2)  ชุมสายโทรศัพท  1  แหง 

๕.๕   ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
-  ที่ทําการไปรษณียโทรเลข (เอกชน) 1  แหง  ตั้งอยู ณ  หมูที่ 21 ตําบลยางฮอม 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตเทศบาล รอยละ 7๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรทีส่ําคัญ  ไดแก  
ขาว  ขาวโพด  ลําไย  ลิ้นจี่  เงาะ มะมวง มันสําปะหลงั  ยางพารา  โดยประมาณ ดังนี ้

-  อาชีพเกษตรกรรม รอยละ      70 ของจํานวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ       5 ของจํานวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจาง  รอยละ       5 ของจํานวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพคาขาย  รอยละ      10 ของจํานวนประชากรทั้งหมด    
-  อาชีพอื่นๆ  รอยละ      10 ของจํานวนประชากรทัง้หมด    

๖.๒ การประมง 
  ในเขตเทศบาลมีการประมงในครัวเรือนเลี้ยงไวบริโภค และเหลือจากบริโภคนําไปขายในตลาด เชน บอ
เลี้ยงปลาตามนาขาว    

๖.๓ การปศุสัตว 
-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรอืนเปนอาชีพหลกัและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  

เปด  โค  สุกร  กระบอื  จํานวนสัตวในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค 650 ตัว   กระบือ  120   ตัว  สุกร  600 ตัว 
เปด   150  ตัว   ไก 15,000   ตัว  อื่นๆ 1,000 ตัว  

๖.๔ การบริการ 
-  ธนาคาร   -    แหง 
-  โรงแรม              1 แหง 
-  ปมน้ํามัน    2 แหง      (ปมเอม็พี,สถานีปมน้ํามัน ที่ตัง้บานชมภู หมูที่ 7) 
-  โรงงานอุตสาหกรรม  2 แหง  
-  โรงส ี            20 แหง 
-  ตลาด    3 แหง 
-  รานคาของชําทั่วไป         76     แหง 
 - ปมน้ํามันหลอด  15 แหง 
-  รานคาวัสดุ   6     แหง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

๖.๕ การทองเท่ียว 
สถานที่ทองเที่ยวในเขตพื้นที่ตําบลยางฮอมท่ีโดดเดนและนาสนใจ  ไดแก 

1.  ศาลาประดิษฐานรอยครอบพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ บานพญาพิภักดิ์ หมู 13 
2.  จุดชมวิวดอยพญาพิภักดิ์ (ภูหลงถัง)  บานพญาพิภักดิ์  หมู 13 
3.  สวนสาธารณะภูหลงถัง  (สระมงักร) 
4.  น้ําตกแดนดง  บานงามเมือง  หมู 11    
5.  วนอุทยานน้ําตกศรีชมภู  บานชมภู   หมู  7   
6.  พระธาตุยางฮอม  บานยางฮอม  หมู 12  
7.  พระธาตจุอมสวรรค  บานหวยหลวงเหนือ  หมู 20   
8.  พระธาตุกูแกวรัตนจุฬามณี  บานชมภู  หมู 7 
9.  พระธาตจุอมมงคลครีีสารภี  บานนํ้าแพรใต  หมู  19 
10. บานโบราณ (ไทลื้อ)  บานหวยหลวง  หมู  5 
11. วัดบานหวยหลวงเหนอื หมูที่ 20 ไดรับรางวลัการจัดการสิ่งแวดลอมในวัด ระดับดเียี่ยมจากกรม   
     สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
12. สวนปาจําปูดิน บานหวยสกั หมูที่ 15 

 
๖.๖ อุตสาหกรรม 

มีบริษัทมาตั้งทําธรุกิจในพื้นที่ จํานวน  2  แหง  (บริษัทศรตีรัง แอโกรอินดัสตรี จํากัดมหาชน ตั้งอยูหมู
ที่ 12 และบริษทัผลิตพลาสติก ตั้งอยูบานชมพู หมู 7)    
๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 การพาณิชย 

ธนาคาร   - แหง สถานีบรกิารน้ํามัน 2     แหง 
บริษัท   2 แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา  - แหง 
หางหุนสวนจํากัด  - แหง ตลาดสด  3 แหง 
รานคาของชําทั่วไป         76     แหง โรงฆาสัตว  - แหง 
ซุปเปอรมาเก็ต  - แหง ปมน้ํามันหลอด  15 แหง 

    รานคาวัสด ุ   6     แหง  
กลุมอาชีพ 

จํานวนกลุมทุกประเภท   57    กลุม 
แยกประเภทกลุม 
-  กลุมอาชีพ             53    กลุม 
-  กลุมออมทรัพย     1    กลุม 
-  กลุมอื่น ๆ      1    กลุม   ไดแก กลุมผูติดเชื้อเอดส (กลุมฟาหลังฝน) 
-  กลุมปนจักรยานภูแดงหลวง  1     กลุม 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

สินคาหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
1.  ผาทอพื้นบาน บานยางฮอม     หมูที่  12 
2.  ผาทอพื้นบานหวยหลวง      หมูที่ 5, 20 
3.  ผาปกชาวเขา  บานใหมพัฒนา     หมูที่ 10 
4.  ไมกวาดแสงจันทรบานหวยสัก     หมูที่  15 
5.  หมูเสนบานใหมพัฒนา      หมูที่  10 
6.  กลุมผลิตปุยหมักอินทรียชีวภาพ   หมูที่ 1 - 21 

งานฝมือตาง ๆ (ชางไม  ชางปน/ กลุมจักรสาน  ทอผา)  ไดแก 
1.  ชางเคือนไมลูกกรงแจกัน หมูที่  18 
2.  จักรสานและไมกวาด  หมูที่  9,15,12,17 
3.  กลุมจกัรสานผูสูงอาย ุ หมูที่  3,4,9,11,19,21 
4.  กลุมจกัรสานของเลนเด็ก หมูที่  15 
5.  ชางไม   หมูที่  8 
6.  ตีมีด    หมูที่  10,14 

 ภูมิปญญาทองถิ่น แพทยแผนไทย/สมุนไพร/หมอพ้ืนบาน 
1.  ผลิตยาสมุนไพร  หมูที่  2,3,5,6,8,9,10,11,12,15 

๖.๘ แรงงาน 
 จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  90  เมื่อเทียบกับอัตราสวน
กับจังหวัด รอยละ  ๗1.48  ซึ่งสูงกวามาก  โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตรประชากรอายุระหวาง 25-50  ป บางสวน ไปรับจาง
ทํางานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทํางานตางประเทศ  ปญหาที่พบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท  หางรานใหญ  ๆ เพราะในพื้นที่ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานเยอะ   ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 

๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร 
 (๑)  บานปาบงนํ้าลอม   

มีพื้นที่ทัง้หมด  2,901  ไร  ทําการเกษตร  ดังนี้ 
1.ทํานา  - ในเขตชลประทาน  จํานวน 60 ครัวเรือน  จํานวน  339  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  550  กิโลกรัม/ไร     
     ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 5,000  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 4,950 บาท/ไร  
 - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 56 ครัวเรือน  จํานวน  960  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  500  กิโลกรัม/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 5,000  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 4,500 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  50 ครัวเรือน  จํานวน 52 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 2,000  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  7,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,000 บาท/ไร  
3.ทําไร - ขาวโพด  จํานวน  1 ครัวเรือน  จํานวน 4 ไร  ผลผลิตเฉลีย่ 900  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  
- มันฝรั่ง จํานวน  15 ครัวเรือน  จํานวน 72 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 3,000  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  13,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลีย่ 34,500 บาท/ไร  

 - ยาสูบ  จํานวน  1 ครัวเรือน  จํานวน 2 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 3,000  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  13,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลีย่ 23,000 บาท/ไร  
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

   (๒)  บานปาแดง   
มีพื้นที่ทัง้หมด  1,711  ทําการเกษตร  ดังนี ้

1.ทํานา  - ในเขตชลประทาน  จํานวน 78 ครัวเรือน  จํานวน  238  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  700  กิโลกรัม/ไร     
     ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,300  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 7,500 บาท/ไร  
 - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 195 ครัวเรือน  จํานวน  560  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  500  กิโลกรัม/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 1,300  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 6,000 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  28 ครัวเรือน  จํานวน 56 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 1,250  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,800 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 65,000 บาท/ไร  
- มะละกอ  จํานวน  37 ครัวเรือน  จํานวน 12 ไร  ผลผลติเฉลี่ย 800  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  7,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 25,000 บาท/ไร  

3.ทําไร - ขาวโพด  จํานวน  8 ครัวเรือน  จํานวน 35 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 1,500  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  3,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 13,000 บาท/ไร  

  (๓)  บานทุงศรีเกิด 
มีพื้นที่ทัง้หมด  1,711  ทําการเกษตร  ดังนี ้

1.ทํานา  - ในเขตชลประทาน  จํานวน 78 ครัวเรือน  จํานวน  238  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  700  กิโลกรัม/ไร     
     ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,300  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 7,500 บาท/ไร  
 - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 195 ครัวเรือน  จํานวน  560  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  500  กิโลกรัม/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 1,300  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 6,000 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  28 ครัวเรือน  จํานวน 56 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 1,250  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,800 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 65,000 บาท/ไร  
- มะละกอ  จํานวน  37 ครัวเรือน  จํานวน 12 ไร  ผลผลติเฉลี่ย 800  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  7,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 25,000 บาท/ไร  

3.ทําไร - ขาวโพด  จํานวน  8 ครัวเรือน  จํานวน 35 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 1,500  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  3,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 13,000 บาท/ไร  

 (๔)  บานนํ้าแพร 
มีพื้นที่ทัง้หมด  2,441  ทําการเกษตร  ดังนี ้

1.ทํานา  - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 108 ครัวเรือน  จํานวน  1,130  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 600  กิโลกรมั/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 3,070  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 7,800 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  67 ครัวเรือน  จํานวน 182 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 1,250  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,800 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 65,000 บาท/ไร  
3.ทําไร - ขาวโพด  จํานวน  14 ครัวเรือน  จํานวน 220 ไร  ผลผลติเฉลี่ย 1,000  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,950 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  
- มันสําปะหลัง  จํานวน  10 ครัวเรือน  จํานวน 400 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 5,000  กิโลกรมั/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  3,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 7,500 บาท/ไร  
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

 (๕)  บานหวยหลวง 
มีพื้นที่ทัง้หมด  4,891  ทําการเกษตร  ดังนี ้

1.ทํานา  - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 150 ครัวเรือน  จํานวน  1,655  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 600  กิโลกรมั/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 3,000  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 6,000 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  40 ครัวเรือน  จํานวน 450 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 4,500  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  15,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลีย่ 65,000 บาท/ไร  
3.ทําไร - ขาวโพด  จํานวน  3 ครัวเรือน  จํานวน 85 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 700  กิโลกรมั/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 21,428 บาท/ไร  
- มันสําปะหลัง  จํานวน  16 ครัวเรือน  จํานวน 186 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 4,500  กิโลกรมั/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  3,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 10,000 บาท/ไร  

 (๖)  บานหวยหลวงใต 
มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓5๐  ทําการเกษตร  ดังนี ้

1.ทํานา  - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 56 ครัวเรือน  จํานวน  250  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 600  กิโลกรัม/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,250  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 8,500 บาท/ไร  
2.ทําสวน - มันฝรั่ง  จํานวน  2 ครัวเรือน  จํานวน 8 ไร  ผลผลิตเฉลีย่ 300  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  25,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลีย่ 46,000 บาท/ไร  
- ถั่งลิสง  จํานวน  13 ครัวเรือน  จํานวน 15 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 100  กิโลกรมั/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,500 บาท/ไร  

3.ทําไร - ขาวโพด  จํานวน  6 ครัวเรือน  จํานวน 53 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 800  กิโลกรมั/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,550 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 5,500 บาท/ไร  
- มันสําปะหลัง  จํานวน  1 ครัวเรือน  จํานวน 3 ไร  ผลผลติเฉลี่ย 5,000  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 8,000 บาท/ไร  

 (7)  บานชมภู 
มีพื้นที่ทัง้หมด  1,224  ทําการเกษตร  ดังนี ้

1.ทํานา  -  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  92 ครัวเรือน  จํานวน 187 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 500  กิโลกรมั/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  3,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 25,000 บาท/ไร  
3.ทําไร  - ยางพารา  จํานวน  5 ครัวเรือน  จํานวน 30 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 120  กิโลกรมั/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  900 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 2,400 บาท/ไร  
- มันสําปะหลัง  จํานวน  7 ครัวเรือน  จํานวน 42 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 2,000  กิโลกรมั/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,500 บาท/ไร  
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(8)  บานยางฮอม 
มีพื้นที่ทัง้หมด  2,003  ทําการเกษตร  ดังนี ้

1.ทํานา  - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 211 ครัวเรือน  จํานวน  203 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 600  กิโลกรมั/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,250  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 8,500 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  102 ครัวเรือน  จํานวน 336 ไร  ผลผลติเฉลี่ย 1,000  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 20,000 บาท/ไร  
3.ทําไร  - ยางพารา  จํานวน  5 ครัวเรือน  จํานวน 16 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 120  กิโลกรมั/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  900 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 2,400 บาท/ไร  
 (9)  บานหวยสัก 

มีพื้นที่ทัง้หมด  7,491  ทําการเกษตร  ดังนี ้
1.ทํานา  - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 210 ครัวเรือน  จํานวน  2,600 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 650  กิโลกรัม/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 6,000  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 7,800 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  20 ครัวเรือน  จํานวน 60 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 560  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  4,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 15,000 บาท/ไร  
3.ทําไร  - ยางพารา  จํานวน  5 ครัวเรือน  จํานวน 40 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 150  กิโลกรมั/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,000 บาท/ไร  
- ขาวโพด  จํานวน  3 ครัวเรือน  จํานวน 12 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 1,000  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 5,500 บาท/ไร  

 (10)  บานใหมพัฒนา 
มีพื้นที่ทัง้หมด  ๖90  ทําการเกษตร  ดังนี ้

1.ทํานา  - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 12 ครัวเรือน  จํานวน  92 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 360  กิโลกรมั/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 3,000  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 4,320 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  91 ครัวเรือน  จํานวน 80 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 300  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,500 บาท/ไร  
3.ทําไร  - มันสําปะหลัง  จํานวน  3 ครัวเรือน  จํานวน 15 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 2,000  กิโลกรมั/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,500 บาท/ไร  
 (11)  บานงามเมือง 

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓00  ทําการเกษตร  ดังนี ้
1.ทํานา  - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 36 ครัวเรือน  จํานวน  - ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 450 กิโลกรัม/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,000  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 8,000 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  36 ครัวเรือน  จํานวน 505 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 560  กิโลกรมั/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  4,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 40,000 บาท/ไร  
3.ทําไร  - ยางพารา  จํานวน  1 ครัวเรือน  จํานวน 40 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 150  กิโลกรมั/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,000 บาท/ไร  
- ปาลม  จํานวน  2 ครัวเรือน  จํานวน 20 ไร  ผลผลิตเฉลีย่ 1,000  กิโลกรมั/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 5,500 บาท/ไร  
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 (12)  บานยางฮอม 
มีพื้นที่ทัง้หมด  2,700  ทําการเกษตร  ดังนี ้

1.ทํานา  - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 114 ครัวเรือน  จํานวน  1,000 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 600 กิโลกรัม/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,500  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 6,000 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  50 ครัวเรือน  จํานวน 150 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 2,500  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  3,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 40,000 บาท/ไร  
3.ทําไร  - ยางพารา  จํานวน  1 ครัวเรือน  จํานวน 40 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 150  กิโลกรมั/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,000 บาท/ไร  
- มันสําปะหลัง  จํานวน 6 ครัวเรือน  จํานวน 50 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 5,000  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  4,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 8,500 บาท/ไร  

 (13)  บานพญาพิภักด์ิ 
มีพื้นที่ทัง้หมด  3,700  ทําการเกษตร  ดังนี ้

1.ทํานา  -  
2.ทําสวน - ลิ้นจี่  จํานวน  76 ครัวเรือน  จํานวน 990 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 350  กิโลกรมั/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,500 บาท/ไร  
- ดอกกุหลาบ  จํานวน  35 ครัวเรือน  จํานวน 70 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 1,000  กิโลกรมั/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  18,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลีย่ 40,000 บาท/ไร  
- ดอกเยียบีรา  จํานวน  5 ครัวเรือน  จํานวน 10 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 850  กิโลกรมั/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  16,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลีย่ 35,000 บาท/ไร  
- กาแฟ  จํานวน  10 ครัวเรือน  จํานวน 50 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 250  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  6,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 22,000 บาท/ไร  

3.ทําไร  - ยางพารา  จํานวน  15 ครัวเรือน  จํานวน 350 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 300  กิโลกรมั/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 5,760 บาท/ไร  
- ขาวไร  จํานวน  100 ครัวเรือน  จํานวน 1,100 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 800  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,000 บาท/ไร  
- ขาวโพด  จํานวน  87 ครัวเรือน  จํานวน 950 ไร  ผลผลติเฉลี่ย 800  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,200 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,600 บาท/ไร  
- ถั่วเขียว  จํานวน  20 ครัวเรือน  จํานวน 60 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 800  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 12,000 บาท/ไร  

 
 (14)  บานนํ้าแพรเหนือ 

มีพื้นที่ทัง้หมด  ๓๔๖  ทําการเกษตร  ดังนี ้
1.ทํานา  - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 125 ครัวเรือน  จํานวน  150 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 152 กิโลกรัม/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,550  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 2,560 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  136 ครัวเรือน  จํานวน 300 ไร  ผลผลติเฉลี่ย 3,055  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  26,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลีย่ 55,000 บาท/ไร  
3.ทําไร  -  
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 (1๕)  บานหวยสักเหนือ 
มีพื้นที่ทัง้หมด  2,376  ทําการเกษตร  ดังนี ้

1.ทํานา  - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 186 ครัวเรือน  จํานวน  947 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 700 กิโลกรัม/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 4,000  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 7,000 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  59 ครัวเรือน  จํานวน 360 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 400  กิโลกรมั/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,000 บาท/ไร  
3.ทําไร  - ยางพารา  จํานวน  39 ครัวเรือน  จํานวน 320 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 300  กิโลกรมั/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 5,760 บาท/ไร  
- ขาวโพด  จํานวน  24 ครัวเรือน  จํานวน 341 ไร  ผลผลติเฉลี่ย 800  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,200 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,600 บาท/ไร  
- มันสําปะหลัง  จํานวน 12 ครัวเรือน  จํานวน 216 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 5,000  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  4,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 8,500 บาท/ไร  

 (16)  บานดงเจริญ 
มีพื้นที่ทัง้หมด  250  ทําการเกษตร  ดังนี ้

1.ทํานา  - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 24 ครัวเรือน  จํานวน  230 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 60 กิโลกรัม/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 5,000  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 7,800 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  59 ครัวเรือน  จํานวน 360 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 400  กิโลกรมั/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,000 บาท/ไร  
3.ทําไร  - ยางพารา  จํานวน  39 ครัวเรือน  จํานวน 320 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 300  กิโลกรมั/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 5,760 บาท/ไร  
 (17)  บานยางฮอม 

มีพื้นที่ทัง้หมด      ทําการเกษตร  ดังนี ้
1.ทํานา  - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 100 ครัวเรือน  จํานวน  680 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 600 กิโลกรัม/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 3,500  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 6,500 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  65 ครัวเรือน  จํานวน 550 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 2,500  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  20,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลีย่ 25,000 บาท/ไร  
3.ทําไร  - ขาวโพด  จํานวน  35 ครัวเรือน  จํานวน 270 ไร  ผลผลติเฉลี่ย 700  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,200 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,500 บาท/ไร  
- มันสําปะหลัง  จํานวน 40 ครัวเรือน  จํานวน 120 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 5,000  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,500 บาท/ไร  
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 (18)  บานชมภูใต 
มีพื้นที่ทัง้หมด  887  ทําการเกษตร  ดังนี ้

1.ทํานา  - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 96 ครัวเรือน  จํานวน  344 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 550 กิโลกรัม/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 1,500  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 5,850 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  35 ครัวเรือน  จํานวน 70 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 2,000  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,500 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 25,000 บาท/ไร  
- ผัก  จํานวน  65 ครัวเรือน  จํานวน 15 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 155  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  600 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 1,050 บาท/ไร  

3.ทําไร  - ขาวโพด  จํานวน  6 ครัวเรือน  จํานวน 30 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 800  กิโลกรมั/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,200 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  

 (19)  บานนํ้าแพรใต 
มีพื้นที่ทัง้หมด  2,790  ทําการเกษตร  ดังนี ้

1.ทํานา  - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 90 ครัวเรือน  จํานวน  511 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 650 กิโลกรัม/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 4,500  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 5,525 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  46 ครัวเรือน  จํานวน 140 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 2,500  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  14,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลีย่ 25,000 บาท/ไร  
3.ทําไร  - ขาวโพด  จํานวน  5 ครัวเรือน  จํานวน 40 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 1,300  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,600 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,500 บาท/ไร  
 (20)  บานหวยหลวงเหนือ 

มีพื้นที่ทัง้หมด  1,724  ทําการเกษตร  ดังนี ้
1.ทํานา  - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 28 ครัวเรือน  จํานวน  186 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 650 กิโลกรัม/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,875  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลีย่ 5,550 บาท/ไร  
2.ทําสวน - กระเทียม  จํานวน  12 ครัวเรือน  จํานวน 8 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 580  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,000 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 17,400 บาท/ไร  
3.ทําไร  - ขาวโพด  จํานวน  8 ครัวเรือน  จํานวน 64 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 1,600  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  3,100 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 9,600 บาท/ไร  
- มันสําปะหลัง  จํานวน 6 ครัวเรือน  จํานวน 80 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 5,215  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,900 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 7,301 บาท/ไร  

 (21)  บานปาแดงใหม 
มีพื้นที่ทัง้หมด  750  ทําการเกษตร  ดังนี ้

1.ทํานา  - นอกเขตชลประทาน  จํานวน 33 ครัวเรือน  จํานวน  340 ไร  ผลผลิตเฉลีย่ 500 กิโลกรัม/ไร     
      ตนทุนการผลิตเฉลีย่ 3,250  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,000 บาท/ไร  
2.ทําสวน - ลําไย  จํานวน  22 ครัวเรือน  จาํนวน 88 ไร  ผลผลติเฉลี่ย 1,600  กิโลกรัม/ไร  
    ตนทุนการผลติเฉลี่ย  1,100 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลี่ย 40,000 บาท/ไร  
3.ทําไร - ขาวโพด  จํานวน  3 ครัวเรือน  จํานวน 25 ไร  ผลผลติเฉลี่ย 850  กิโลกรัม/ไร  

  ตนทุนการผลิตเฉลีย่  2,125 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลีย่ 4,675 บาท/ไร  
- มันสําปะหลัง  จาํนวน 2 ครัวเรือน  จาํนวน 70 ไร  ผลผลติเฉลี่ย 1,250  กิโลกรัม/ไร  
  ตนทุนการผลิตเฉลีย่  950 บาท/ไร ราคาขายโดยเฉลีย่ 1,940 บาท/ไร  
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7.  ขอมูลดานแหลงนํ้าทางการเกษตร 
(๑)  บานปาบงนํ้าลอม   

1) ปริมาณน้ําฝน  ไมเพียงพอ 
 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 

2.1 แมน้ํา ไมเพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ  30% 
2.2 หวย/ลําธาร ไมเพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ  5% 

 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
3.1 คลองชลประทาน  ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ  30% 

(2)  บานปาแดง   
1) ปริมาณน้ําฝน  ไมเพียงพอ 

 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
2.1 แมน้ํา ไมเพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ   
2.2 หวย/ลําธาร ไมเพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ   
2.3 หนองน้ํา/บึง ไมเพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ   

 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
3.1 ฝาย ไมเพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ   
3.2 คลองชลประทาน  ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ   

  (3)  บานทุงศรีเกิด 
1) ปริมาณน้ําฝน  ไมเพียงพอ 

 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
2.1 แมน้ํา ไมเพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 60% 
2.2 หวย/ลําธาร ไมเพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 30% 
2.3 หนองน้ํา/บึง เพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ   

 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
3.1 ฝาย ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 30% 
3.2 สระ ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 20% 
3.2 คลองชลประทาน  เพียงพอ     ไมทั่วถึง     รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 90% 

  (4) บานนํ้าแพร 
1) ปริมาณน้ําฝน  ไมเพียงพอ 

 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
2.1 แมน้ํา ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 50% 
2.2 หวย/ลําธาร ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 40% 
2.3 หนองน้ํา/บึง เพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 40% 

 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
3.1 ฝาย ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ  
3.2 สระ ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ  
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  (5)  บานหวยหลวง 

1) ปริมาณน้ําฝน  ไมเพียงพอ 
 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 

2.1 แมน้ํา ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 50% 
2.2 หวย/ลําธาร ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 70% 
2.3 หนองน้ํา/บึง เพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 20% 

 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
3.1 สระ ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ  

  (6)  บานหวยหลวงใต 
1) ปริมาณน้ําฝน   ไมเพียงพอ 

 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
2.1 หวย/ลําธาร ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ  
2.3 หนองน้ํา/บึง  เพียงพอ   ไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ  

 (7)  บานชมภู 
1) ปริมาณน้ําฝน  ไมเพียงพอ 

 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
2.1 หวย/ลําธาร ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ   
2.2 นํ้าตก ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ   
2.3 หนองน้ํา/บึง เพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ   
2.4 แมน้ํา ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ   

 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
3.1 ฝาย ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ  

  (8)  บานยางฮอม 
1) ปริมาณน้ําฝน   ไมเพียงพอ 

 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
2.1 หนองน้ํา/บึง ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 25% 
2.2 แมน้ํา เพียงพอ   ไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 20% 
2.3 หวย/ลําธาร ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 15% 
2.4 คลอง ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 10% 

 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
3.1 อางเกบ็น้ํา เพียงพอ     ทั่วถึง     รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 70%  

   3.2 ฝาย ไมเพียงพอ     ทั่วถึง      รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 10%  
3.3 สระ  ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 10%  

   
 
 



23 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

(9)  บานสัก 
1) ปริมาณน้ําฝน   ไมเพียงพอ 

 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
2.1 หวย/ลําธาร ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 100% 
2.2 หนองน้ํา/บึง เพียงพอ ทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 10% 
2.3 แมน้ํา ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 10% 

 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
- 

(10)  บานใหมพัฒนา 
2.1 หวย/ลําธาร เพียงพอ  ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 25% 

  3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
3.1 ฝาย เพียงพอ      ทั่วถึง     รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 70%  

  (11)  บานงามเมือง 
2.1 หนองน้ํา/บึง  ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 40% 
2.2 แมน้ํา ไมเพียงพอ      ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 40% 
2.3 หวย/ลําธาร ไมเพียงพอ      ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 40% 
2.4 นํ้าตก ไมเพียงพอ      ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 40% 

  (12)  บานยางฮอม 
1) ปริมาณน้ําฝน  ไมเพียงพอ 

 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
2.1 หวย/ลําธาร   ไมเพียงพอ      ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ  
2.3 หนองน้ํา/บึง  เพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ  

(13)  บานพญาพิภักด์ิ 
1) ปริมาณน้ําฝน  เพียงพอ 

 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
2.1 หวย/ลําธาร ไมเพียงพอ        ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 100% 
2.2 หนองน้ํา/บึง  เพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 10% 
2.3 แมน้ํา ไมเพียงพอ        ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 10% 

 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
  3.1 ฝาย    เพียงพอ  ทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 90% 
 (14)  บานนํ้าแพรเหนือ 

1) ปริมาณน้ําฝน  ไมเพียงพอ 
 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 

2.1 แมน้ํา  ไมเพียงพอ       ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ  
2.2 หวย/ลําธาร  ไมเพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 50% 

 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
3.1 อางเกบ็น้ํา ไมเพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 30% 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

 (15)  บานหวยสักเหนือ 
1) ปริมาณน้ําฝน   ไมเพียงพอ   รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 50% 

 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
2.1 หวย/ลําธาร ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 40% 
2.2 แมน้ํา ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 40% 
2.3 คลอง ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 40% 
2.4หนองนํ้า/บึง ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 40% 

 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
3.1 อางเกบ็น้ํา ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง     รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 20%  

   3.2 ฝาย ไมเพียงพอ     ไมทั่วถึง     รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 40%  
3.3 สระ  ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 20%  

   3.4 แกมลิง ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 20% 
 (16)  บานดงเจริญ 

1) ปริมาณน้ําฝน  ไมเพียงพอ 
 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 

2.1 หวย/ลําธาร   ไมเพียงพอ       ไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 50% 
2.2 แมน้ํา ไมเพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 50% 
2.3 คลอง ไมเพียงพอ     ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 30% 

 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
3.1 ฝาย ไมเพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 50% 

 (17)  บานยางฮอม 
1) ปริมาณน้ําฝน  ไมเพียงพอ 

 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
2.1 หวย/ลําธาร ไมเพียงพอ       ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 70% 

 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
3.1 ฝาย ไมเพียงพอ     ไมทั่วถึง     รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 10% 

   3.2 สระ  ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 25% 
 (18)  บานชมภูใต 

1) ปริมาณน้ําฝน  ไมเพียงพอ 
 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 

2.1 แมน้ํา  ไมเพียงพอ       ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 50% 
2.2 หวย/ลําธาร  ไมเพียงพอ ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 50% 
2.3 หนองน้ํา/บึง ไมเพียงพอ     ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 30% 

 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
3.1 อางเกบ็น้ํา ไมเพียงพอ     ไมทั่วถึง     รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 70%  

   3.2 ฝาย ไมเพียงพอ     ไมทั่วถึง     รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 10%  
3.3 สระ  ไมเพียงพอ    ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 10%  
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

 (19)  บานนํ้าแพรใต 
1) ปริมาณน้ําฝน  ไมเพียงพอ 

 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
2.1 แมน้ํา  เพียงพอ       ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 50% 
2.2 หนองน้ํา/บึง ไมเพียงพอ     ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 50% 

 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
3.1 อางเกบ็น้ํา ไมเพียงพอ     ไมทั่วถึง     รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 40%  

   3.2  สระ ไมเพียงพอ     ไมทั่วถึง     รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 20%  
 (20)  บานหวยหลวงเหนือ 

1) ปริมาณน้ําฝน  ไมเพียงพอ 
 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 

2.1 หวย/ลําธาร  ไมเพียงพอ       ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 80% 
 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   

3.1 ฝาย ไมเพียงพอ     ไมทั่วถึง     รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 80%  
 (21)  บานปาแดงใหม 

1) ปริมาณน้ําฝน  ไมเพียงพอ 
 2) แหลงน้ําธรรมชาติ 

2.1 หวย/ลําธาร  ไมเพียงพอ       ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 50% 
2.2 แมน้ํา  ไมเพียงพอ     ไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 60% 

 3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   
3.1 ฝาย ไมเพียงพอ     ไมทั่วถึง     รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 50%  

   3.2  สระ ไมเพียงพอ     ไมทั่วถึง     รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 30%  
 
7.4  ขอมูลดานแหลงนํ้ากิน นํ้าใช(หรือนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 (๑)  บานปาบงนํ้าลอม   
1. มีบอน้ําตื้นสาธารณะ ไมเพียงพอ และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรอืนที่เขาถึงฯ 15% 

  2. มีประปาหมูบานของ อปท.  เพียงพอ   และทั่วถึง รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 100% 
(๒)  บานปาแดง   

1. มีบอน้ําตื้นสาธารณะ เพียงพอ และไมทั่วถึง   
  2. มีประปาหมูบานของ อปท.  เพียงพอ   และทั่วถึง รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 100% 

3. แหลงน้ําธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง 
(๓)  บานทุงศรีเกิด  

1. มีบอน้ําบาดาลสาธารณะ  ไมเพียงพอ และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 70% 
  2. มีประปาหมูบานของ อปท.  เพียงพอ   และทั่วถึง รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 85% 

3. แหลงน้ําธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 70% 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

  (๔)  บานนํ้าแพร 
1. แหลงน้ําธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 60% 

  (๕)  บานหวยหลวง 
1. มีบอน้ําบาดาลสาธารณะ  ไมเพียงพอ และไมทั่วถึง   
2. มีบอน้ําตื้นสาธารณะ  ไมเพียงพอ และไมทั่วถึง   

  3. มีประปาหมูบานของ อปท.  เพียงพอ   และทั่วถึง รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 85% 
4. แหลงน้ําธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 70% 

  (๖)  บานหวยหลวงใต 
1. แหลงน้ําธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 70% 

  (๖)  บานหวยหลวงใต 
1. แหลงน้ําธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 70% 

(7)  บานชมพู 
1. แหลงน้ําธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 70% 

  (8)  บานยางฮอม 
1. มีบอน้ําตื้นสาธารณะ  เพียงพอ และทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 80% 

  2. มีประปาหมูบานของ อปท. ไมเพียงพอ   และไมทั่วถึง รอยละของครัวเรอืนที่เขาถึงฯ 50% 
  (9)  บานหวยสัก 

1. มีบอน้ําบาดาลสาธารณะ  ไมเพียงพอ และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 10% 
2. มีบอน้ําตื้นสาธารณะ  ไมเพียงพอ และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรอืนที่เขาถึงฯ 20% 

  3. มีประปาหมูบานของ อปท.  ไมเพียงพอ และทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 99% 
4. แหลงน้ําธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 20% 

  (10)  บานใหมพัฒนา 
  1. มีประปาหมูบานของ อปท.  เพียงพอ และทั่วถึง รอยละของครัวเรอืนที่เขาถึงฯ 100% 

  (11)  บานงามเมือง 
1. แหลงน้ําธรรมชาติ  เพียงพอ  และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 80% 

  (12)  บานยางฮอม 
  1. มีประปาหมูบานของ อปท.  เพียงพอ และไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 90% 

  (13)  บานพญาพิภักด์ิ 
1. มีบอน้ําบาดาลสาธารณะ  เพียงพอ และทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 100% 
2. มีประปาหมูบานของ อปท.  ไมเพียงพอ และทั่วถึง  

  3. แหลงน้ําธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง   
  (14)  บานนํ้าแพรเหนือ 

1. มีประปาหมูบานของ อปท.  ไมเพียงพอ และทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 70% 
  2. แหลงน้ําธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง   

  (15)  บานหวยสักเหนือ 
1. มีประปาหมูบานของ อปท.  ไมเพียงพอ และไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 20% 

  2. แหลงน้ําธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 20% 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 
 

  (1๖)  บานดงเจริญ 
1. มีบอน้ําตื้นสาธารณะ  เพียงพอ และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรอืนที่เขาถึงฯ 80% 

  2. แหลงน้ําธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 50% 
  (17)  บานยางฮอม 

1. มีประปาภูเขา  ไมเพียงพอ และไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 90% 
  (18)  บานชมภูใต 

  1. แหลงน้ําธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 90% 
  (19)  บานนํ้าแพรใต 

1. มีบอน้ําบาดาลสาธารณะ  ไมเพียงพอ และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 60% 
2. มีประปาหมูบานของ อปท.  ไมเพียงพอ และทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 100% 

  3. แหลงน้ําธรรมชาติ  เพียงพอ  และทั่วถึง  รอยละของครวัเรือนทีเ่ขาถึงฯ 100% 
  (20)  บานหวยหลวงเหนือ 

  1. แหลงน้ําธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 20% 
  (21)  บานปาแดงใหม 

  1. แหลงน้ําธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง  รอยละของครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 40% 
2. มีประปาภูเขา  ไมเพียงพอ และไมทั่วถึง รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงฯ 90% 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผูที่นับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   ๙๘  
    วัด  9    แหง   

1. วัดหวยสัก     ตั้งอยู ณ  หมูที่  9    
2. วัดบานยางฮอม            ตั้งอยู ณ  หมูที่  17 
3. วัดบานชมภู   ตั้งอยู ณ  หมูที่ 18 
4. วัดบานหวยหลวงเหนอื ตั้งอยู ณ  หมูที่  20 
5. วัดบานหวยหลวงใต  ตั้งอยู ณ  หมูที่  6 
6. วัดบานปาแดง  ตั้งอยู ณ  หมูที่  2 
7. วัดปาบงน้ําลอม  ตั้งอยู ณ  หมูที่  1 
8. วัดทุงศรีเกิด   ตั้งอยู ณ  หมูที่  3 
9. วัดน้ําแพร   ตั้งอยู ณ  หมูที่  4  
สํานักสงฆ   2    แหง 
1. สํานักสงฆบานยางฮอม  หมู 12 
2. สํานักสงฆบานน้ําแพร  หมู 19  
-  ผูที่นับถือศาสนาคริสต  รอยละ  ๒ 

       สํานักคริสต    ๑   แหง 
1. โบสถ   1  แหง   ตั้งอยู  ณ  บานงามเมือง หมูที่  11  ช่ือโบสถรมเกลาขุนตาล 
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๘.๒ ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันขึ้นปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีปใหมมง   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีหลอเทียนและแหเทียนพรรษา ประมาณเดือน   กรฏกาคม 
-  ประเพณีตานกวยสลาก   ประมาณเดือน   สิงหาคม  กันยายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณียี่เปง    ประมาณเดือน  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนรุักษภูมปิญญาทองถิ่น  ไดแก  แพทยแผนไทย/

สมุนไพร/หมอพื้นบาน  ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณทีองถิ่น  งานฝมือตาง ๆ (ชางไม  ชางปน/ กลุมจกัรสาน  ทอผา)     
-  แพทยแผนไทย/สมุนไพร/หมอพ้ืนบาน 

1.  ผลิตยาสมุนไพร  หมูที่  2,3,5,6,8,9,10,11,12,15 
-  ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีทองถ่ิน  ไดแก 

1.  กลุมดนตรีพื้นเมือง  หมูที่  11,17,18,5,8,15 
2.  กลุมพีส่อนนอง  หมูที่  19 
3.  กลุมผมีด   หมูที่  3 
4.  หมอสูขวัญ   หมูที่  2 
5.  ฟอนสาวไหม   หมูที่  1 
6.  กลองสะบัดชัย  หมูที่  4 
7.  ขับลื้อฟอน   หมูที่  5 
8.  ศาสนพิธีชาวเขา  หมูที่  10 

-  งานฝมือตาง ๆ (ชางไม  ชางปน/ กลุมจักรสาน  ทอผา)  ไดแก 
1.  ชางเคือนไมลูกกรงแจกัน หมูที่  18 
2.  จักรสานและไมกวาด  หมูที่  9,15,12,17 
3.  กลุมจกัรสานผูสูงอาย ุ หมูที่  3,4,9,11,19,21 
4.  กลุมจกัรสานของเลนเด็ก หมูที่  15 
5.  ชางไม   หมูที่  8 
6.  ตีมีด    หมูที่  10,14 

  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ 7๐ % พูดภาษาเหนือ(ภาษาคําเมืองลานนา)  รอยละ 10  พูดภาษาไทยลื้อ  
(บานหวยหลวงหมู 5,6,20)  รอยละ 6 พูดภาษามง (บานพญาพิภักดิ์หมูที่ 13) และรอยละ 4  พูดภาษาอิ้วเมี่ยน(บาน
ใหมพัฒนาหมูที่ 10) 

๘.๔ สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลไดผลิตของใชพื้นเมืองขึ้นใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจําหนายบาง ไดแก  
อาหารแปรรูป  ผาที่ทอจากผาฝาย   เครื่องจักรสานที่ทําจากไมไผ   เปนตน   
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๙. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๙.๑ นํ้า  ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําที่ไดจากลําหวยตางๆ ที่ไหลมาจากภูเขา   น้ําดิบจากการขุดเจาะใต

ดิน ซึ่งจะตองนํามาผานกระบวนการของระบบประปา และน้ําดิบจากการขุดบอน้ําตื้นใชการอุปโภค-บริโภคภายใน
ครัวเรือน 

๙.๒ ปาไม  ในเขตเทศบาลมีพื้นที่เปนภูเขาสงูและเปนเขตอทุยานแหงชาติจงึมีปาไมที่อุดมสมบูรณ  บางหมูบาน
ยังอนรุักษปาไมทีม่ีอายหุลายรอยปไวเปนสถานที่พกัผอนหยอนใจของหมูบาน และยังมีการปลกูตนไมในไร สวน เชน ไมสัก
เพื่อใชสรางบานและปลูกเปนไมเศรษฐกจิ 

๙.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลทางฝงทางทิศตะวันออกของถนนเปนภูเขาสงูตลอดแนว 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ในพื้นที่ของเทศบาลเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณมากสวนใหญเปนพื้นที่เหมาะสําหรับการเพาะปลูก 
มีแหลงน้ําธรรมชาติ(แมน้ําอิง)ไหลผานตลอดป มีหวย หนอง คลอง บึง เปนจํานวนมาก แตขาดการบริหารจัดการน้ําและ
ขาดงบประมาณจากภาครัฐที่เปนโครงการขนาดใหญ เชนการขุดลอกหนองน้ําตางๆ การผันน้ําจากแมน้ําอิงมาใชในชวง
ฤดูแลง  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศที่ไมมีมลพิษ ปญหาของเทศบาลคือ พื้นที่ทางทิศ
ตะวันออกเปนภูเขาสูงชัน ชวงฤดูฝนมีน้ําไหลหลากจากภูเขาทําใหบานเรือน และพืชผลทางการเกษตรเสียหาย  ทางทิศ
ตะวันตกมีแมน้ําอิงไหลผานชวงฤดูฝนจะมีน้ําเออลนทวมพืชผลทางการเกษตรเสียหายทุกป ปจจุบันยังไมมีแนวทางแกไข
ปญหาได เทศบาลมีพื้นที่ที่เปนทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนมาก ทั้งน้ําตก  ลําหวย  ปาไม  พื้นที่อุดมสมบูรณ และมี
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เขามาแนะนําเปนผูมาใหความรูและชวยเหลือเกี่ยวกับวิชาการในเรื่องสรางตําบลยางฮอมเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงทรัพยากรธรรมชาติ และเชิงวัฒนธรรม  

๑๐. อ่ืนๆ  
 
    ************************************ 
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สวนท่ี สวนท่ี ๒๒  
 
 
 
 

๑.  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ  และการเบิกจายงบประมาณ 
    ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณ 
 ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  และ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ข้ึนมา เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ 
– ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (พ.ศ.2560-2562) อันมีลักษณะ
เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแผนที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป  โดยเทศบาลได
ใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการที่ขอใหหนวยงานอื่นมาดําเนินงานให  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป  

 

ทั้งนี้ เทศบาลไดดําเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณดังกลาว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถ
สรุปไดดังนี้       

 สรุปโครงการการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖)   

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ/งบประมาณ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

งบประมาณ บรรจุในเทศ
บัญญัต ิ

(นําไปปฏิบัติ) 

งบประมาณ 
 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ
ที่ปรากฏใน

แผนฯ  
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
สังคม และการเมือง 

166 
28,163,670 

62 
16,936,210 

37.80 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

142 
11,457,940 

8 
290,000 

4.88 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

429 
380,494,10

0 
5 

370,000 
3.05 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 86 26,884,500 18 4,836,340 10.98 
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 21 3,260,000 2 10,000 1.22 
๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

86 
33,363,000 

3 
25,000 

1.83 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการ
บริหารบานเมืองที่ดี 

91 
36,391,600 

66 
25,141,610 

40.24 

รวม 1,021 520,014,810 164 47,609,160 16.06 

 สรุปโครงการ… 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
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 สรุปโครงการการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7)   

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ/งบประมาณ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

งบประมาณ บรรจุในเทศ
บัญญัต ิ

(นําไปปฏิบัติ) 

งบประมาณ 
 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
สังคม และการเมือง 

207 
23,337,000 

78 
3,926,000 

38.05 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการเกษตร 

151 
2,223,400 

4 
60,000 

1.95 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

295 
266,774,000 

22 
4,865,000 

10.73 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 56 9,481,000 26 6,738,040 12.68 
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 14 775,000 1 10,000 0.49 
๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

81 
20,730,000 

4 
365,000 

1.95 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม
การบริหารบานเมืองที่ดี 

92 
34,396,600 

70 
22,535,960 

34.15 

รวม 896 357,717,000 205 38,500,000 23 

 
 สรุปโครงการการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8)   

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ/งบประมาณ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

งบประมาณ บรรจุในเทศ
บัญญัต ิ

(นําไปปฏิบัติ) 

งบประมาณ 
 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ
ที่ปรากฏใน

แผนฯ  
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระคมนาคม 
โครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

292 
247,024,800 

28 
4,991,270 

18.30 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนที่
เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การทองเที่ยว 

145 
3,425,200 

9 
450,200 

5.88 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

101 
9,094,000 

60 
4,499,000 

39.22 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

48 
7,960,701 

27 
6,318,220 

17.65 

๕.  ยุทธศาสตรการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

40 
9,220,000 

3 
210,000 

1.96 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี บูรณาการโดยยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง 

29 
6,610,000 26 

2,396,950 16.99 

รวม 655 283,334,701 153 18,865,640 23 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 สรุปโครงการการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕9)   

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ/งบประมาณ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

งบประมาณ บรรจุในเทศ
บัญญัต ิ

(นําไปปฏิบัติ) 

งบประมาณ 
 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระคมนาคม 
โครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

44 
267,276,800 

11 
3,840,000 

6.79 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนที่
เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ทองเที่ยว 

35 
9,595,000 

6 
920,000 

3.70 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

110 
12,456,000 

56 
4,414,154 

34.57 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

54 
9,050,230 

29 
6,585,802 

17.90 

๕.  ยุทธศาสตรการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

32 
7,075,000 

4 
150,000 

2.47 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี บูรณาการโดยยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง 

62 
17,517,000 

56 
26,780,044 

34.57 

รวม 337 322,970,030 162 42,690,000 48.07 
 

 สรุปโครงการการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ/งบประมาณ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

งบประมาณ บรรจุในเทศ
บัญญัต ิ

(นําไปปฏิบัติ) 

งบประมาณ 
 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระคมนาคม 
โครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

43 
158,563,000 

23 
3,010,000 

16.91 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนที่
เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ทองเที่ยว 

33 
10,665,000 

12 
450,000 

8.82 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 98 27,994,700 54 21,833,200 39.70 
๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

41 4,080,790 29 6,043,481 21.32 

๕.  ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

24 5,675,000 10 500,000 7.35 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี บูรณาการโดยยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง 

36 
45,446,000 

8 
357,000 

5.89 

รวม 275 257,424,490 136 32,193,681 49.46 
ผลการดําเนินงาน... 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

   ผลการดําเนินงาน  
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)  

การ
ดําเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๗ 

แผนการ
ดําเนินงาน 

๒๕๕๗ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๕๗ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ดําเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๕๘ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 
จํานวน
โครงการ 

896 205 205 182 655 153 153 153 

รอยละ - 22.88 100 88.78 - 23.36 100 100 
 

ผลการดําเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 

การ
ดําเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ดําเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๕๘ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ดําเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๕๙ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 
จํานวน
โครงการ 

655 153 153 153 337 162 162 140 

รอยละ - 23.36 100 100 - 48.07 ๑๐๐ 86.42 
 
     สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เทศบาลไดดําเนินการตั้งงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 

การ
ดําเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ดําเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๕๙ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๖๐ 

แผนการ
ดําเนินงาน 

๒๕๖๐ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๖๐ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 
จํานวน
โครงการ 

337 162 162 140 ๒75 136 136 ยังไมได
ดําเนินการ 

รอยละ - 48.07 ๑๐๐ 86.42 - 49.45 100  

 
๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ

เปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้น
จะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน
ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น 

 
 

เสนอตอ... 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

เสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนําไปปฏิบติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดดังนี้   
(๑)  เชิงปริมาณ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)    

โครงการทีบ่รรจุในแผน   จํานวน  896  โครงการ 
    สามารถดําเนินการได     จํานวน  205 โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  23.00 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
เทศบาลดําเนินงานไดต่ํากวารอยละ 50 ลงมาของแผนและสามารถ

ดําเนินการไดในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา     
 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕56 – ๒๕60)   
โครงการทีบ่รรจุในแผน   จํานวน  655  โครงการ 

    สามารถดําเนินการได     จํานวน   153  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  23.00 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
เทศบาลดําเนินงานไดต่ํากวารอยละ 50 ลงมาของแผนและดําเนินการไดใน

อัตราที่เทาเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา   
 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

    โครงการทีบ่รรจุในแผน   จํานวน   337  โครงการ 
    สามารถดําเนินการได     จํานวน   162  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  48.07 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
เทศบาลดําเนินงานไดต่ํากวารอยละ 50 ลงมาของแผนและสามารถ

ดําเนินการไดในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา  
 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

    โครงการทีบ่รรจุในแผน    จํานวน   275  โครงการ 
    คาดวาจะสามารถดําเนินการได     จํานวน   136  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ 49.46 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
เทศบาลดําเนินงานไดต่ํากวารอยละ 50 ลงมาของแผนและสามารถ

ดําเนินการไดในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา   
(๒)  เชิงคุณภาพ... 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

   (๒)  เชิงคุณภาพ  
 เทศบาลไดดําเนินการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดตอประชาชนโดยจะ

เห็นจากการที่มีอัตรารอยละของโครงการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกป และการพัฒนาในเชิงประจักษจะเห็นไดวาเทศบาลมีการ
พัฒนาไปพรอมๆกันทุกดานยุทธศาสตรการพัฒนาไมวาจะดานโครงสรางพื้นฐาน หรือดานการพัฒนาสังคม ทําใหตําบล
ยางฮอม พัฒนาเทียบเทากับตําบลอื่นๆ 

๒. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ 
 ตามที่เทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแกไขปญหาใหกับ

ประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อใหความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการ
ดําเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ไดรับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก 
๔.  ไมมีการเกิดอาญชญากรรมในพื้นที่   
๖.  เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผูสูงอายุ  ผูพกิาร  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน 
๑๐. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องที่อยูอาศัยทีม่ั่นคงแข็งแรง 
๑๑. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธาณะภัย 
๑๓. ไมมีเกิดอาญชญากรรมการในพื้นที ่
๑๔. ปญหาไขเลือดออกลดลง 
๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกตอง 
๑๗. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกบัการสาธารณสุข 
๑๘. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกบัการปองกันภัย 
๑๙. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล 
๒๐. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของเทศบาลดวยความสะดวก 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น มีดังนี ้
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนสําหรับในการสัญจรไปมา เชน ถนนภายในหมูบาน ในเขต

เทศบาลทั้งหมด 
๒. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน 
๓. ชุมชนในเขตเทศบาลมีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น 
๔. การกําจัดขยะมีประสทิธิภาพมากขึ้น และชุมชนมสีวนรวมคิด รวมทํา ทําใหเกิดการยัง่ยืน

ของการลดปญหาขยะ มลูฝอย 
๕. ตําบลเกิดการตื่นตัวในเรื่องการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน  เพื่อใหเกิดรายไดเขาชุมชน 
 
 
 
 

๒.๒ ผลกระทบ... 
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๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการดําเนินงานของเทศบาลปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถดําเนินการไดตามที่ประชาชน

ตองการเฉลี่ย 4 ป  รอยละ ๓0.๓๓  ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผลผลกระทบตอชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
 ๑. การกอสรางถนนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล  ทําใหการระบายน้ําไดชาเกิดน้ําทวมขังในบางจุด ทําให

เทศบาลตองเรงกอสรางรางระบายน้ําเพิ่มขึ้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปดวย  สงผลใหเกิดเปนชุมชนแออัด 

กอใหเกิดโรคระบาด เชน  ไขเลือดออก  โรคมือ เทา ปาก  เปนตน 
 ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหไมได

รับความสะดวกในการใชบริการ 
 ๔. การกอสรางทางระบายน้ําในชุมชนสามารถระบายน้ําได  แตผลกระทบคือปลายทางทีเ่ปนพื้นที่

การเกษตรไดรับความเสียหาย  เพาะปลูกไมได  เปนแหลงสะสมเชื้อโรคตางๆ    
  

๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนิงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข  
    ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปญหา 

๑)  เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทาที่ควร   
๒)  เครื่องมอื  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมปีญหาทีจ่ะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดงักลาวมีเปนจํานวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะสามารถดําเนินการได  

อุปสรรค 
๑)  การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการ

ทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง  
๒)  เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   
๓)  เทศบาลสามารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาที ่      

 แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป กลาวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ  

๓)  ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่  ในแผนพัฒนาสามป   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

 ๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทีป่ระชาชนไดรับความเดือดรอนมากที่สุด  เชน   
การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา  ถนนที่ประชาชนสัญจรไป – มาไมสะดวก เปนตน 
 

(๒)  การบริการ... 
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(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอี้

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจาหนาที่เทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
 ๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
 ๕)  ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล  

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปญหา 

๑) การจัดทําแผนพฒันาสามปของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไมสอดคลองกบัแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพฒันา  

๒)  เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายไดครบทุก
โครงการ/กจิกรรมและครอบคลมุทุกยทุธศาสตรการพฒันา   

๓)  เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทกุโครงการ/กิจกรรมที่ตัง้ไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย เพราะจํานวนโครงการในแผนพฒันาสามปมจีํานวนมากเกินไป 
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลตําบลยางฮอมมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและความ
ตองการของประชาชนในชุมชนไดทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไมเพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจายรายการใหม      
    แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป                               

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่
จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม    

๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมากที่สุด  เชน  
การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา  การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค  และปญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกป 

 
 
 
 

(๒)  การบริการ... 
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(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอี้

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรกุมากขึ้น  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล  
๓)  เจาหนาที่เทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
๕)  ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล  

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปญหา 

๑)  เทศบาลตําบลยางฮอมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาลนอยกวาปที่ผานมา  ซึ่งไมไดรับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจายประจําป  
ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดทั้งหมด  

๒)  เครื่องมอื  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพยีงพอตอการดําเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมปีญหาทีจ่ะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดงักลาวมีเปนจํานวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อํานาจหนาที่มีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได   

    แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป  

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่
จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 

 (๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา  แกไขปญหาขยะไมใหสงกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอี้

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี   
๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ใหกับประชาชนบอยๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ

รวมกันมากขึ้น 
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
 

**************************************** 
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สวนที่ สวนที่ ๓๓  
 
 
 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  โดยมุงเนน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทย
กําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดย
รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเปนมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบใน
การดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 
๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสาคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

เทคโนโลย…ี 
 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัย 
คุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกได
สงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัว
และเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการ
ผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและ
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกบั
ภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวาง ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและ
แรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้งความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิดภัยคุกคามและความ
เสี่ยงดานอื่นๆ ที่ซับซอนขึ้นอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย 
อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งลวนแลวเปน
ความเสี่ยงในการดํารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

๒.๒ วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการ

วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติ
ในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไว
ซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ โดยมีสาระสําคัญของแตละ
ยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ  
๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ใชเปน

แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะ 
ดานตางๆ เชน… 
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ดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ 
ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของ
ประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาค
สวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ 
เพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเปาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมาย
ของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพื่อใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ 
ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะ
กําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทกุระดบั 

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัต ิมีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทํายุทธศาสตร การ
นําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงาน
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพฒันาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แต
ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไวแลว 

ดังนั้น  เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลยางฮอม   มีความ
สอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงไดนําทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปใหเหมาะสมกับสภาวการณของเทศบาล  
ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพ 

การศึกษา... 
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การศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้  

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

2. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสง
ละโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร
อินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๔.๓ เปาหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย

อยางมีคุณภาพ 
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง

เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 
๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต 
 
 

๕.๒ การพัฒนา… 
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๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง  
๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย  

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ  
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก  
๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร  
๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค  

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของ 
๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อน 
๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุน  
๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว  
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอม 
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัต ิ 
๕.๖ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสรางความโปรงใส 
๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. 
๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  

 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนบน 2 
 แผนพัฒนาภาค เปนแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ 

ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ  ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปดวย  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต  ซึ่งเทศบาลตําบลยางฮอมนั้นตั้งอยูในกลุม 

จังหวัดภาคเหนือ... 
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จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนากลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร  การทองเที่ยว  การคาการลงทุน การพัฒนาคนใหมี
สุขภาวะดีทั้งรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  เทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ 
สรางความมั่นคงดานอาหาร  แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ ซึ่ง
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  มีรายละเอียดสรุปยอ  ดังนี้    

แผนพัฒนาภาคของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
วิสัยทัศน(Vision) :     “ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา  

         สินคาเกษตรปลอดภัย ประชาชนรวมใจอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ”  

พันธกิจ ( Mission) :  
1. สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การคาการลงทุน การทองเที่ยว และโลจิสติกสเชื่อมโยงสูสากล ใหมีการ 

ขยายตัวเพิ่มขึ้น  
2. สงเสริมพัฒนาการและสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา  
3. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม อารยธรรมแหงลานนาตะวันออก ดํารงไว ซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณและเปนอัตลักษณและสุขภาพ  
4. อนุรักษ พัฒนา และสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความ        

สมบูรณดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี  
เปาประสงคหลัก (Goals)  
1. เปนศูนยกลางการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) 

และ AEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน และลดคาใชจายของผูประกอบการ  
2. เพิ่มรายไดจากการสงออกสินคาไปยังประเทศ GMS, AEC และประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น  
3. เพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมนําสินคาเกษตร และอุตสาหกรรม สูตลาดโลก  
4. พัฒนาการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและคุณคาสินคาและบริการเนนฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพิ่ม 

มูลคาการทองเที่ยวเพี่อเพิ่มรายได  
5. รักษาความ อุดมสมบูรณของทรัพยากร ธรรมชาติสรางภาคีใน การอนุรักษฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความ ยั่งยืนและ
เตรียมพรอมรับอนุภูมิภาคลุม น้ําโขง และกรอบความรวมมือประชาคมอาเซียน  

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุม จังหวัด ( Strategic Issues)  
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมอนุภูมิภาคลุม  

น้ําโขงและเตรียมพรอมรับความรวมมือประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ  
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

วัฒนธรรมและ สุขภาพ เพื่อเปนฐานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตรที่ 4 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ

พลังงานโดย การมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว  
ยุทธศาสตรท่ี 1… 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมอนุภูมิภาคลุม  
น้ําโขงและเตรียมพรอมรับความรวมมือประชาคมอาเซียน  

แนวทางการพัฒนา  
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการกระตุน การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา และจัด

กิจกรรม สงเสริมการคา การลงทุนกับกลุมจังหวัดอื่นภายในประเทศและเพื่อนบาน  
2) สงเสริมการคา การลงทุน โดยพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs  
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS โดยจัดตั้งศูนย 

บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันดานโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานขอมูล วิจัย 
พัฒนา ผลิตบุคลากรดาน Logistics ทุกระดับ และจัดการความรวมมือระหวางหนวยงาน  

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ  

แนวทางการพัฒนา  
1) เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเนนความเปน         

เอกลักษณเฉพาะ สิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดตนทุนการผลิตโดยใชหลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุง
คุณภาพการผลิต เพื่อเพิ่มมูลคา พัฒนากลุมธุรกิจและผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร  

2) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรม และมูลคาเพิ่มใหกับผลิต
ภัณฑและ อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร  

3) สรางความเขมแข็งตอเกษตรกร องคกรเกษตรและผูประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุน 
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เครือขายการเรียนรูดานเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ และสรางความเขมแข็งของ 
กลุมธุรกิจและผูประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4) สงเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินคาเกษตร โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการ
ตลาด แกกลุมผูผลิตสินคาเกษตร รวมทั้งสรางชองทางการจัดจําหนายเฉพาะกลุม (Niche Product) 35  

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม
และ สุขภาพ เพื่อเปนฐานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา  
1) สงเสริมความพรอมและพัฒนาศักยภาพแกประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัวและชุมชนในการ

ดูแลปองกัน ปญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพรอมในการปรับตัวสู
สังคมผู อาวุโส ตลอดจนสงเสริมบทบาทและความสัมพันธที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน  

2) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดยปรับปรุง
แหลง ทองเที่ยวเดิม พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวตอเนื่องจังหวัดในกลุม 
และ สงเสริมความรวมมือในลักษณะโครงขายการทองเที่ยว กับประเทศในกลุม GMS  

3) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการทองเที่ยว โดยใหชุชนมีสวนรวม ตลอดจนพัฒนาการ 
ประชาสัมพันธและการตลาดการทองเที่ยว  

ยุทธศาสตรที่ 4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ
พลังงานโดย การมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 

แนวทางการ… 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น โดยการจัดทําฐานขอมูลความ

หลากหลาย ทางชีวภาพระดับทองถิ่น เพื่อประโยชนในการศึกษาเรียนรู และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 
2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน โดยการแกปญหาการบุกรุกทําลาย 
ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกปา ปลูกหญาแฝก เพื่อฟนฟูพื้นที่ตนน้ําและปาชุมชน การจัดทํา Food Bank การ
จัดทําฝายตนน้ําแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การปองกันไฟปารวมทั้งการสงเสริมอาชีพในชุมชนใน พื้นที่ปา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาส และความเปนอยูที่ดีอยางยิ่ง  

3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใชเทคโนโลยี GIS ใน
การจัดทํา ฐานขอมูลและนําไปใช  

4) สรางภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงเสริมชุมชนใน
การ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการปลูกจิตสํานึกและสรางเครือขายการมีสวนรวมทุกระดับ 
ตลอดจนการสรางความรู ความเขาใจและบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ และ
สาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง 

 1.4  แผนพัฒนาจังหวัด 
 พัฒนาจังหวัดเชียงราย 

วิสัยทัศนขงจังหวัดเชียงราย 
 “เมืองแหงการคา  การลงทุน การเกษตร และการทองเที่ยว 

  รุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา  ประชาชนอยูเย็นเปนสุข” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนและบริการโลจสิติกสเชื่อมโยง
กลุมจังหวัดกลุมอาเซียน+6 และ GMS 
  กลยุทธที่ 1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหลักเพื่ออํานวยความสะดวกทางระบบโลจสิติกส รวมทัง้
สนับสนุนการลงทุนเพือ่รองรบัการเติบโตทางเศรษฐกจิในกลุมประเทศอาเซียน+6 และGMS 
  กลยุทธที่ 2  สงเสริมความรวมมือการคาชายแดนในภาพรวมเพื่อใหเกิดการแขงขันเสรีทางเศรษฐกจิ
กลุมประเทศอาเซียน+6 และ GMS 
  กลยุทธที่ 3  พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูผลผลิตภัณฑสินคา OTOP และ SMEs เพื่อเพิ่มมลูคาการ
แขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 2  การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  กลยุทธที่ 1  พัฒนาคุณภาพเกษตรกร 
  กลยุทธที่ 2  พฒันาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตรและความมั่นคงของอาหาร 
  กลยุทธที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสทิธิภาพสมดลุและยัง่ยืน 
  กลยุทธที่ 4  เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ ลดตนทุน การแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่มและการพฒันาระบบ
ตลาด 

 ยุทธศาสตรท่ี 3… 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม      เชิงนิเวศ  
และเชิงสุขภาพ 
  กลยุทธที่ 1  พัฒนาใหจังหวัดเชียงรายเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรม กบัประเทศเพื่อนบาน GMS 
  กลยุทธที่ 2  สงเสริมและกระตุนการทองเที่ยวชวง Low  Season  พัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสูสากล 
  กลยุทธที่ 3  สงเสริมการเรียนรู  อนุรกัษ และเผยแพรวฒันธรรมประเพณี สังคม และคานิยม ลานนา 
เชื่อมโยงสูการเพิม่มลูคาการทองเที่ยว 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

  กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดบั สนับสนุนการลงทุนดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
  กลยุทธที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถของกําลังแรงงานและการคุมครองสวสัดิภาพ 
  กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
เปนวิถีชีวิตเพื่อสรางภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชน และสงัคม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
  กลยุทธที่ 1 การอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบรูณ และยั่งยืน 
  กลยุทธที่ 2  สงเสริมการพฒันาเมอืงเพื่อการจัดการสิง่แวดลอมอยางเปนรปูธรรมและยัง่ยืน 
  กลยุทธที่ 3 สงเสริมการเตรียมความพรอมรบัมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ใหกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของและชุมชน/หมูบาน 

 ยุทธศาสตรท่ี 6  การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  กลยุทธที่ 1 ดําเนินการตามยุทธศาสตรพลงัแผนดินโดยใชกลไกขับเคลื่อน 7 แผนหลัก อยางมี
ประสิทธิภาพรองรบัประชาคมอาเซียนป 2558 
  กลยุทธที่ 2  สนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยและความมั่นคงของพื้นที่ภายในและตามแนวชายแดน 
  กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

1.5  แผนพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดเชียงราย 
 แผนพัฒนาของ อปท.ในเขต จังหวัดเชียงราย 

วิสัยทัศน 

   “ยึดหลักธรรมาภิบาล  ทํางานแบบมีสวนรวม   ศูนยรวมเศรษฐกิจการคา  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเปนสุข” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 – 2564) ประกอบดวย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1... 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 
 กลยุทธ 

1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกสใหไดมาตรฐาน 
1.2 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบรหิารจัดการน้ําเพื่ออุปโภค บรโิภค และการเกษตร 
1.3 พัฒนาการบรหิารจัดการโครงสรางพื้นฐานรองรบัการเจริญเติบโตของทองถิ่น เพื่อเช่ือมโยงกลุม

จังหวัด  กลุมอาเซียน+6 และ GMS 
1.4 พัฒนางานดานผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคมุอาคาร 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 กลยุทธ 
  2.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพือ่เพิม่ศักยภาพผลิตภัณฑทองถิ่นใหไดมาตรฐานสากล 
  2.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณของคนในชุมชน 

2.4 สงเสริม  อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณทีองถิ่น 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 กลยุทธ 
  3.1 สงเสริมและพัฒนาการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดมาตรฐานการศึกษา 
  3.2  สงเสรมิและพฒันาการศึกษาสูอาชีพ 
  3.3 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกจิชายแดน 
  3.4 สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในเขตทองถิ่น 
  3.5 สงเสริมและสนบัสนุนการพฒันาระบบการบริการสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

 กลยุทธ 
4.1 รักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินของประชาชน 
4.2 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข สื่อดานอิเลคทรอนิกสและปญหาแรงงานตางดาว 
4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 
 กลยุทธ 

  5.1 สงเสริมและพัฒนาการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  5.2 สงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะ นํ้าเสีย และมลภาวะ 
  5.3 สงเสริมและพัฒนาการอนรุักษพลังงานและการใชพลงังานทดแทน 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

 กลยุทธ 
  6.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น 
  6.2 พัฒนาประสทิธิภาพในการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

6.3 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของทุกภาคสวน 
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชและเทคโนโลยี  

๒. ยุทธศาสตรของ… 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒.๑ วิสัยทัศน 
 “ชุมชนสะอาด  ยกระดบัคุณภาพชีวิต เกษตรทฤษฎีใหม การศึกษากาวไกล เตรียมพรอมสูอาเซียน” 

2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลยางฮอม ประกอบดวย 6 ดาน ดังน้ี 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบรหิารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิสูชุมชนทีเ่ขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ การทองเที่ยว  

 3.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมอืงเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการพฒันาทรพัยากรมนุษย 

5.   ยุทธศาสตรการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและการพฒันาสิ่งแวดลอมธรรมชาติอยางยัง่ยืน 
6.   ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีบูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

 

2.3   เปาประสงค 
1. ระบบโครงสรางพื้นฐานไดรับการพฒันาที่มีความสะดวกและทั่วถึง 
2. เกษตรปลอดภัยและมีรายไดจากสินคาเกษตรปลอดสารพิษ สงเสริมพฒันาอาชีพและกลุมอาชีพใหมั่นคง

และยั่งยืน 
3. แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรไดรับการพฒันาสามารถเชื่อมโยงบูรณา

การกับแหลงทองเที่ยวพื้นที่ใกลเคียง 
4. ประชาชนมีความรูมสีุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชุมชนมีความเจรญิอยางยัง่ยืน 
5. ผูยากไรและผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะห และสงเสริมศกัยภาพใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข 
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
7. ประชาชนมีโอกาสทางการศกึษาอยางทั่วถึงไดเรียนตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีการจัดการเพื่อการอนรุักษและพฒันาอยางยั่งยืน 

๒.4  ตัวชี้วัด 
๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหลงน้ําในการอปุโภคเพิม่มากขึ้นรอยละ  ๕ 
๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสรางพื้นฐานใหประชาชนไดใชบรกิารรอยละ  ๘๐  
๓)  ประชาชนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะมากขึ้นรอยละ ๙๐  และศิลปวฒันธรรมอันดียังคงอยู 
๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรมและประเพณี  
๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนรอยละ  ๑๐  
๖)  ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ ๕  และพึ่งตนเองไดมากขึ้น 
๗)  ชุมชนในเขตเทศบาลรอยละ  ๖๐  มีความนาอยูและมีความสงบสุข  
๘)  การบรกิารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัตงิานที่มปีระสิทธิภาพสงูรอยละ  ๖๐  
๙)  การบรกิารจัดการขยะในชุมชนมผีลการดําเนินงานทีม่ีประสทิธิภาพสูงรอยละ  ๖๐  
 
 
 

๒.5  คาเปาหมาย… 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

๒.5  คาเปาหมาย 
๑)  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 
 - คาเปาหมาย  จํานวน       โครงการ 
๒)  ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 - คาเปาหมาย  จํานวน       โครงการ 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได 
 - คาเปาหมาย  จํานวน       โครงการ 
๔)  มลภาวะและสิง่แวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข 
 - คาเปาหมาย  จํานวน       โครงการ 
๕)  การบรหิารจัดการภาครัฐที่ดีและมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 
 - คาเปาหมาย  จํานวน       โครงการ 
 

2.6 กลยุทธการพัฒนาของเทศบาลตําบลยางฮอม 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคม สะพาน ทางน้ํา 
แนวทางที ่2 การพัฒนาอาคารสถานที่ในชุมชน 
แนวทางที ่3 การพัฒนาแหลงน้ํา การสรางฝาย การจัดทําแผงปองกันตลิ่งพังและการจัดการน้ําอยางเปนระบบ   

     (เรียงหิน รางระบายน้ํา พนัง ประปา ขุดลอก) 
แนวทางที ่4  สนบัสนุนขยายเขตไฟฟา ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ ไฟกิ่ง ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
แนวทางที่ 5 สนับสนุนการออกโฉนดที่ดินของผูมีสทิธิถือครองตามกฎหมายและที่ดินสาธารณะประโยชน 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจสูชุมชนที่เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเที่ยว  
แนวทางที่ 1 สงเสรมิและพัฒนาอาชีพของกลุมอาชีพ กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP) ในทองถิ่น 
แนวทางที่ 2 สงเสรมิกลุมผูสงูอายุและผูพกิารไดมีงานทําและมีรายไดเพือ่การยงัชีพ 
แนวทางที่ 3 สงเสรมิเกษตรอินทรียตามแนวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหประชาชนพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 
แนวทางที่ 4 พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพตามศักยภาพในพื้นที่บรูณาการรวมมือกับหนวยงานที่

เกี่ยวของและพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติสิง่แวดลอม วิถีชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมืองเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซยีน 

แนวทางที่  1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและการแกไขปญหายาเสพติดการบรูณาการรวมกบัหนวยงานอื่นใหมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางที่  2 สงเสริมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางที ่ 3 สงเสริมเครือขายประชาชนและกลุมอาสาสมคัรใหเข็มแข็งเปนพลงัในการแกไขปญหาสังคมและขับเคลื่อน

นโยบายของรัฐบาล 
แนวทางที่  4 สงเสริมสนบัสนุนการบริการดูแลผูสงูอายุในระยะยาวทีพ่ึ่งตนเองไดและตองการที่พึง่พึงในตําบลยางฮอม 
แนวทางที่  5 สงเสริมดานสาธารณสุข การอนามัยครอบครวัการปองกันและควบคมุโรคติดตอโดยมีสวนรวมทุกภาคี

เครือขาย 
แนวทางที่  6… 
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แนวทางที่  6 จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะหและการแกไขปญหาเดก็ สตรี เยาวชน ผูสงูอายุคนพิการ   
                 ผูดอยโอกาสทางสังคม 
แนวทางที่  7 สงเสริมใหมสีวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ 
แนวทางที่  8 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
แนวทางที่  9 สงเสริมการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
แนวทางที่ 10 สงเสริมคุณภาพชีวิตสังคมเพือ่เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน 

4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
แนวทางที่  1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรบัเขาสูประชาคมอาเซียน 
แนวทางที่  2 สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาในระดบัประถมศึกษา มัธยมศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
แนวทางที่  3 สนับสนุนสงเสริมการพฒันาสื่อสรางสรรคสําหรบัเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน 
แนวทางที่  4 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรมรวมกับสถาบันทางศาสนารวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึงภูมปิญญา

ทองถิ่น วัฒนธรรม ทางดานภาษาและการแตงกายลานนา 
แนวทางที่  5 พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ใหไดรบัอาหารเสรมิ อาหารกลางวันอยางครบถวนและเปนธรรม 
 
 5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
แนวทางที่  1 สงเสริมสรางความรวมมือและสรางจิตสํานึกใหประชาชนในการอนุรกัษคุมครองและบํารงุปาไมตลอดจน

ทรัพยากรอื่นๆ 
แนวทางที่  2 สงเสริมการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล น้ําเสียมลพิษทางอากาศและความสะอาดเรียบรอยของชุมชน 
แนวทางที่  3 จัดทําแนวปองกันตลิ่งพงัตามแหลงน้ําสาธารณะหมูบาน 
แนวทางที่  4 สงเสริมพัฒนาพลังงานทดแทน 

 6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีบูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  
แนวทางที่  1 การพฒันาระบบการใหบริการประชาชน วัสดุอุปกรณ และสิง่อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
แนวทางที่  2 พัฒนาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 
แนวทางที่  3 เสริมสรางระบบดานประสานเครือขายการพฒันาทองถิ่นใหเข็มแข็งเพื่อใหเกิดความรวมมือและการบรูณา

การรวมกัน 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 

๑)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

2)  การพัฒนาชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเที่ยว 
3)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองสามารถแขงขันกับ

ประชาคมอาเซียนได 
4)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 
5)  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนรวมทั้งมีการกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล

และมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน 
6)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

๒.๘  ความเชื่อมโยง... 
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   การจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการวิเคราะหจุดออน  
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

การประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลยางฮอม เปนการ
ประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาทองถิ่น โดยใชเทคนิคการ
SWOT Analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลตําบลยางฮอมในภาพรวม ดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (Strengths)... 
 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป     

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. 
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จุดแข็ง  (Strengths) 
1. ที่ตั้งภูมิประเทศนาอยู มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร เชน วน

อุทยานพญาพิภักดิ์บนดอยยาว น้ําตกแดนดง  บานงามเมือง หมูที่ 11 น้ําตกศรีชมภูบานชมภู  หมูที่ 7, อางเก็บน้ําบานยางฮอม 
หมูที่ 12 , อางเก็บน้ําบานหวยสัก  หมูที่ 15, สวนสุขภาพจําปูดิน บานหวยสักหมูที่ 15 

2.  ตําบลยางฮอมมีอาณาเขตติดตอกับ อําเภอเชียงของซึ่งเปนประตูสูเศรษฐกิจอาเซียน (พมา,ลาว ,จีนตอนใต) กอรปกับ
มีถนนหมายเลข 1020 ผานจากอําเภอเชียงของไปสูเสนทางหลัก ๆ หลายสาย เชน ไปอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สู
กรุงเทพฯ สายเชียงราย และจะมีถนนเชื่อมโยงจากถนนสาย 1020 ไปสูเสนทางสําคัญ ๆ ของจังหวัดเชียงราย เชน 
สาย 1174  และจะมีการดําเนินการกอสรางถนนสาย 1421 หัวดอย – บานใหมพัฒนา เพื่อเปนเสนทางหลักในการ
เดินทางจากอําเภอเมืองเชียงรายไปสูอําเภอเชียงของ 

3.  เปนสถานที่ที่มีรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ 9 ทรงประทับรอยพระบาท 
4.  มีปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่นและมีผลิตภัณฑที่เปนสินคา OTOP จํานวนมาก เชนการทําไมกวาด  การทอผา

ผาปกชาวเขา  ผาถักโครเซ ฯลฯ 
5.  มีแหลงน้ําที่จะนําไปใชประโยชนในดานอุปโภค บริโภค และดานการเกษตรหลายแหง และมีแมน้ําอิง เปนแมน้ํา

ขนาดใหญไหลผานชุมชนทําใหตั้งสถานีสูบน้ําไวใชในการเกษตรใหกับเกษตรในตําบลยางฮอม สรางความเปนอยูที่ดี
ขึ้นใหกับประชาชนในตําบลยางฮอม 

6.  มีจุดพักรถขนาดใหญที่อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวขึ้นไปเที่ยววนอุทยานพญาพิภักดิ์และผูที่สัญจรผานไป 
มาสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดเปนจํานวนมาก 

7.  มีพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ สามารถผลิตอาหารและสินคาเกษตรที่สําคัญ อาทิ ลําไย ขาว ขาวโพด ยางพารา  
ลิ้นจี่ ฯลฯ 

8. ประชาชนในตําบลยางฮอมมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายสวนใหญยังคงดํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม  
ไดแก ชาวไทยภูเขา  เผามง  บานพญาพิภักดิ์  หมูที่ 13, ชาวไทยภูเขาเผาเมี้ยน (เยา) บานใหมพัฒนา หมูที่ 10, ชาว
ไทยลื้อ บานหวยหลวง หมูที่ 5, หมูที่20  สวนหมูบานที่เหลืออีก 17  หมูบาน  มีเชื้อชาติเปนคนไทยเหนือ (คนเมือง)  
มีเจดียเกาแกที่ประชาชนใหความเคารพศรัทธาหลายแหง  ไดแก  พระธาตุยางฮอม  พระธาตุจอมสวรรค พระธาตุ
จอมมงคลคีรีสารภี และมีวัดที่มีโบสถสวยงามมาก  เชน  วัดบานหวยหลวง, วัดบานหวยสัก, วัดบานยางฮอม  และวัด
อื่น ๆ อีกหลายวัด  มีประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต  มีโบสถคริสตที่บานแดนเมือง  หมูที่ 11พลังมวลชนเขมแข็ง 

9.  มีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.) สามารถดูแลผูสูงอายุที่ยากจนและไมมีลูกหลานเลี้ยงดู 
10.หมูบานไดใหความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เชน การอนุรักษพันธุปลา และการ 
     อนุรักษพื้นที่ปาไมในพื้นที่(ปาชุมชน) 
11. ตําบลยางฮอมมีศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ 
     ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ 9 จํานวน 2 จุด คือ บานทุงศรีเกิด หมูที่ 3 และบานหวยสัก หมูที่ 15 
จุดออน (Weaknesses) 

1. พื้นที่หมูบานบานพญาพิภักดิ์ตั้งอยูบนพื้นที่ภูเขาสูงชัน ทําใหมีปญหาน้ําอุปโภค บริโภคและการเกษตรเปน
ประจําทุกป 

2. พื้นที่สวนใหญเปนเสนทางการเกษตร แตมีงบประมาณที่จํากัดในการปรับปรุงเสนทางใหมีการคมนาคมใหสะดวก 
และปลอดภัย 

 
3.พื้นที่ทางการ... 
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3. พื้นที่ทางการเกษตรไดรับผลกระทบซ้ําซากจากภัยธรรมชาติ  เชน  น้ําทวม ภัยแลง  เพราะตําบลยางฮอมมีแมน้ําอิง 
ซึ่งเปนแมน้ําขนาดใหญที่ไหลมาจากจังหวัดพะเยา และผานชุมชน ในจังหวัดเชียงราย     ในชวงฤดูฝนจะมีน้ํา
เออลนตลิ่งทวมพื้นที่การเกษตร ชวงฤดูแลงพื้นที่เหนือน้ํามีการทําเขื่อนกั้นนํ้าไว ทําใหน้ําขาดแคลนไมมีน้ําใชใน
การเกษตร 

4. กระบวนการการผลิตทางการเกษตรยังขาดความรูในการนําไปใชเพิ่มผลผลิต 
5. พื้นที่ของตําบลยางฮอมบางสวนเปนที่สาธารณะของหมูบานและบางสวนเปนที่น้ําทวมถึง ทําใหมีปญหาแหลงทิ้ง

ขยะของชุมชน 
6. อาชีพหลักของประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร ทําใหมีความตองการใชน้ําในการผลิตเปนจํานวน

มาก จึงไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําอยูเสมอ 
7. รายไดหลักของประชาชนสวนใหญมาจากผลผลิตทางการเกษตรอยางเดียว 
8. ในชวงฤดูแลงมีการลักลอบเผาปา  ทําใหเกิดหมอกควัน สงผลใหเกิดปญหาสุขภาพ และทางเดินหายใจ 
9. ไมมีรอยพระบาทมาประดิษฐเปนการถาวร 
 

โอกาส  (Oppertunities)  
1. พื้นที่ตําบลยางฮอมมีอาณาเขตติดตอกับอําเภอเชียงของ อําเภอเวียงแกน อําเภอพญาเม็งราย และเขตตําบลปาตาล 

สามารถบูรณาการและประสานแผนที่เกินศักยภาพที่เปนโครงการขนาดใหญ 
2. บานพญาพิภักดิ์มีสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร  และทางธรรมชาติ ซึ่งไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว

ตั้งแตป 2558 – 2563 จากกองทัพภาคที่ 3  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย และกระทรงการทองเที่ยวและ
กีฬา  สวนราชการที่เกี่ยวของรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถสรางเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม ที่
เชื่อมตอจากภูชี้ฟา  และภูผาตั้ง ทําใหสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ได 

3. ตําบลยางฮอมมีการขยาย ปรับปรุงถนนสาย 1020 ซึ่งเปนทางผานของกลุมประเทศอาเซียนหลายประเทศ เชน 
ลาว พมา  และนอกกลุมอาเซียน เชน จีน ซึ่งสามารถใชเปนเสนทางขนสงสินคา และพัฒนาใหมีจุดพักรถของ
นักทองเที่ยวได 

4. ตําบลยางฮอมเปนตําบลนํารองในการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว 1 ใน 6 จังหวัดของประเทศไทย ไดรับความรวมมือ
จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) และ JIGAจากประเทศญี่ปุน 

5. ไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมจากภาคประชาชน หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และจําภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน 
กลุมองคกรประชาชน เชน อปพร. อสม. และผูนําชุมชน ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเปนอยางดียิ่ง 

6. มีโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 2 แหง ที่สามารถบริการประชาชนใน
ดานสาธารณะสุขไดสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 

7. ตําบลยางฮอมมีโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียงที่สามารถใหบริการตั้งอยูใกลบาน 
ดานอุปสรรค (Threats) 
1. การพัฒนาทองเที่ยวดอยพญาพิภักดิ์อยูในขั้นระหวางการกอสราง ทําใหยังขาดการประชาสัมพันธอยางแพรหลาย 

และทั่วถึง 
2. การพัฒนาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)ยังไมไดมาตรฐาน ทําใหสินคายังไมไดรับการยอมรับอยาง

แพรหลาย 

3.งบประมาณ... 
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3. งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลยังไมเพียงพอตอสภาพปญหา และความตองการของประชาชน ทําใหการดําเนนิงาน
ดานบริการสาธารณะ ยังแกไขปญหาไมเพียงพอและทั่วถึง 

4. พื้นที่ทิศตะวันออกของถนนสาย 1020 พื้นที่ครอบครองของราษฎรสวนใหญยังขาดเอกสารสิทธ์ิในที่ดินทํากิน 
5. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา เนื่องจากราคาพืชผลทางการเกษตรอยูที่พอคาคนกลางเปนผูกําหนด รวมถึง

วัตถุดิบที่ใชในการเพาะปลูกและผลิตสินคาทางการเกษตรมีราคาสูง ทําใหเกษตรกรขาดความมั่นใจในการลงทุนทาง
การเกษตร 

6. รัฐบาลยังไมมีนโยบายในการแบงเขตพื้นที่ปาไม และพื้นที่ดินทํากินอยางชัดเจน ทําใหชาวบานในพื้นที่บุกรุกพื้นที่ปา
สงวน  เพื่อทําไร ทําสวนในการยังชีพ 

7. จากการพัฒนา ปรับปรุง  ขยายถนนหมายเลข 1020 จาก 2 ชองทาง เปน 4 ชองทางจราจร ทําใหประชาชนที่ใช
เสนทางคมนาคม ยังปรับตัวไมทันกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ขาดวินัย ขาดการเคารพกฎจราจร สงผลใหเกิด
อุบัติเหตุเกิดขึ้นบอยครั้ง สรางความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ 

 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
     เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนนิงานที่ไดจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม ประจําปทีผ่านมา 
วาประสบความสําเรจ็มากนอยเพียงใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอมได
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สรปุผลการดําเนินการ ดังนี ้

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ/งบประมาณ 
ปรากฏอยู

ใน
แผนพัฒนา

สามป 

งบประมาณ บรรจุใน
เทศบัญญัติ 

(นําไป
ปฏิบัติ) 

งบประมาณ 
 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผน

ฯ  
๑.  ยุทธศาสตรการพฒันาระบบ
คมนาคม โครงสรางพื้นฐานการ
บรหิารจัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

44 

267,276,800 

11 

3,840,000 

6.79 

๒.  ยุทธศาสตรการพฒันา
เศรษฐกจิสูชุมชนทีเ่ขมแข็งตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและการ
ทองเที่ยว 

35 

9,595,000 

6 

920,000 

3.70 

๓.  ยุทธศาสตรการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

110 
12,456,000 

56 
4,414,154 

34.57 

๔.  ยุทธศาสตรการพฒันาดาน
การศึกษาและการพฒันาทรัพยากร
มนุษย 

54 
9,050,230 

29 
6,585,802 

17.90 

๕.  ยุทธศาสตรการอนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

32 
7,075,000 

4 
150,000 

2.47 

๖.  ยุทธศาสตรการพฒันาสงเสรมิ
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
บูรณาการโดยยึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง 

62 

17,517,000 

56 

26,780,044 

34.57 

รวม 337 322,970,030 162 42,690,000 48.07 
 

การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
1. การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน 
- กอสรางปรับปรุง  ซอมแซม  เสนทางคมนาคมทั้งเสนทางเชื่อมโยงระหวางหมูบานและภายในหมูบานรวมทั้งถนน

การเกษตรให 
 

- สรางรางระบาย... 



57 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

- สรางรางระบายน้ําเพื่อปองกันน้ํากัดเซาะถนน และทําใหการคมนาคมและการสัญจรไป มา ของประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภัย 

- กอสราง ตอเติมอาคารหอประชุมหมูบาน กอสรางอาคารอเนกประสงคศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอสรางรั้วรอบ
หอประชุมและกอสรางปายหมูบานใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชน 

- ขยายเขตไฟฟา และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการบํารุงซอมแซมระบบประปาภายในหมูบานใหมีไฟฟา และ
น้ําประปาใชทั่วถึงครบทุกครัวเรือน 

- กอสราง ปรับปรุงซอมแซม ลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- อนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ํา โดยการขุดลอกแหลงน้ําใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตรทั้งตําบล 
- พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษประวัติศาสตร และภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวใหสวยงาม ตําบลยางฮอม 
- ขุดเจาะบอบาดาล และประปาใชอุปโภค บริโภคของประชาชนในตําบลยางฮอม 
- บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อใหมีสภาพใชงานที่ปลอดภัย   
2.  การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 
-  ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมที่มีความจําเปนเรงดวนเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร     
-  จัดหาแหลงน้ําใชสําหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
-  สงเสริมอาชีพ เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริม และมีรายไดเลี้ยงตัวเอง 
-  สงเสริมใหความรูเรื่องการผลิต แปรรูปผลผลิตการเกษตรมูลคาสินคาการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น 
3.  การดําเนินงานดานสังคม 
-  สนับสนุนจัดการแขงขันกีฬาเพื่อใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด 
-  สนับสนุนกิจกรรมของอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกป  
-  สงเสริมการอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบานในวันสําคัญตาง ๆ  
-  สงเสริมการจัดประเพณี วัฒนธรรมพื้นบานใหคงอยู และใหคนรุนหลังสืบสานตอไป เชน ปใหมมง งานวัน

กตัญู  สรงน้ําพระ ประเพณีลอยกระทง เปนตน 
-  สงเคราะหเบี้ยยงัชีพแกคนชราผูพกิารและผูปวยเอดส 
-  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  สนับสนนุโครงการฝกอบรมอปพร. 
-  สงเสรมิ และสนับสนุนดานการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ภัยหนาว ลดอุบัตเิหตุการจราจรทางถนนชวง

เทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต  
-  สงเสรมิกลุมตางๆ ในชุมชน เชน สงเคราะหผูดอยโอกาส สงเสริมกจิกรรมเด็ก เยาวชน สตรผีูสงูอายุ ผูพกิาร 

และผูเจบ็ปวยรายแรงในตําบลยางฮอม 
-  อบรมใหความรูเรื่องการทบทวน อาสาสมัครปองกันไฟ  อบรมหลักสูตรอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน  

อบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยเบื้องตนใหกบัผูบรหิาร สมาชิกสภาเทศบาลพนกังานและลกูจางเทศบาลตําบล
ยางฮอม  

-  สงเสรมิทําปุยหมกั ปุยอินทรียชีวภาพใหกับกลุมตาง ๆ ในชุมชน 
-  สงเสรมิดานการเกษตร ตามแนวทางทฤษฏีเศรษฐกจิพอเพียง อบรมสงเสรมิการแกไขปญหาโรคเกี่ยวกับพืช 

กําจัดศัตรูพืช และเกษตรอินทรียใหแกเกษตรตําบลยางฮอม  
-  สงเสรมิ สนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง เชน โครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง อบรมธรรมสัญจรใหกับ

ประชาชนทั่วไป 
4.  งานดาน... 
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4.  งานดานสาธารณสุข 
-  สนับสนุนสถานีอนามัย  หมูบานตาง ๆ และโรงพยาบาลขุนตาลในการรณรงคปองกัน รักษาสุขภาพอนามัย 

เชน การรณรงคและปองกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ  โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก  โครงการ
ควบคุมและปองกันโรคในสัตว เชน มือ เทา ปาก เปอย โครงการเทศบาลตําบลยางฮอมยิ้มบริการประชาชนเคลื่อนที่  
โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา การฉีดพนยาปราบยุงลาย การแจกจายทรายอะเบทปองกันการวางไขของ
ยุงลายฯลฯ เปนประจําทุกป 

-  สงเสรมิ/สนับสนุนกิจกรรมกลุมอสม. เชน ดูแลผูสงูอายุทีบ่าน พัฒนาสุขภาพชุมชน ใหแกอาสาสมัครดูแล
ผูสงูอายุทีบ่าน และสงเสรมิสุขภาพผูปวยที่มีภาวะพึ่งพิงและติดเตียง 

-  สนับสนนุกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 
-  สงเสรมิใหมีการจัดการขยะในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ และประสทิธิผล เชน โครงการบริหารจัดการขยะ

แบบพึ่งพาตนเองในชุมชน 
-  จัดระบบการแพทยฉุกเฉินประจําตําบลยางฮอม 
-  จัดการอบรมใหความรูและกจิกรรมในดานสุขภาพ เชน จางเหมาทําอาหารกลางวันศูนยพฒันาเด็กเล็กตําบล

ยางฮอม โครงการอบรมผูประกอบการรานคา โครงการมหกรรมอาหาร (ยางฮอมมวนใจ ใสใจสุขภาพ)  สงเสริมการดูแล
ผูสงูอายุระยะยาว (บานกลางผูสูงอายุ) 

5.  การดําเนินงานดานแหลงนํ้า 
-  จัดสรางซอมแซม บํารุงรักษา ทั้งแหลงน้ําธรรมชาติ และจัดสรางขึ้นใหม ทั้งแหลงน้ําเพื่อการบริโภค อุปโภค 

และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เชน ขุดลอกหนาฝาย ปรับปรุงระบบประปาหมูบานและประปาภูเขา จัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อ
ซอมแซมระบบประปา จัดซื้อทอพีวีซี  แตยังไมทั่วถึงเนื่องจากพื้นที่พัฒนามีจํานวนมาก แตงบประมาณมีจํานวนจํากัด 

-  กอสรางที่กักเก็บน้ําใชในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เชน แทงคน้ํา คสล. ถังบรรจุน้ําขนาดใหญ ฯลฯ  
-  สงเสริมการปลูกตนไม เพื่อเปนแหลงตนน้ํา 
-  โครงการขุดลอกแหลงน้ํา และกอสรางพนังปองกนน้ําเซาะตลิ่งเพื่อใหมีน้ําใชเพียงพอในการเกษตร 
-  กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมเสนทางระบายน้ํา เชน กอสรางทอเหลี่ยม วางทอระบายน้ํา 
-  ปรับปรุง ซอมแซมเครื่องสูบน้ํา 
6.  การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
-  การบริหารจัดการขยะในชุมชน เทศบาลดําเนินการบริหารจัดการขยะแบบพึ่งพาตนเองในชุมชนจัดหาบอขยะ  

ถังเก็บขยะตามหมูบาน ตาง ๆ  และมีเทศบัญญัติที่ตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมปญหาขยะมูลฝอย เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. 2556  

-  จัดทําโครงการบํารุงรักษาดูแลตนไมและจัดหาพันธุไมทดแทนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่ตําบลยางฮอม  
และรวมกับชุมชนหมูบานตาง ๆ อนุรักษพื้นฟูปาชุมชนของตนเอง รวมทั้งอนุรักษวัฒนธรรมกระตุนใหประชาชนมีความ
สํานึกรักษาดูแลปาไม  

-  การลดปริมาณขยะมูลฝอยในตําบล 
-  จัดใหมีการรณรงคลดภาวะโลกรอน การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน แกไขปญหาภัยแลง  
-  จัดใหมีการจัดการแนวเขตที่ดินทํากิน  ที่ดินอยูอาศัย และที่สาธารณประโยชน ใหมีแนวเขตชัดเจน และ

ควบคุมการบกุรุกพื้นที่ปาสงวน  และปาตนน้ํา       
  
 

7.  การดําเนินงาน... 
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7.  การดําเนินงานดานสังคมการเมือง การบริหาร 
-  สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทาแผนชุมชนและแผนพฒันาสามป 
-  สงบุคลากรเขารบัการศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ 
-  ปรับปรงุระบบการจัดเกบ็ภาษีเพื่อพฒันารายได 
-  เผยแพรประชาสัมพันธกจิกรรมและผลการปฏิบัติงาน 
-  สงเสรมิและสนบัสนุนนโยบายความมั่นคงของรัฐ เชน เสริมสรางความปรองดองและสมานฉันฑของประชาชน

ในตําบลยางฮอม 
-  ดําเนินงานตามโครงการสงเสริมประชาธิปไตย 
-  จัดหาวัสดุอปุกรณเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนตอการปฏิบตัิงาน 
-  สงเสริมการบริการสาธารณะแกประชาชน 
-  อุดหนุนเผยแพรหลักธรรมพระพุทธศาสนาและสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและ

ธรรมชาติใหแกพุทธสมาคมสาขาอําเภอขุนตาล 
-  เขารวมกิจกรรมที่สําคัญๆ งานรัฐพิธีตาง ๆ เชน งานวันพอแหงชาติ  งานวันแมแหงชาติ วันปยะมหาราช และ

งานไหวสาแมฟาหลวง  เปนตน  
8.  ดําเนินงานดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-  สงเสรมิและสนบัสนุนการจัดงานประเพณีกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีทองถิ่น เชน ประเพณีสงกรานต 

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุในตําบลยางฮอม 
-  สนับสนนุงบประมาณตามโครงการอาหารเสรมิ (นม) และอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน 
-  สงเสรมิและสนบัสนุนการจัดงานสําคัญของทางราชการ 
- สงเสริมและสนบัสนุนการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนไดรบัปจจัยพื้นฐานและโอกาสอยางเสมอภาค 
-  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยฯ   
-  การจัดการศึกษากอนวัยเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหความรู ความสามารถ 
-  สงเสรมิภูมิปญญาทองถิ่น เชน ดนตรีพื้นเมือง 
-  สงเสรมิ สนับสนุนใหสถานศึกษาในตําบลจัดกจิกรรมเกี่ยวกับการตอตานยาเสพติด เชน  อบรมลกูเสือตอตาน

ยาเสพติดในสถานศึกษา และปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
-  สงเสริม สนับสนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษา เชน คาราวาน

เสริมสรางเด็ก  นิทรรศการวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม  

สรุปการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 เทศบาลตําบลยางฮอมใชหลักการพัฒนาตําบล โดยการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแนวทางของตําบลครบทุกดาน การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลยางฮอมมาจากปญหาความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ โดยนําโครงการ กิจกรรมจากแผนชุมชน มาจัดทําแผนพัฒนาสามป และนําโครงการ 
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปนําสูการปฏิบัติ โดยมีผลผลิตดังกลาวขางตน และมีความสอดคลอง เชื่อมโยงของ
แผนพัฒนาแหงชาติ  ฉบับที่ 11  ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตรอําเภอขุนตาล  เพื่อการบูรณาการโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตําบล
ยางฮอม เชน โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ณ วนอุทยานพญาพิภักดิ์  แหลงที่มาของงบประมาณมา
จาก จังหวัดเชียงราย  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย  กองทัพภาคที่ 3  การทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย และโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดเชียงราย  ซึ่งโครงการที่ไดรับมาพัฒนาตําบลทําใหตําบลยางฮอมมีลักษณะที่มีความโดดเดนกวา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ในอําเภอขุนตาล และใกลเคียง   
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เทศบาลตําบลยางฮอมมีการปฏิบัติราชการที่บรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ โดยยึดประชาชนในพื้นที่หลักในการพัฒนา เพื่อใหเกิดความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ และการ
พัฒนาตําบลยางฮอมไปสูตําบลที่นาอยู 

๓.๓ ความเชื่อมโยง... 
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แบบ ยท. 01 
๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตาํบลยางฮอม พ.ศ. 2561 – 2564 

   
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป 

ปรับสมดลุและพัฒนา
ระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

ความมั่นคง สรางความสามารถ 
ในการแขงขัน 

พัฒนาและ
เสริมสราง

ศักยภาพคน 

สรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม 

สรางความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

กับสิง่แวดลอม 

แผนพัฒนา
เศรษฐกจิฯ 
ฉบับที่ 12 

การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย 

การสรางความ
เปนธรรมลด
ความเลื่อมล้ํา

ในสังคม 

การสรางความ
เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง

ยั่งยืน 

การเติบโตที่ 
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

ความมั่นคง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร

จัดการ 
ในภาครัฐและ 
ธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

วิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง 

และพื้นที่
เศรษฐกิจ  

การพัฒนา
โครงสราง

พื้นฐานและ
ระบบ 

โลจิสติกส 

การ
ตางประเทศ 

ประเทศ
เพื่อนบาน 

และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด 

พัฒนาสภาพแวดลอมในการ
พัฒนาการคา การลงทุน 
และโลจสิติกสเชื่อมอนุ
ภูมิภาคลุม  นํ้าโขงและ

เตรียมพรอมรบัความรวมมือ
ประชาคมอาเซียน 

การสรางความเขมแข็งและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
การเกษตรเพือ่เพิม่มลูคาสินค

าเกษตรปลอดภัยทีม่ี
ศักยภาพ 

ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบรูณ การบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมและ
พลังงานโดย การมสีวนรวม
ของชุมชนสูการเปนกลุม 

จังหวัดสีเขียว 

พัฒนาและสนับสนุนการ
ยกระดับการพฒันาสงัคม  
การทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ

วัฒนธรรมและ สุขภาพ เพื่อ
เปนฐานการพฒันาชุมชน 

อยางยั่งยืน 
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ยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั

เชียงราย 

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส เช่ือมโยงกลุม
จังหวัด กลุมอาเซียน+6 
และ GMS  

 

ยทุธศาสตร์

การพฒันา

ของ อปท.ใน

เขตจงัหวดั

เชียงราย 

การพัฒนาดาน
เศรษฐกจิและการ
ทองเที่ยว 

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและปองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมให
สมบรูณและยัง่ยืน 

การพัฒนาดาน
การเมืองการ
บรหิาร 

ยทุธศาสตร์การพฒันา

ขีดความสามารถใน

การแข่งขนัดา้นการคา้ 

การลงทุนและ

บริการโลจิสติกส์

เชื�อมโยงกลุ่มจงัหวดั

กลุ่มอาเซียน+6และ 

GMS 

 

การใชบรบิทดาน
การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมที่
เปนเอกลกัษณของ
ทองถิ่นตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงในการสราง
ภูมิคุมคากันของ
ครอบครัว ชุมชน 
และสงัคม 

การดํารงฐาน
วัฒนธรรมลานนา 
เพื่อเพิ่มมลูคาการ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิง
นิเวศ และเชิง
สุขภาพ 
 

พัฒนาทรัพยากร
มนุษยและ
คุณภาพชีวิต
เพื่อใหประชาชน
อยูเย็นเปนสุข 
 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดลอม
ใหดํารงความ
สมบรูณและยัง่ยืน 

การรกัษาความ
มั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์

การพฒันา

เทศบาลตาํบล

ยางฮอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบคมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหารจัดการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจสูชุมชนที่
เขมแข็งตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ        
การทองเที่ยว  

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสังคมและ
การเมืองเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

ยุทธศาสตรการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การพัฒนาสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติอยางยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
สงเสริมการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีบูรณาการ
โดยยึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง 

เป้าประสงค ์

ระบบ
โครงสราง
พื้นฐานไดรับ
การพัฒนาที่มี
ความสะดวก
และทั่วถึง 

เกษตรปลอดภัยและมี
รายไดจากสินคาเกษตร
ปลอดสารพิษ สงเสริม
พัฒนาอาชีพและกลุม
อาชีพใหมั่นคงและยั่งยืน

แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติและแหลง
ทองเที่ยวทางประวตัิศาสตร
ไดรับการพัฒนาสามารถ
เชื่อมโยงบูรณาการกับแหลง
ทองเที่ยวพื้นที่ใกลเคยีง 

ประชาชนมีความรู 
มีสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น  ชุมชนมีความ
เจริญอยางยั่งยืน 

ผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสไดรับ
การสงเคราะห  และ
สงเสริมศักยภาพให
สามารถดํารงชีวิตได
อยางปกตสิุข 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ประชาชนมีโอกาส
ทางการศึกษา
อยางทั่วถงึไดเรียน
ตามมาตรฐานที่
กฏหมายกําหนด 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมี
การจัดการเพื่ อ
การอนุรักษและ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

 

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส เช่ือมโยงกลุม
จังหวัด กลุมอาเซียน+6 
และ GMS  

 

ยทุธศาสตร์

การพฒันา

ของ อปท.ใน

เขตจงัหวดั

เชียงราย 

การพัฒนาดาน
เศรษฐกจิและการ
ทองเที่ยว 

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและปองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมให
สมบรูณและยัง่ยืน 

การพัฒนาดาน
การเมืองการ
บรหิาร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยทุธ ์ 1.การพัฒนาระบบคมนาคม 
สะพาน รางระบายน้ํา 
2.สนับสนนุอาคารสถานที่ในชมุชน 
3.พัฒนาแหลงน้ํา การสรางฝาย 
และการจัดการน้ําอยางเปนระบบ 
4.สนับสนุนขยายเขตไฟฟา ไฟกิ่ง 
สาธารณะ 
5.สนับสนุนการออกโฉนดที่ดิน
ของผูมีสิทธิถือครองตาม
กฏหมายและที่ดินสาธารณะ
ประโยชน  

 1 สงเสริมและพัฒนาอาชพีของกลุมอาชพี    
 กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ  
 (OTOP)ในทองถิน่ 

2.สงเสรมิกลุมผูสูงอายุและผูพิการไดมีงาน
ทําและมีรายไดเพื่อการยังชีพ 
3.สงเสริมเกษตรอินทรยีตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพยีงเพื่อใหประชาชนพึ่งตนเองไดอยางยั่งยนื 
4.พัฒนาแหลงทองเทีย่วใหเปนระบบและมี
คุณภาพตามศักยภาพในพื้นที่บรูณาการ
รวมกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของและพัฒนาให
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถิน่  

1 สงเสริมสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
การบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นใหมีประสิทธิภาพ 
 2 สงเสริมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
3 สงเสริมเครือขายประชาชนและกลุมอาสาสมัครใหเขมแข็งเปน
พลังในการแกไขปญหาสังคมและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ 
4 สงเสริมสนับสนุนการบริการดูแลผูสูงอายุในระยะยาวที่
พึ่งตนเองไดและตองการที่พึ่งพิงในต.ยางฮอม 
5.สงเสริมดานสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอโดยมีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย 
6.จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะหและการแกไขปญหาเด็ก สตรี 
เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม 
7.สงเสริมใหมีสวนสาธารณ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ 
8.สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
9.สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

 

1 สงเสริมและพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา
ของศพด.เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน 
2.สนับสนุนสงเสริมการจัดการศกึษาในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศกึษาและกศน.ใหมีคณุภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 
3.สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาสื่อสรางสรรค
สําหรับเด็กของศพด.และเยาวชน 
4.สนับสนุนการเรยีนรูคูคุณธรรมรวมกับสถาบัน
ศาสนารวมทั้งสงเสริมการศกึษาทีค่ํานึงถึงภูมิทองถิน่ 
วัฒนธรรม ทางดานภาษาและการแตงกายลานนา 
5.พัฒนาศพด.ใหไดรับอาหารเสริม อาหารกลางวัน
อยางครบถวนและเปนธรรม 

 

1 สงเสริมสรางความ
รวมมือและสรางจิตสํานึก
ใหปชช.ในการอนุรักษ
คุมครองและบํารุงปาไม
ตลอดจนทรัพยากรอืน่ๆ 
2.สงเสริมการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย 
มลพิษทางอากาศและความ
สะอาดเรียบรอยของชุมชน 
3.จัดทําแนวปองกนัตลิ่งพัง
ตามน้ําสาธารณะหมูบาน 
4.สงเสริมพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 

 

1 การพัฒนาระบบการ
ใหบริการประชาชน วัสดุ
อุปกรณ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชน 
2.พัฒนาบคุลากรอปท.ใหมี
ประสิทธิภาพ 
3.เสริมสรางระบบดาน
ประสานเครือขายการพัฒนา
ทองถิ่นใหเขมแข็งเพื่อใหเกิด
ความรวมมือและการบูรณา
การรวมกนั 

 

แผนงาน 
บรหิาร 

งานทั่วไป 
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

การศึกษา 
 

สาธารณสุข เคหะชุมชน สรางความ
เขมแข็ง

ของชุมชน 

การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

เกษตร 
 

งบกลาง 
 

เป้าประสงค ์

ระบบ
โครงสราง
พื้นฐานไดรับ
การพัฒนาที่มี
ความสะดวก
และทั่วถึง 

เกษตรปลอดภัยและมี
รายไดจากสินคาเกษตร
ปลอดสารพิษ สงเสริม
พัฒนาอาชีพและกลุม
อาชีพใหมั่นคงและยั่งยืน

แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติและแหลง
ทองเที่ยวทางประวตัิศาสตร
ไดรับการพัฒนาสามารถ
เชื่อมโยงบูรณาการกับแหลง
ทองเที่ยวพื้นที่ใกลเคยีง 

ประชาชนมีความรู 
มีสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น  ชุมชนมีความ
เจริญอยางยั่งยืน 

ผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสไดรับ
การสงเคราะห และ
สงเสริมศักยภาพให
สามารถดํารงชีวิตได
อยางปกตสิุข 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ประชาชนมีโอกาส
ทางการศึกษา
อยางทั่วถงึไดเรียน
ตามมาตรฐานที่
กฏหมายกําหนด 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมี
การจัดการเพื่ อ
การอนุรักษและ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
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3.4  แผนผังยุทธศาสตร (Strategic  map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

วิสยัทศั ชุมชนสะอาด  ยกระดบัคุณภาพชีวติ  เกษตรทฤษฎีใหม่  การศึกษากา้วไกล  เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 

ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค ์

ระบบโครงสราง
พื้นฐานไดรับการ
พัฒนาที่มีความ
สะดวกและทัว่ถึง 

เกษตรปลอดภัยและมี
รายไดจากสินคาเกษตร
ปลอดสารพิษ สงเสริม
พัฒนาอาชีพและกลุม

อาชีพใหมั่นคงและยั่งยืน 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
และแหลงทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตรไดรับการพัฒนา
สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับ
แหลงทองเที่ยวพื้นที่ใกลเคียง 

 

ประชาชนมีความรู มี
สุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น  
ชุมชนมีความเจริญ

อยางยั่งยืน 

ผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสไดรับการ

สงเคราะห  และ
สงเสริมศักยภาพให
สามารถดํารงชีวิตได

อยางปกตสิุข 

ประชาชนมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ประชาชนมีโอกาส
ทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึงไดเรียนตาม

มาตรฐานที่กฏหมาย
กําหนด 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมี
การจัดการเพื่อ
การอนุรักษและ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

 

จํานวน
โครงการดาน
โครงสราง

พื้นฐานที่ไดรับ
การพัฒนา

เพ่ิมขึ้นไมนอย
กวา 30 

โครงการ/ป 

 

มีการสงเสริม
การเกษตรปลอด

สารพิษ การเกษตร
ทฤษฎีใหมตามแนวพระ

ราชดํารสัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ

สงเสริมอาชีพให
ประชาชนเพิ่มข้ึนไม

นอยกวา 30 โครงการ/
ป 

มีการสงเสริมการ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
และประวัติศาสตร การ

แหลงทองเที่ยวเพิ่มขึ้นไม
นอยกวา 2  โครงการ/ป 

 

ประชาชนมีความรู มี
สุขภาพอนามัยและมี
การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตทีด่ีเพิ่มขึ้นไมนอย
กวารอยละ 20 /ป 

 

ผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสไดรับ

การสงเคราะห  และ
สงเสริมศักยภาพให
สามารถดํารงชีวิตได
อยางปกติสุขร้อยละ

90 

 

มีการสงเสริม
อนุรักษและฟนฟู
สภาพแวดลอม

ทางดานกายภาพ
ใหมั่นคงและ

ยั่งยืนเพิ�มขึ�นร้อย

ละ 20/ปี 

แบบ ยท. 02 

ยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบคมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหารจัดการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจสูชุมชนที่
เขมแข็งตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ        
การทองเที่ยว  

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสังคมและ
การเมืองเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร

มนุษย 

ยุทธศาสตรการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การพัฒนาสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
สงเสริมการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีบูรณาการโดย
ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

ประชาชนร้อย

ละ 100 มี

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน  

 

สงเสริมการศึกษา
ของประชาชนทุก

ระดับและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
รอยละ 100 
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กลยทุธ ์ 1.การพัฒนาระบบคมนาคม 
สะพาน รางระบายน้ํา 
2.สนับสนนุอาคารสถานที่ในชมุชน 
3.พัฒนาแหลงน้ํา การสรางฝาย 
และการจัดการน้ําอยางเปนระบบ 
4.สนับสนุนขยายเขตไฟฟา ไฟกิ่ง 
สาธารณะ 
5.สนับสนุนการออกโฉนดที่ดิน
ของผูมีสิทธิถือครองตาม
กฏหมายและที่ดินสาธารณะ
ประโยชน  

 1 สงเสริมและพัฒนาอาชพีของกลุมอาชพี    
 กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ  
 (OTOP)ในทองถิน่ 

2.สงเสรมิกลุมผูสูงอายุและผูพิการไดมีงาน
ทําและมีรายไดเพื่อการยังชีพ 
3.สงเสริมเกษตรอินทรยีตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพยีงเพื่อใหประชาชนพึ่งตนเองไดอยางยั่งยนื 
4.พัฒนาแหลงทองเทีย่วใหเปนระบบและมี
คุณภาพตามศักยภาพในพื้นที่บรูณาการ
รวมกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของและพัฒนาให
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถิน่  

1 สงเสริมสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
การบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นใหมีประสิทธิภาพ 
 2 สงเสริมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
3 สงเสริมเครือขายประชาชนและกลุมอาสาสมัครใหเขมแข็งเปน
พลังในการแกไขปญหาสังคมและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ 
4 สงเสริมสนับสนุนการบริการดูแลผูสูงอายุในระยะยาวที่
พึ่งตนเองไดและตองการที่พึ่งพิงในต.ยางฮอม 
5.สงเสริมดานสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอโดยมีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย 
6.จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะหและการแกไขปญหาเด็ก สตรี 
เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม 
7.สงเสริมใหมีสวนสาธารณ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ 
8.สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
9.สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

 

1 สงเสริมและพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา
ของศพด.เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน 
2.สนับสนุนสงเสริมการจัดการศกึษาในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศกึษาและกศน.ใหมีคณุภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 
3.สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาสื่อสรางสรรค
สําหรับเด็กของศพด.และเยาวชน 
4.สนับสนุนการเรยีนรูคูคุณธรรมรวมกับสถาบัน
ศาสนารวมทั้งสงเสริมการศกึษาทีค่ํานึงถึงภูมิทองถิน่ 
วัฒนธรรม ทางดานภาษาและการแตงกายลานนา 
5.พัฒนาศพด.ใหไดรับอาหารเสริม อาหารกลางวัน
อยางครบถวนและเปนธรรม 

 

1 สงเสริมสรางความ
รวมมือและสรางจิตสํานึก
ใหปชช.ในการอนุรักษ
คุมครองและบํารุงปาไม
ตลอดจนทรัพยากรอืน่ๆ 
2.สงเสริมการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย 
มลพิษทางอากาศและความ
สะอาดเรียบรอยของชุมชน 
3.จัดทําแนวปองกนัตลิ่งพัง
ตามน้ําสาธารณะหมูบาน 
4.สงเสริมพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 

 

1 การพัฒนาระบบการ
ใหบริการประชาชน วัสดุ
อุปกรณ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชน 
2.พัฒนาบคุลากรอปท.ใหมี
ประสิทธิภาพ 
3.เสริมสรางระบบดาน
ประสานเครือขายการพัฒนา
ทองถิ่นใหเขมแข็งเพื่อใหเกิด
ความรวมมือและการบูรณา
การรวมกนั 

ค่าเป้าหมาย 
จํานวน

โครงการดาน
โครงสราง

พื้นฐานที่ไดรับ
การพัฒนา

เพ่ิมขึ้นไมนอย
กวา 30

โครงการ/ป 

 

มีการสงเสริม
การเกษตรปลอด

สารพิษ การเกษตร
ทฤษฎีใหมตามแนวพระ

ราชดํารสัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ

สงเสริมอาชีพให
ประชาชนเพิ่มข้ึนไม

นอยกวา 30 โครงการ/
ป 

มีการสงเสริมการ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
และประวัติศาสตร การ

แหลงทองเที่ยวเพิ่มขึ้นไม
นอยกวา 2  โครงการ/ป 

 

ประชาชนมีความรู มี
สุขภาพอนามัยและมี
การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตทีด่ีเพิ่มขึ้นไมนอย
กวารอยละ 20 /ป 

 

ผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสไดรับ

การสงเคราะห  และ
สงเสริมศักยภาพให
สามารถดํารงชีวิตได
อยางปกติสุขร้อยละ

90 

 

มีการสงเสริม
อนุรักษและฟนฟู
สภาพแวดลอม

ทางดานกายภาพ
ใหมั่นคงและ

ยั่งยืนเพิ�มขึ�นร้อย

ละ 20/ปี 

ประชาชนร้อย

ละ 100 มี

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน  

 

สงเสริมการศึกษา
ของประชาชนทุก

ระดับและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
รอยละ 100 

 

 

แผนงาน 
บรหิาร 

งานทั่วไป 
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

การศึกษา 
 

สาธารณสุข เคหะชุมชน สรางความ
เขมแข็ง

ของชุมชน 

การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

เกษตร 
 

งบกลาง 
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาหมาย 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 
กาวหนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ดานการคา การลงทุนและ
บริการโลจิสติกสเชื่อมโยง
กลุมจังหวัดกลุมอาเซียน+6 
และ GMS 

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และระบบ
โครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่
จําเปนในเขตองคกร
ปกครองทองถิ่นเพื่อ
รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาระบบคมนาคม
โครงสรางพื้นฐานการ
บริหารจัดการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 

ระบบโครงสรางพื้นฐานไดรับการ
พัฒนาที่มีความสะดวกและทั่วถึง 

 

กอสรางถนน สะพาน 
ขยายไหลทาง อาคาร
อเนกประสงค ไฟฟา  
ประปา   ฝาย  ราง
ระบายน้ํา  ขุดลอก
แหลงน้ํา  และอื่นที่
เปนโครงสรางพื้นฐาน 
เพิ่มข้ึนรอยละ 30 
โครงการตอป 

 30  
โครงการ /ป 

30 
 โครงการ /ป 

30 
 โครงการ /ป 

30 
 โครงการ /ป 

เพิ่มข้ึนรอยละ25/
ป 

1.การพัฒนาระบบคมนาคม สะพาน ราง
ระบายน้ํา 
2.สนับสนุนอาคารสถานทีใ่นชุมชน 
3.พัฒนาแหลงนํ้า การสรางฝาย และการ
จัดการนํ้าอยางเปนระบบ 
4.สนับสนุนขยายเขตไฟฟา ไฟกิ่ง 
สาธารณะ 
5.สนับสนุนการออกโฉนดที่ดินของผูมีสิทธิ
ถือครองตามกฏหมายและทีด่ินสาธารณะ
ประโยชน  

กอสรางถนน สะพาน 
อาคารอเนกประสงค 
ไฟฟา  ประปา      
ขุดลอกแหลงน้ํา  และ
อื่นที่เปนโครงสราง
พื้นฐาน 

กองชาง 
กองคลัง 

ทต.ยางฮอม/       
ทางหลวงชนบท/กรม

สงเสริมปกครอง
ทองถิ่น/อบจ./กรม
ชลประทาน/กรม

ทรัพยากรน้ํา 

ย ุท ธ ศ า ส ต ร ที ่ 2  ก า ร
ส ง เ ส ร ิมก าร ผล ิตส ินค า
เ ก ษ ต ร ค ุณ ภ า พ
มาตรฐานสากลและ เป น
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจสู
ชุมชนที่เขมแข็งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และ        การทองเที่ยว  

เกษตรปลอดภัยและมีรายไดจาก
สินคาเกษตรปลอดสารพิษ สงเสริม
พัฒนาอาชีพและกลุมอาชีพใหมั่นคง
และยั่งยืน 

สงเสริมกลุมอาชีพตางๆ 
สงเสริมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ปรับปรุงพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 
30 โครงการตอป  

 30  
โครงการ /ป 

30  
โครงการ /ป 

30 
 โครงการ /ป 

30  
โครงการ /ป 

เพิ่มข้ึนรอยละ25/
ป 

 1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพของกลุมอาชีพ    
 กลุมผูผลิตสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ 
OTOP)ในทองถิ่น 

2.สงเสริมกลุมผูส ูงอายุและผูพกิารไดมี
งานทําและมีรายไดเพ่ือการยังชีพ 
3.สงเสริมเกษตรอินทรียตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหประชาชนพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 
4.พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมี
คุณภาพตามศกัยภาพในพื้นที่บูรณาการ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและพัฒนาให
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถิ่น  

สงเสริมกลุมอาชีพ
ตางๆ สงเสริม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรับปรุง
พัฒนาแหลงทองเที่ยว  

สํานักปลัด 
กองคลัง 

ทต.ยางฮอม 

ยุทธศาสตรที่ 3 การดํารง
ฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อ
เพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  เชิงนิเวศ  และ
เชิงสุขภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 
 

ยุทธศาสตรที3่ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและ
แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรไดรับการพัฒนา
สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับ
แหลงทองเที่ยวพื้นที่ใกลเคียงc]t
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

งานปองกนและแกไขปญหายา
เสพติด สงเสริมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น กลุมเครือขายใน
ชุมชน สงเสริม ชวยเหลือกลุม
สตรี และผูดอยโอกาสในพื้นที่ 
สงเสริมงานดานสาธารณสุข กีฬา
และนันทนาการ งานปองกันฯ 
และสงเสริมคุณภาพชีวิตสังคม
เพิ่มข้ึนรอยละ 50ตอป 

รอยละ 25  รอยละ 25  รอยละ 25  รอยละ 25  เพิ่มข้ึนรอยละ25/
ป 

งานปองกนและแกไขปญหายา
เสพติด สงเสริมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น กลุมเครือขายใน
ชุมชน สงเสริม ชวยเหลือกลุม
สตรี และผูดอยโอกาสในพื้นที่ 
สงเสริมงานดานสาธารณสุข กีฬา
และนันทนาการ งานปองกันฯ 
และสงเสริมคุณภาพชีวิตสังคม 

สํานักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองคลัง 

ทต.ยางฮอม 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและ
คุณภาพชีวิตเพื่อให
ประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

ยุทธศาสตร ที่ 4 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อใหประชาชนอยู
เปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 

ประชาชนมีความรู มีสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ชุมชนมีความเจริญอยางยั่งยืน 

สงเสริมสนับสนุน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมทุกระดับให
ไดมาตรฐานและทั่วถึง
อยางเทาเทียมกัน
เพิ่มข้ึนรอยละ 100  

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

เด็กและเยาวชน
ไดรับการดูแล  
สงเสริม รอยละ 
100 

1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของศพด.เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน 
2.สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและกศน.ใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 
3.สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาสื่อสรางสรรค
สําหรับเด็กของศพด.และเยาวชน 
4.สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรมรวมกบัสถาบนัศาสนา
รวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึงภูมิทองถิน่ 
วัฒนธรรม ทางดานภาษาและการแตงกายลานนา 
5.พัฒนาศพด.ใหไดรับอาหารเสริม อาหาร
กลางวันอยางครบถวนและเปนธรรม 

สงเสริมสนับสนุน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมทุกระดับให
ไดมาตรฐานและทั่วถึง
อยางเทาเทียมกัน 

กองการศึกษา 
ศพด. 9 แหง 
โรงเรียนสังกัด สพป.
ชร.4 
โรงเรียนยางฮอมวิทย 
กองคลัง 

ทต.ยางฮอม 

ยุทธศาสตรที่ 5  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหดํารงความ
สมบูรณและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหดํารงความ
สมบูรณและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที5่ การ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การพัฒนาสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติอยางยั่งยืน 

ผูยากไรและผูดอยโอกาสไดรับการ
สงเคราะห  และสงเสริมศักยภาพให
สามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข
ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา
อยางทั่วถึงไดเรียนตามมาตรฐานที่
กฏหมายกําหนด 

สงเสริมสรางจิตสํานึกให
ประชาชนในการอนุรักษ
คุมครอง บํารุงปาไม 
ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ 
สงเสริมการจํากัดขยะมูลฝอย
ฯสะอาดเรียบรอยและ
สงเสริมพลังงานทดแทน 
เพิ่มข้ึนรอยละ 20 ตอป 

รอยละ 20  รอยละ 20  รอยละ 20  รอยละ 20  เพิ่มข้ึนรอยละ20/
ป 

1 สงเสริมสรางความรวมมือและสราง
จิตสํานึกใหปชช.ในการอนุรักษคุมครองและ
บํารุงปาไมตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ 
2.สงเสริมการกําจัดขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกลู 
น้ําเสีย มลพิษทางอากาศและความสะอาด
เรียบรอยของชุมชน 
3.จัดทําแนวปองกนัตลิ่งพังตามน้ําสาธารณะ
หมูบาน 
4.สงเสริมพัฒนาพลังงานทดแทน 

สงเสริมสรางจิตสํานึกให
ประชาชนในการอนุรักษ
คุมครอง บํารุงปาไม 
ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ 
สงเสริมการจํากัดขยะมูลฝอย
ฯสะอาดเรียบรอยและ
สงเสริมพลังงานทดแทน  

กองสาธารณสุขฯ 
สํานักปลัด 
กองคลัง 

ทต.ยางฮอม 

ยุทธศาสตรที่ 6  การรักษา
ความมั่นคงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ
การบริหาร 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนา
สงเสริมการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีบูรณาการโดยยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีการจัดการเพื่อ
การอนุรักษและพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

การพัฒนาบุคลากร วัสดุ 
อุปกรณใหมีความพรอมใน
การใหงานบริการประชาชน
และเสริมสรางระบบเครอืขาย
ใหเกิดความเขมแข็งของ
องคกรเพิ่มขึ้นรอยละ100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

บุคลากร วัสดุ 
อุปกรณมีความพรอม
ในการใหบริการ รอย
ละ 100 

1 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน วสัดุอุปกรณ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
2.พัฒนาบุคลากรอปท.ใหมีประสิทธภิาพ 
3.เสริมสรางระบบดานประสานเครือขายการพัฒนา
ทองถิ่นใหเขมแข็งเพื่อใหเกิดความรวมมือและการบูร
ณาการรวมกัน 

การพัฒนาบุคลากร วัสดุ 
อุปกรณใหมีความพรอมใน
การใหงานบริการประชาชน
และเสริมสรางระบบเครอืขาย
ใหเกิดความเขมแข็งของ
องคกร 

สํานักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองคลัง และกองชาง 

ทต.ยางฮอม 

แบบ ยท. 0๓ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 
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สวนที่  4 
การนําแผนพฒันาทองถิ่นสีป่ไปสูการปฏบิัต ิ

4.1 ยุทธศาสตรการพฒันาและแผนงาน 

 แนวทางการพฒันา หรอืกลยทุธตามยุทธศาสตรการพฒันาตาํบลยางฮอม  เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินการพฒันาตําบลยางฮอมใหบรรลุตามเปาหมายของการพัฒนาในชวง ป พ.ศ. 2561 – 2564 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลยางฮอม และเพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12   แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพฒันา
จังหวัด และยทุธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัด  ตลอดจนถงึนโยบายการ
พัฒนาของผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหการพฒันาทีส่อดคลองกบัความตองการของประชาชนโดยเทศบาลตําบล
ยางฮอมไดกําหนดยุทธศาสตรการพฒันาทองถิ่นตําบลยางฮอม  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประกอบดวย 6 
ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

 วิสัยทัศนการพัฒนา“ชุมชนสะอาด  ยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรทฤษฎีใหม  การศึกษากาวไกล  
เตรียมพรอมสูอาเซียน”      

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่นของตําบลยางฮอม 
 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 

1) การพัฒนาระบบคมนาคมโครง 1. พัฒนาระบบคมนาคม สะพาน ทางน้ํา 

สรางพ้ืนฐานการบริหารจัดการ 2.พัฒนาอาคารสถานที่ในชุมชน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
3. พัฒนาแหลงน้ํา การสรางฝาย การจัดทําแผงปองกันตลิง่พังและการ
จัดการน้ําอยางเปนระบบ (เรียงหิน รางระบายน้ํา พนัง ประปา ขุดลอก) 

  
4. สนับสนุนขยายเขตไฟฟา ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ ไฟกิ่ง ไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย 

  
5. สนับสนุนการออกโฉนดที่ดินของผูมีสทิธิถือครองตามกฎหมายและ
ที่ดินสาธารณะประโยชน 

2) การพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนที่
เขมแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริม
การทองเที่ยว 
 

1. สงเสรมิและพัฒนาอาชีพของกลุมอาชีพ กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP) ในทองถิ่น 
2. สงเสรมิกลุมผูสงูอายุและผูพกิารไดมีงานทําและมีรายไดเพื่อการยงัชีพ 
3. สงเสรมิเกษตรอินทรียตามแนวตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อให
ประชาชนพึ่งตนเองไดอยางยัง่ยืน 
4. พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพตามศักยภาพในพื้นที่
บูรณาการรวมมอืกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของและพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 
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3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม 
และการเมืองเตรียมความพรอม 
สูประชาคมอาเซียน 

1. สงเสรมิสนบัสนุนงานปองกันและการแกไขปญหายาเสพติดการบรูณา
การรวมกับหนวยงานอื่นใหมีประสทิธิภาพ 

2. สงเสรมิดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

  
3. สงเสรมิเครือขายประชาชนและกลุมอาสาสมัครใหเข็มแข็งเปนพลังใน
การแกไขปญหาสงัคมและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

  
4. สงเสรมิสนบัสนุนการบรกิารดูแลผูสูงอายุในระยะยาวที่พึง่ตนเองได
และตองการทีพ่ึ่งพงึในตําบลยางฮอม 

  
5. สงเสรมิดานสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวการปองกนัและควบคุม
โรคติดตอโดยมสีวนรวมทุกภาคีเครือขาย 

  
6. จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะหและการแกไขปญหาเดก็ สตรี เยาวชน 
ผูสงูอาย ุคนพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม 

  7. สงเสรมิใหมีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ 

  8. สงเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 

  9. สงเสรมิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

  10. สงเสริมคุณภาพชีวิตสังคมเพือ่เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน 
4) การพัฒนาการศึกษาและการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 

1. สงเสรมิและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเลก็
เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน 

  
2. สนับสนุนสงเสรมิการจัดการศกึษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และการศกึษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

  
3. สนับสนุนสงเสรมิการพฒันาสื่อสรางสรรคสําหรบัเดก็ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและเยาวชน 

  
4. สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรมรวมกบัสถาบันทางศาสนารวมทั้ง
สงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึงภูมปิญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ทางดานภาษา 

  และการแตงกายลานนา 

  
5. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดรับอาหารเสริม อาหารกลางวันอยาง
ครบถวนและเปนธรรม 

5) การอนุรักษทรัพยากร        
ธรรมชาตแิละการพัฒนา 

1. สงเสรมิสรางความรวมมือและสรางจิตสํานกึใหประชาชนในการ
อนุรักษคุมครองและบํารุงปาไมตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ 
2. สงเสรมิการกําจัดขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกลู น้ําเสียมลพิษทางอากาศและ
ความสะอาดเรียบรอยของชุมชน 

  3. สงเสรมิพฒันาพลงังานทดแทน 

6) การพัฒนาสงเสริมการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดีบูรณาการโดย
ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

1. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน วัสดุอุปกรณ และสิง่อํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชน 
2. พัฒนาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธภิาพ 

  
3. เสรมิสรางระบบดานประสานเครอืขายการพฒันาทองถิ่นใหเข็มแข็ง
เพื่อใหเกิดความรวมมือและการบูรณาการรวมกัน 

  

 



แบบ ผ. 07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร 1

 การพัฒนาระบบบริหารคมนาคม

โครงการสรางพื้นฐานการบริหารจัด

การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

  1.1 บริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - -

  1.2 การรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -

  1.3 การศึกษา - - - - - - - - - -

  1.4 สาธารณสุข - - - - - - - - - -

  1.5 เคหะและชุมชน 155 372,212,000       105      134,272,500       86      123,830,000         80      72,504,926         426    702,819,426     

  1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - - - - - -

  1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ  
       นันทนาการ

- - - - - - - - - -

  1.8 การเกษตร - - - - - - - - - -

  1.9 งบกลาง - - - - - - - - - -

รวม 155 372,212,000       105      134,272,500       86      123,830,000         80      72,504,926         426    702,819,426     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร 2

การพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนที่

เขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสงเสริมการทองเที่ยว

  1.1 บริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - -

  1.2 การรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -

  1.3 การศึกษา - - - - - - - - - -

  1.4 สาธารณสุข - - - - - - - - - -

  1.5 เคหะและชุมชน - - - - - - - - - -

  1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน 33     2,128,000          7         1,775,000         7       1,775,000          7       1,775,000           54      7,453,000         

  1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ  
       นันทนาการ

- - - - - - - - - -

  1.8 การเกษตร 9       788,000             4         750,000            4       750,000             4        750,000            21      3,038,000         

  1.9 งบกลาง 2       520,000             2         520,000            2       520,000             2       520,000             8       2,080,000         

รวม 44     3,436,000          13       3,045,000           13      3,045,000            13      3,045,000           83      12,571,000         

ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร 3

การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและ

การเมืองเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน

  1.1 บริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - -

  1.2 การรักษาความสงบภายใน 9       800,000             9         580,000            9       580,000             9       580,000             36      2,540,000         

  1.3 การศึกษา - - - - - - - - - -

  1.4 สาธารณสุข 14     3,622,966          14       3,622,966         14     3,622,966          14     3,622,966           56      14,491,864       

  1.5 เคหะและชุมชน - - - - - - - - - -

  1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน 7       250,000             7         250,000            7       250,000             7       250,000             28      1,000,000         

  1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ  
              นันทนาการ

4       200,000             4         200,000            4       200,000             4       200,000             16      800,000           

  1.8 การเกษตร - - - - - - - - - -

  1.9 งบกลาง 4       23,350,400         4         26,232,400        4       29,258,400         4       32,500,400         16      111,341,600     

รวม 38     28,223,366         38       30,885,366         38      33,911,366          38      37,153,366         152    130,173,464       

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร 4

 การพัฒนาการศึกษาและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย

  1.1 บริหารงานทั่วไป 1       -                    -      -                  -    -                   -    -                    1       -                  

  1.2 การรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -

  1.3 การศึกษา 28     3,790,440          28       3,758,000         28     3,758,000          28     3,758,000           112    15,064,440       

  1.4 สาธารณสุข - - - - - - - - - -

  1.5 เคหะและชุมชน 1       500,000             1         500,000            1       500,000             1       500,000             4       2,000,000         

  1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - - - - - -

  1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ  
              นันทนาการ

11     125,000             11       125,000            11     125,000             11     125,000             44      500,000           

  1.8 การเกษตร - - - - - - - - - -

  1.9 งบกลาง - - - - - - - - - -

รวม 41     4,415,440          40       4,383,000           40      4,383,000            40      4,383,000           161    17,564,440         

รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร 5

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน

  1.1 บริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - -

  1.2 การรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -

  1.3 การศึกษา - - - - - - - - - -

  1.4 สาธารณสุข 3       40,000               3         40,000             3       40,000               3       40,000               12      160,000           

  1.5 เคหะและชุมชน 11     1,160,000          9         920,000            9       920,000             9       920,000             38      3,920,000         

  1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - - - - - -

  1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ  
              นันทนาการ

- - - - - - - - - -

  1.8 การเกษตร - - - - - - - - - -

  1.9 งบกลาง - - - - - - - - - -

รวม 14     1,200,000          12       960,000            12     960,000             12     960,000             50      4,080,000         

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร 6

 การพัฒนาสงเสริมการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดีบูรณาการโดย

ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

  1.1 บริหารงานทั่วไป 13     1,521,000          13       1,521,000         13     1,521,000          13     1,521,000           52      6,084,000         

  1.2 การรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -

  1.3 การศึกษา - - - - - - - - - -

  1.4 สาธารณสุข 2       140,000             2         140,000            2       140,000             2       140,000             8       560,000           

  1.5 เคหะและชุมชน 3       2,600,000          3         2,600,000         3       2,600,000          3       2,600,000           12      10,400,000       

  1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน 2       70,000               2         70,000             2       70,000               2       70,000               8       280,000           

  1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ  
              นันทนาการ

- - - - - - - - - -

  1.8 การเกษตร - - - - - - - - - -

  1.9 งบกลาง 5       896,000             5         8,965,000         5       897,000             5       896,500             20      11,654,500       

รวม 25     409,486,806       25       13,296,000        25     5,228,000          25     5,227,500           100    433,238,306     

รวมท้ังสิ้น 317   818,973,612       233      186,841,866      214   171,357,366       208    123,273,792       972    1,300,446,636   

ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

ป 2561
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แบบ ผ. 01

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และบริการโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงการสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมูที่ 1

1 สรางอาคารอเนกประสงค เพื่อกอสรางอาคารอเนก  -กอสรางอาคารอเนก 500,000       -  -  - ประชาชนใน มีสถานที่ที่สามารถ กองชาง

ประสงคใชในการดําเนิน ประสงค พื้นที่ไดรับ ใชในประกอบการทํา

กิจกรรมตางๆของหมูบาน ประโยชน กิจกรรมตางๆใน

รอยละ 80 หมูบาน

2 สรางศาลาอเนกประสงค เพื่อกอสรางศาลาอเนก-  -กอสรางศาลา 250,000       -  -  - " " กองชาง

ของหมูบาน ประสงคใชในการดําเนิน อเนกประสงค

กิจกรรมตางๆของหมูบาน

3 ขุดเจาะบอบาดาลพรอมดื่ม เพื่อใหประชาชนใน  -ขุดเจาะบอบาดาล 250,000       -  -  - ประชาชน ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ตําบลยางฮอมมีนํ้าใชใน จํานวน 1 จุด มีนํ้าใชใน ใชในการอุปโภค

การอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค บริโภคอยาง

อยางเพียงพอและทั่วถึง เพิ่มมากขึ้น เพียงพอและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

รอยละ 70 ทั่วถึง

4 ขุดลอกหนองกวาง เพื่อปองกันการบุกรุก  -ขุดลอกหนองกวาง  - 500,000     -  - ประชาชน มีการอนุรักษ กองชาง

หนองน้ําและสามารถ จํานวน 20 ไร มีนํ้าใชใน แหลงน้ําและ

กักเก็บน้ําไวใชใน การเกษตร สามารถกักเก็บ

การเกษตรในฤดูแลง เพิ่มมากขึ้น น้ําไวใชในการ

รอยละ 70 เกษตรชวงฤดูแลง

5 ขยายไหลทางถนนสายการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีการ  - ขยายไหลทางถนนสาย  - 300,000    200,000   500,000   ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

(หนองโบสถ) คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การเกษตร (หนองโบสถ) ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

6 สรางถนน คสล. ถนนการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีการ  - สรางถนน คสล.ถนน  - 300,000    450,000    - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

ถนน เชื่อม หมู 1 -หมู 3 คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การเกษตร เชื่อม หมู 1- ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย หมู 3  กวาง 4 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ยาว 700 ม. รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

7 สรางรางระบายน้ํารองกาว เพื่อใหการระบายน้ํา   -สรางรางระบายน้ํา  -  - 800,000    - ประชาชน สามารถระบายน้ํา กองชาง

อยางสะดวกและรวดเร็ว รองกาว รูปตัวยู แบบมี ไดรับความ อยางสะดวก 

และปองกันนํ้าทวม ฝาปด ยาว 1,000 เมตร สะดวก รวดเร็วและ

มากขึ้น ปองกันนํ้าทวมได
รอยละ 70

8 ขุดลอกหนองปลาขาว เพื่อปองกันการบุกรุก  - ขุดลอกหนองปลาขาว  -  - 200,000    - ประชาชน มีการอนุรักษ กองชาง

หนองน้ําและสามารถ มีนํ้าใชใน แหลงน้ําและ
กักเก็บน้ําไวใชใน การเกษตร สามารถกักเก็บ
การเกษตรในฤดูแลง เพิ่มมากขึ้น น้ําไวใชในการ

รอยละ 70 เกษตรชวงฤดูแลง77



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

9 ขุดลอกหนองบวกแซะ เพื่อปองกันการบุกรุก  -ขุดลอกหนองบวกแซะ  -  -  - 200,000   ประชาชน มีการอนุรักษ กองชาง

หนองน้ําและสามารถ มีนํ้าใชใน แหลงน้ําและ
กักเก็บน้ําไวใชใน การเกษตร สามารถกักเก็บ
การเกษตรในฤดูแลง เพิ่มมากขึ้น น้ําไวใชในการ

รอยละ 70 เกษตรชวงฤดูแลง

10 สรางศูนยเรียนรูชุมชน เพื่อกอสรางอาคารอเนก  -สรางศูนยเรียนรูชุมชน  -  -  - 100,000   ประชาชนใน มีสถานที่ที่สามารถ กองชาง

ประสงคใชในการดําเนิน พื้นที่ไดรับ ใชในประกอบการ

กิจกรรมตางๆของหมูบาน ประโยชน ทํากิจกรรมตาง ๆ

รอยละ 80 ในหมูบาน

11 เรียงหินปองกันตลิ่งพัง เพื่อปองกันตลิ่งพัง  -เรียงหินปองกันตลิ่งพัง  -  -  - 150,000   ประชาชน ชุมชนมีการ กองชาง

ทลายจากนํ้ากัดเซาะ (บริเวณหลังวัดน้ําลอม) ไดรับความ ปองกันตลิ่งพัง

สะดวก ทลายจากนํ้า

มากขึ้น กัดเซาะ

รอยละ 70

12 หมูที่ 2

สรางทอเหลี่ยมรองคําปา เพื่อใหการระบายน้ํา  -สรางทอเหลี่ยมรองคําปา 260,000       -  -  - ประชาชน สามารถระบาย กองชาง

อยางสะดวกและรวดเร็ว ขนาด 4*3*1.80 ม. ในพื้นที่ น้ําอยางสะดวก   

และปองกันนํ้าทวม 1 ชองทาง ไดรับ รวดเร็วและ

ประโยชน ปองกันนํ้าทวมได

รอยละ 80

13 สรางรางระบายรูปตัวยู แบบมีฝา เพื่อใหการระบายน้ํา  - สรางรางระบายน้ําตัว ยู 250,000       -  -  - ประชาชน มีรางระบายน้ําและ กองชาง

ปด อยางสะดวกและรวดเร็ว แบบมีฝาปดยาว 1,500 ม. ไดรับความ ประตูน้ําที่สามารถ

และปองกันนํ้าทวม ปากกวาง 50 ซม. สะดวก ระบายน้ําอยาง

มากขึ้น สะดวกรวดเร็วและ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

รอยละ 70 ปองกันนํ้าทวมได

14 สรางพนังปองกันตลิ่งพัง เพื่อปองกันตลิ่งพังและ  -สรางพนังปองกันตลิ่งพัง  - 200,000     -  - ประชาชนใน มีการบํารุงรักษา กองชาง

จากการกัดเซาะของน้ํา ยาว 20 ม. สูง 5 ม. พื้นที่ไดรับ แหลงน้ําไมให

(บานนายแกวมา นาระถี) ประโยชน ถูกนํ้ากัดเซาะ

เพิ่มขึ้น ตลิ่งพัง

รอยละ 70

15 ขุดลอกหนองแซะ เพื่อปองกันการบุกรุก  -ขุดลอกหนองแซะ  - 300,000     -  - ประชาชน มีการอนุรักษ กองชาง

หนองน้ําและสามารถ มีนํ้าใชใน แหลงน้ําและ

กักเก็บน้ําไวใชใน การเกษตร สามารถกักเก็บ

การเกษตรในฤดูแลง เพิ่มมากขึ้น น้ําไวใชในการ

รอยละ 70 เกษตรชวงฤดูแลง

16 สรางถนน คสล. การเกษตร เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.การ  - 250,000     -  - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

บนดอยหนาวัดปาแดง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เกษตรบนดอยหนา ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย วัดปาแดง กวาง 4 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

 ยาว 300 ม.หนา 0.15 ม. รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

17 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพื่อกอสรางอาคารอเนก  -ปรับปรุงอาคาร  - 500,000     -  - ประชาชนใน มีสถานที่สามารถ กองชาง

ของหมูบาน ประสงคใชในการดําเนิน อเนกประสงคของหมูบาน พื้นที่ไดรับ ใชในประกอบการ

กิจกรรมตางๆของหมูบาน ประโยชน ทํากิจกรรมตางๆ

รอยละ 80 ในหมูบาน

18 สรางฝายยางรถยนตหวยดินขาว เพื่อกักเก็บน้ําไวในการ  -สรางฝายยางรถยนต  -  - 200,000    - ประชาชนใน ทําใหมีนํ้าใชใน กองชาง

อุปโภคบริโภค  ใชใน หวยดินขาว จํานวน 4 จุด พื้นที่ไดรับ การอุปโภค

การทําการเกษตรและ ประโยชน บริโภคและใชใน

เปนแหลงเพาะพันธุ รอยละ 80 การเกษตรและเปน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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โครงการที่ วัตถุประสงค

สัตวนํ้า แหลงเพาะ

พันธุสัตวนํ้า

19 สรางรางระบายน้ํา/รางสงน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา  - สรางรางระบายน้ํา/  -  -  - 300,000   ประชาชน มีรางระบายน้ํา กองชาง

อยางสะดวกและรวดเร็ว รางสงนํ้า ลําเหมืองรองออ ไดรับ และประตูน้ําที่

และปองกันนํ้าทวม ขนาด 120x2,000 ม. ความสะดวก สามารถระบาย

มากขึ้น น้ําอยางสะดวก   

รอยละ 70 รวดเร็วและ

ปองกันนํ้าทวมได

20 สรางฝายยางรถยนตลําหวยปาแดง เพื่อกักเก็บน้ําไวในการ  -สรางฝายยางรถยนต  -  -  - 200,000   ประชาชนใน ทําใหมีนํ้าใชใน กองชาง

อุปโภคบริโภค  ใชใน ลําหวยปาแดง พื้นที่ไดรับ การอุปโภค

การทําการเกษตรและ (บานนางตา  ใจแปง) ประโยชน บริโภคและใชใน

เปนแหลงเพาะพันธุ รอยละ 80 การเกษตรอยาง

สัตวนํ้า พอเพียงและเปน

แหลงเพาะ

พันธุสัตวนํ้า

21 สรางถนน คสล.เพื่อการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.เพื่อ  -  - 500,000    - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

หวยดินขาวฝงขวา และฝงซาย คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การเกษตร หวยดินขาว ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย ฝงขวา และฝงซาย ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

22 สรางถนน คสล.จุดเชื่อมตอกองชาง เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.จุดเชื่อม  -  -  - 300,000   ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ตอกองชางกวาง 4 ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

เพิ่มขึ้น

23 สรางถนน คสล. เพื่อการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.เพื่อ  -  -  - 500,000   ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การเกษตร สายทุงนาเสน ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย ทุงปา ทุงตนกอก  ตน ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

เหลี้ยม รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

หมูที่ 3

24 ขุดเจาะบอดาบาล เพื่อใหประชาชนใน  -ขุดเจาะบอบาดาล 250,000       -  -  - ประชาชน ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ตําบลยางฮอมมีนํ้าใชใน มีนํ้าใชใน ใชในการอุปโภค

การอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค บริโภคอยาง

อยางเพียงพอและทั่วถึง เพิ่มมากขึ้น เพียงพอและทั่วถึง

รอยละ 70

25 สรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล. ทางไป 850,000       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว แมน้ําอิง  ระยะทาง ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย ประมาณ 600 เมตร ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

26 กอสรางทอเหลี่ยม เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางทอเหลี่ยม  - 300,000     -  - ประชาชน ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวก ทิศใตวัดทุงศรีเกิด ในพื้นที่ คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว ลําหวยเติม ไดรับประโยชน รวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ  80

27 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพื่อปรับปรุงซอมแซม  -ปรับปรุงหอประชุม  - 250,000     -  - ประชาชนใน มีสถานที่ที่สามารถ กองชาง

อาคารตาง ๆ สถานที่ ประจําหมูบาน พื้นที่ไดรับ ใชในประกอบการ

ใชในการดําเนินกิจกรรม ประโยชน ทํากิจกรรมตางๆ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

ตาง ๆ ของหมูบาน รอยละ 80 ในหมูบาน

28 สรางรางระบายน้ํารูปตัววี เพื่อใหการระบายน้ํา  -สรางรางระบายน้ํา  - 500,000     -  - ประชาชน สามารถระบาย กองชาง

อยางสะดวกและรวดเร็ว รูปตัววี  หนาวัดทุงศรีเกิด ไดรับความ น้ําอยางสะดวก   

และปองกันนํ้าทวม ระยะทาง 300 ม. สะดวก รวดเร็วและ

มากขึ้น ปองกันนํ้าทวมได

รอยละ 70

29 ขยายไหลทางถนนภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีการ   -ขยายไหลทางถนนภาย  -  - 500,000    - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ในหมูบาน ซอย 1 และ ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย ซอย 3 ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

30 สรางศูนย ศสมช. หมูบาน เพื่อเปนสถานที่ในการ ขนาด กวาง 3 เมตร 150,000   ประชาชนใน อสม.มีสถานที่ กองชาง

ปฏิบัติงานของ อสม. ยาว 10 เมตร สูง 4 เมตร พื้นที่ไดรับ ในการปฏิบัติงาน

ประโยชน ที่สะดวก

รอยละ90

หมูที่ 4

31 สรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล. 200,000       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ซอย 4/1 ยาว 400 ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมีความ

รอยละ  80 ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

32 สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู พรอม เพื่อใหการระบายน้ํา  -สรางรางระบายน้ํารูป 200,000       -  -  - ประชาชน สามารถระบายน้ํา กองชาง

ฝาปด อยางสะดวกและรวดเร็ว ตัวยู พรอมฝาปด ขนาดลึก ไดรับความ อยางสะดวก   
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

และปองกันนํ้าทวม 0.40*0.30 ม. ยาว 500 ม. สะดวก รวดเร็วและ

มากขึ้น ปองกันนํ้าทวมได

รอยละ 70

33 ปรับปรุงตอเติมอาคาร เพื่อปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงตอเติมอาคาร 200,000       -  -  - ประชาชนใน มีสถานที่ที่ กองชาง

อเนกประสงคประจําหมูบาน อาคารตาง ๆ สถานที่ อเนกประสงคประจําหมู พื้นที่ไดรับ สามารถใชใน

ใชในการดําเนินกิจกรรม บาน (อาคารเก็บของแม ประโยชน ประกอบการทํา

ตาง ๆ ของหมูบาน บาน) รอยละ 80 กิจกรรมตางๆใน

หมูบาน

34 สรางทอเหลี่ยมรองหนองโคง เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางทอเหลี่ยมรอง  - 150,000     -  - ประชาชน ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวก หนองโคง กวาง 2 ม. ในพื้นที่ คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว สูง 1.80 ม. ยาว 6 ม. ไดรับประโยชน รวดเร็วเพิ่มขึ้น

รอยละ  80

35 สรางทอเหลี่ยมทางเชื่อมบาน เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางทอเหลี่ยมทาง 150,000       -  -  - ประชาชน ประชาชนมีการ กองชาง

น้ําแพรบานทุงศรีเกิด คมนาคมที่สะดวก เชื่อมบานนํ้าแพรบาน ในพื้นที่ คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว ทุงศรีเกิด ขนาด กวาง ไดรับประโยชน รวดเร็วเพิ่มขึ้น

2 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 6 ม. รอยละ  80

36 ขุดลอกลําเหมืองการเกษตร  -ขุดลอกลําเหมือง  - 300,000     -  - ประชาชน มีการอนุรักษ กองชาง

การเกษตร ยาว 1,000 ม. มีนํ้าใชใน แหลงน้ําและ

การเกษตร สามารถกักเก็บ

เพิ่มมากขึ้น น้ําไวใชในการ

รอยละ 70 เกษตรชวงฤดูแลง

37 ปรับปรุงตอเติมอาคาร เพื่อปรับปรุงซอมแซม  -ปรับปรุงตอเติมอาคาร  -  - 300,000    - ประชาชนใน มีสถานที่ที่ กองชาง

อเนกประสงคประจําหมูบาน อาคารตาง ๆ สถานที่ อเนกประสงคประจําหมู พื้นที่ไดรับ สามารถใชใน

ใชในการดําเนินกิจกรรม บาน (หอประชุมประจํา ประโยชน ประกอบการทํา

ตาง ๆ ของหมูบาน หมูบาน) รอยละ 80 กิจกรรมตางๆใน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

หมูบาน

38 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล. สาย  -  - 250,000    - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว สถานีสูบน้ํา กวาง 4 ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย ยาว 300 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

39 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อใหประชาชนใน  - ขุดเจาะบอบาดาล  -  -  - 200,000   ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ตําบลยางฮอมมีนํ้าใชใน เพื่อการเกษตร มีนํ้าใชใน ในการอุปโภค

การอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค บริโภคอยางเพียง

อยางเพียงพอและทั่วถึง เพิ่มมากขึ้น พอและทั่วถึง

รอยละ 70
หมูที่ 5

40 กอสรางถนน คสล.สายรองมอญ เพื่อใหประชาชนมีการ  -กอสรางถนน คสล. 300,000       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว สายรองมอญ กวาง 3 ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัย ยาว  240 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

41 ขยายไหลทางถนนภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีการ  - ขยายไหลทางถนนภาย 300,000       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ในหมูบาน ซอย 2/2 ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัย ยาว 200 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

42 สรางถนน คสล.ทุงหวยลึก เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.ทุงหวยลึก 300,000       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว กวาง 4 ม. หนา 1.5 ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

และปลอดภัย ยาว 200 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี
รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

43 สรางถนน คสล. สายทุงมอญ เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล. สาย 300,000       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ทุงมอญ กวาง 4 ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัย ยาว 180 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

44 สรางรางระบายน้ําตัวยู เพื่อใหการระบายน้ํา  -สรางรางระบายน้ําตัวยู 500,000       -  -  - ประชาชน สามารถระบาย กองชาง

สายทุงมอญ อยางสะดวกและรวดเร็ว สายทุงมอญปากกวาง 1 ม. ไดรับความ น้ําอยางสะดวก   
และปองกันนํ้าทวม กนกวาง 80 ซม. สูง 1 ม. สะดวก รวดเร็วและ

ยาว 1,800 ม. มากขึ้น ปองกันนํ้าทวมได

รอยละ 70

45 เทลานอเนกประสงค เพื่อกอสรางอาคารอเนก  -เทลานอเนกประสงค  - 500,000     -  - ประชาชนใน ประชาชนมีสถาน กองชาง

ประสงคใชในการดําเนิน พื้นที่ไดรับ ที่จัดกิจกรรม

กิจกรรมตางๆของหมูบาน ประโยชน ตางๆ ของหมูบาน

รอยละ90

46 สรางรางระบายน้ํารูปตัว ยู มีฝาปด  -สรางรางระบายน้ํารูปตัว  - 500,000     -  - ประชาชน หมูบานมีราง กองชาง

ซอยในหมูบาน ยู มีฝาปดซอยในหมูบาน ไดรับความ ระบายน้ําและ

สะดวก ประตูน้ําที่

มากขึ้น สามารถระบาย

รอยละ 70 น้ําอยางสะดวก   

รวดเร็วและ

ปองกันนํ้าทวมได

47 ขยายไหลทางถนนภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีการ  -ขยายไหลทางถนนใน  - 500,000     -  - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หมูบานซอย 6 ยาว ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

และปลอดภัย 1,000 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

48 สรางอาคารอเนกประสงค เพื่อกอสรางอาคารอเนก  -กอสรางอาคารอเนก  - 500,000     -  - ประชาชนใน มีอาคาร สิ่งกอ กองชาง

ประสงคใชในการดําเนิน ประสงค  (หนองแรด) พื้นที่ไดรับ สรางและสถานที่

กิจกรรมตางๆของหมูบาน ประโยชน ที่สามารถใชใน

รอยละ 80 ประกอบการทํา

กิจกรรมตางๆใน

หมูบาน

49 เทลานอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่ในการ  -เทลานอเนกประสงค  -  - 500,000    - ประชาชนใน ประชาชนมีสถาน กองชาง

จัดกิจกรรมตางๆ ของ ประจําหมูบาน พื้นที่ไดรับ ที่จัดกิจกรรม

หมูบาน ประโยชน ตางๆ ของหมูบาน

รอยละ 90

50 สรางถนน คสล.ทุงหวยลึก เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.ทุง  -  - 300,000    - ประชาชนใน ประชาชนมีการ กองชาง

(ทุงนอย) คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หวยลึก (ทุงนอย) กวาง พื้นที่ไดรับ คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย 4 ม. หนา 1.5 ม. ยาว ประโยชน รวดเร็ว และมี

200 ม. รอยละ 80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

51 เรียงหินปองกันตลิ่งพัง เพื่อปองกันตลิ่งพัง  -เรียงหินปองกันตลิ่งพัง  -  - 300,000    - ประชาชน ชุมชนมีการ กองชาง

ทลายจากนํ้ากัดเซาะ จุดเริ่มตน บานนายสมบูรณ ไดรับความ ปองกันตลิ่งพัง

ประมวลการ สะดวก ทลายจากนํ้า

มากขึ้น กัดเซาะ

รอยละ 70

52 ขยายไหลทางถนนภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีการ  - ขยายไหลทาง ซอย 1  -  -  - 300,000   ประชาชนใน ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ถนนสายปาสุสาน ยาว พื้นที่ไดรับ คมนาคมที่สะดวก86



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

และปลอดภัย 200 ม. ประโยชน รวดเร็ว และมี

รอยละ 80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

53 สรางถนน คสล. ซอย 1/1 เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล. ซอย  -  -  - 200,000   ประชาชนใน ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 1/1 กวาง 4 ม. ยาว 150 พื้นที่ไดรับ คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย ม. ประโยชน รวดเร็ว และมี

รอยละ 80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

54 หมูที่ 6

สรางถนน คสล.สายบอขยะ เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.สาย 500,000       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว บอขยะ กวาง 3 ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย ยาว 1,500 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

55 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนใน  -ปรับปรุงระบบประปา 100,000       -  -  - ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
ตําบลยางฮอมมีนํ้าใชใน หมูบาน ไดรับความ ในการอุปโภค
การอุปโภคบริโภคเพียงพอ สะดวก บริโภคอยาง
และทั่วถึง มากขึ้น เพียงพอและทั่วถึง

รอยละ 70

56 ปรับปรุงตอเติมอาคาร เพื่อปรับปรุงซอมแซม  -ปรับปรุงตอเติมอาคาร 200,000       -  -  - ประชาชนใน มีสถานที่ กองชาง
อเนกประสงคประจําหมูบาน อาคารตาง ๆ สถานที่ อเนกประสงคประจําหมู พื้นที่ไดรับ ที่สามารถใชใน

ใชในการดําเนินกิจกรรม บาน (หอประชุมประจํา ประโยชน ประกอบการทํา
ตาง ๆ ของหมูบาน หมูบาน) รอยละ 80 กิจกรรมตางๆใน

หมูบาน

57 สรางถนน คสล.เพื่อการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.เพื่อการ  - 200,000     -  - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เกษตร ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก
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และปลอดภัย ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี
รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

58 สรางรางระบายน้ําแบบตัวยู เพื่อใหการระบายน้ํา  -สรางรางระบายน้ําแบบ  - 200,000     -  - ประชาชน สามารถระบาย กองชาง
พรอมฝาปด อยางสะดวกและรวดเร็ว ตัวยู พรอมฝาปด (ขางนา ไดรับความ น้ําอยางสะดวก   

และปองกันนํ้าทวม นายทองดี  ใจแปง) สะดวก รวดเร็วและ

มากขึ้น ปองกันนํ้าทวมได

รอยละ 70

59 เรียงหินปองกันตลิ่งพัง เพื่อปองกันตลิ่งพัง  -เรียงหินปองกันตลิ่งพัง  -  - 200,000    - ประชาชนใน ชุมชนมีการ กองชาง

ทลายจากนํ้ากัดเซาะ พื้นที่ไดรับ ปองกันตลิ่งพัง

ประโยชน ทลายจากนํ้า

เพิ่มขึ้น กัดเซาะ

รอยละ 70

หมูที่ 7

60 กอสรางถังเก็บน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อแกไขปญหาการ  -กอสรางถังเก็บน้ําเพื่อ 120,000       -  -  - ประชาชน ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ขาดแคลนน้ําในชวง การเกษตรกวาง 10 ม. ในพื้นที่ได ใชในการอุปโภค

ฤดูแลง ยาว 10 ม.สูง 2.50 ม. รับประโยชน บริโภคในชวง

(จํานวน 2 ถัง) เพิ่มขึ้น ฤดูแลงอยาง

รอยละ 70 เพียงพอ

61 สรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนใน  -ปรับปรุงระบบประปา 500,000       -  -  - ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ตําบลยางฮอมมีนํ้าใชใน หมูบาน ไดรับความ ในการอุปโภค

การอุปโภคบริโภคเพียงพอ สะดวก บริโภคอยาง

และทั่วถึง มากขึ้น เพียงพอและทั่วถึง

รอยละ 70

62 เทลานอเนกประสงค เพื่อเปนสถานที่ตาก  -เทลานอเนกประสงค 200,000       -  -  - ประชาชนใน ประชาชนมีสถาน กองชาง
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พืชผลการเกษตร เปนลาน ประจําหมูบาน (ปาสุสาน) พื้นที่ไดรับ ที่จัดกิจกรรม

ในการจัดกิจกรรมตางๆ ประโยชน ตางๆ ของหมูบาน

รอยละ 90

63 ขุดลอกฝายนํ้าลน/ลําหวย เพื่อปองกันการบุกรุก  -ขุดลอกหนาฝายน้ําลน/ 250,000       -  -  - ประชาชน มีการอนุรักษ กองชาง
ภายในหมูบาน หนองน้ําและสามารถ ลําหวยภายในหมูบาน มีนํ้าใชใน แหลงน้ําและ

กักเก็บน้ําไวใชใน การเกษตร สามารถกักเก็บ
การเกษตรในฤดูแลง เพิ่มมากขึ้น น้ําไวใชในการ

รอยละ 70 เกษตรชวงฤดูแลง

64 สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู เพื่อใหการระบายน้ํา  -สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 300,000       -  -  - ประชาชน สามารถระบาย กองชาง
แบบมีฝาปด อยางสะดวกและรวดเร็ว แบบมีฝาปด ไดรับความ น้ําอยางสะดวก   

และปองกันนํ้าทวม สะดวก รวดเร็วและ

มากขึ้น ปองกันนํ้าทวมได

รอยละ 70
65 สรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล. 300,000       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว กวาง 4 ม. ยาว 400  ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย (หลังเทศบาล ตั้งแตสวน ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

นายศรีทา  สุทธะสม - รอยละ  80 ความปลอดภัย
สวนนายอภิวัฒน  เพิ่มขึ้น
ชางจดสกุล)

66 สรางฝายน้ําลน เพื่อกักเก็บน้ําไวในการ  -สรางฝายน้ําลน สาย 150,000       -  -  - ประชาชนใน มีนํ้าใชในการ กองชาง

อุปโภคบริโภค  ใชใน ปาลาน ขนาด กวาง 5 ม. พื้นที่ไดรับ อุปโภคบริโภคและ
การทําการเกษตรและ ลึก 2 ม. ประโยชน ใชในการเกษตร
เปนแหลงเพาะพันธุ รอยละ 80 อยางพอเพียงและ
สัตวนํ้า เปนแหลงเพาะ

พันธุสัตวนํ้า

67 สรางถนน คสล. (สายโตงกอด) เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.ขนาด 550,000       -  -  - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง
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คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว กวาง 4 ม.ยาว 500 ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย (สายโตงกอด) ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

68 สรางถนน คสล. สายหวยขมุ เพื่อใหประชาชนมีการ สรางถนน คสล.  - 540,000     -  - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว สายหวยขมุ กวาง 4 ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย ยาว 300 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

69 สรางถนน คสล. (สายน้ําบอติ๊บ) เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล. ขนาด  - 280,000     -  - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว (สายนํ้าบอติ๊บ) กวาง 4 ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย ยาว 180 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

70 สรางถนน คสล.ภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.  - 200,000     -  - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว (สวนนางจินตภรณ -สวน ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย นายสัมฤทธิ์ ) กวาง 4 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

ยาว 200 ม. รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

71 กอสรางพนังก้ันนํ้า หอประชุม เพื่อปองกันตลิ่งพังและ  -กอสรางพนังก้ันนํ้า  - 250,000     -  - ประชาชน มีการบํารุงรักษา กองชาง

ประจําหมูบาน จากการกัดเซาะของน้ํา หอประชุมประจําหมูบาน ในพื้นที่ได แหลงน้ําไมให

รับประโยชน ถูกนํ้ากัดเซาะ

เพิ่มขึ้น ตลิ่งพัง

รอยละ 70

72 สรางรางระบายน้ํารูปตัววี เพื่อใหการระบายน้ํา  -สรางรางระบายน้ํารูป  -  - 250,000    - ประชาชน สามารถระบาย กองชาง90
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อยางสะดวกและรวดเร็ว ตัววี ขนาดกวาง 1.50 ม. ไดรับความ น้ําอยางสะดวก   

และปองกันนํ้าทวม ยาว 400 ม. (1 ขางทาง)  สะดวก รวดเร็วและ

(หนาโรงเรียนชมภู-หนา มากขึ้น ปองกันนํ้าทวมได
วัดบานชมภู) รอยละ 70

73 สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู เพื่อใหการระบายน้ํา  -สรางรางระบายน้ํารูป  -  - 150,000    - ประชาชน สามารถระบาย กองชาง

แบบมีฝาปด อยางสะดวกและรวดเร็ว ตัวยู แบบมีฝาปดขนาด ไดรับความ น้ําอยางสะดวก   

และปองกันนํ้าทวม กวาง 0.50 ม. ยาว 180 ม. สะดวก รวดเร็วและ

มากขึ้น ปองกันนํ้าทวมได

รอยละ 70

74 สรางถนน คสล. (สายโปงเคราะห) เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.  -  -  - 500,000   ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว (สายโปงเคราะห) กวาง ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย 4 ม. ยาว 800 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

75 สรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.  -  -  - 350,000   ประชาชน ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว กวาง 4 ม. ยาว 300 ม. ไดรับความ คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และมี

มากขึ้น ความปลอดภัย

รอยละ 70 เพิ่มขึ้น

หมูที่ 8

76 ขยายไหลทางถนนภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด

      150,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นรอยละ70

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

กองชาง
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77 ทํารางระบายน้ําแบบตัวยูมีฝาปด เพื่อมีการระบายน้ําอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

บานยางฮอม หมูที่ 8       150,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นรอยละ70

สามารถระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทอม

กองชาง

78 กอสรางถนนภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย

บานยางฮอม หมูที่ 8       200,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นรอยละ70

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

กองชาง

79 เทลานคอนกรีตอเนกประสงค เพื่อใหประชาชนมีลานทํา
กิจกรรมตางๆ ของหมูบาน

ลานอเนกประสงคขนาด
และรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด

       50,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีลานทํา
กิจกรรมตางๆ ของ
หมูบาน

กองชาง

80 สรางรางระบายน้ําสูการเกษตร เพื่อมีการระบายน้ําอยาง
สะดวกและปองกันปญหา
น้ําทวม

รางระบายน้ําแบบตัวยู หมู
ที่ 8 ยาว 4,000 เมตร

 -     400,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีการระบายน้ําใน
หมูบานและแกปญหา
น้ําทวม

กองชาง

81 สรางหองนํ้าขางหอประชุมประจํา
หมูบาน

เพื่อรักษาความสะอาด
และสะดวกแกประชาชน

หองนํ้าหอประชุมบาน
ยางฮอม หมูที่ 8 จํานวน 2
 หอง

 -     100,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีหองนํ้าใหบริการผูมา
ใชบริการหอประชุม
ประจําหมูบาน

กองชาง

82 เสริมไหลทาง ซอยในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

บานยางฮอม หมูที่ 8 กวาง
 1 เมตร ยาว 5,000 เมตร

 -     125,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

83 สรางถนนเพื่อการเกษตรลงหิน
คลุกบดอัดแนนสายวงแหวน หวย
หมาใน-สายหนองยางฮอม

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ถนนสูการเกษตรบานยางฮ
อม หมูที่ 8  กวาง 4 เมตร
 ยาว 3,000 เมตร

 -     375,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

92



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

84 สะพานขามลําหวยสักสายทุงฮวก
ถึงสายวงแหวนหนองยางฮอม

เพื่อการขนสงผลผลิตดาน
การเกษตรไดสะดวก

 กวาง 5 เมตร ยาว 7 เมตร  -     400,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

85 สรางทอเหลี่ยมสายพื้นที่ทํา
การเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็ว

กวาง 5 เมตร ยาว 6 เมตร  -     250,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

86 ปรับปรุงหอประชุมประจําหมูบาน เพื่อปรับปรุงซอมแซม
สถานที่ที่ใชในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของหมูบาน

หอประชุมบานยางฮอม 
ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด

 -     150,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีสถานใช
ทํากิจกรรมตางๆ ของ
หมูบาน

กองชาง

87 ขุดลอกบวกปาคา เพื่อปองกันการบุกรุก
หนอง และกักเก็บน้ําไวใช
ในการเกษตร

บวกปาคา ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด

 -  -    300,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

88 ขุดลอกลําหวยในการเกษตร เพื่อการกักเก็บน้ําไวใชทํา
การเกษตร

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด

 -  -    500,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

89 สรางศูนย อสม. เพื่อใหมีสถานที่ใชในการ
ทํากิจกรรมและจัดเก็บ
ขอมูลตางๆ

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด

 -  -  -    100,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีสถานใช
ทํากิจกรรมตางๆ ของ
หมูบาน

กองชาง

90 ขุดลอกหนาฝายในการเกษตร เพื่อปองกันการบุกรุกหนา
ฝายและกักเก็บน้ําไวใชใน
การเกษตร

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด

 -  -  -    100,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

91 ปรับปรุงซอมแซมตลาดสดใน
หมูบาน

เพื่อปรับปรุงตลาดชุมชน
ใหเปนระเบียบถูก
สุขลักษณะ

ตลาดสดบานยางฮอม หมูที่
 8

 -  -  -    100,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีตลาดที่
สะอาดเปนระเบียบถูก
สุขลักษณะ

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

92 ซอมแซมประปาภูเขา เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค

เปลี่ยนทอประปาภูเขาเขา
สู หมูบานขนาด 3 นิ้ว และ
 2 นิ้ว

 -  -  -    100,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอตลอด
ทั้งป

กองชาง

93 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางขึ้นอางเก็บน้ํายางฮอม

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด

 -  -  -    500,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

94 ขอรับการสนับสนุนทอหลอด วาง
ทางพื้นที่ทางการเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และมีที่ระบายน้ํา

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด

 -     100,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

หมูที่ 9

95 กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทาง กวาง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร

      200,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

96 ขยายทอเหลี่ยมถนน สาย 1 เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และมีที่ระบายน้ํา

ขนาด 1.5 เมตร ยาว 8 
เมตร

      250,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

97 เทลานคอนกรีต อเนกประสงค เพื่อเปนสถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน

ขนาด 60 เมตร ยาว 70 
เมตร

      250,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีที่จัด
กิจกรรมตาง ๆ

กองชาง

98 กอสรางซุมประตูหมูบาน เพื่อบอกเขตของหมูบาน
และปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณหมูบานใหสวยงาม

เขตระหวางหมูบานบาน
หวยสัก  ตําบลยางฮอม

      100,000  -  -  - มีการแบงเขต
ชัดเจน เกิดความ
สวยงามเพิ่มขึ้นรอย
ละ 60

เปนการบอกเขตของ
หมูบานชัดเจนและ
ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณหมูบานให
สวยงาม

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

99 ทํารางระบายน้ําแบบตัวยูมีฝาปด เพื่อมีการระบายน้ําอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

บานยางฮอม หมูที่ 9       200,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นรอยละ70

สามารถระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทอม

กองชาง

100 กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทาง กวาง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร

      250,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

101 กอสรางทอเหลี่ยมบริเวณทาง
ระบายน้ําหนองไครไหว

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

 กวาง 1.80 เมตร ยาว 10 
เมตร จํานวน 2 ชอง

 -     600,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

102 สรางถนน คสล. ซอยภายใน
หมูบาน

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทาง กวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร

 -  -    330,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

103 สรางถนน คสล. ถนนการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทาง กวาง 4 เมตร  
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร

 -  -    250,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

104 เรียงหินกันตลิ่งพังหลังหอประชุม เพื่อปองกันนํ้าตลิ่ง
พังทลายจากนํ้ากัดเซาะ

ขนาด กวาง 2.5 เมตร ยาว
 50 เมตร

 -  -    100,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ปองกันนํ้าตลิ่ง
พังทลายจากนํ้ากัดเซาะ

กองชาง

105 ขยายไหลทาง เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคม สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย

ระยะทาง กวาง 1 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร

 -  -  -    200,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

95



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

หมูที่ 10

106 ลานจอดรถ พักรถ สําหรับ
นักทองเที่ยว

เพื่อใหบริการแก
นักทองเที่ยว

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

      200,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ชุมชนมีสถานที่
รองรับนกทองเที่ยว

กองชาง

107 ปรับปรุงแหลงน้ําในชุมชน เพื่ออนุรักษแหลงน้ําไวใช
ตลอดทั้งป

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

      300,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

กองชาง

108 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน
เขาสูเพื้นที่การเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ถนน คสล.เขาสูพื้นที่
การเกษตรขนาด กวาง 4 
เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

 -     750,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

109 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน
ภายในหมูบาน (ซอย 7)

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

 ถนน คสล. กวาง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

 -     400,000    300,000    300,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

110 กอสรางถนน เพื่อการเกษตร (หิน
คลุกลูกรังอัดแนน)

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -    250,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

111 ลานกีฬา ตานยาเสพติด เพื่อสงเสริมใหประชาชน
เลนกีฬาและจัดกิจกรรม
ตางๆของชุมชน

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -    300,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีสถานที่
เลนกีฬาและจัด
กิจกรรมตางๆของ
ชุมชน

กองชาง

112 ถังเก็บน้ํา ขนาดใหญ พรัอมถังกร
อง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใช
อุปโภคบริโภค

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด

 -     400,000    300,000    300,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 
100

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

113 สรางที่ระบายน้ําตัวยู เพื่อมีการระบายน้ําอยาง
สะดวกและปองกันปญหา
น้ําทวม

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -  -    500,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นรอยละ70

สามารถระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทอม

กองชาง

114 สรางศูนยสงเสริมกิจกรรมเยาวชน เพื่อใหเยาวชนไดมี
สถานที่ทํากิจกรรมรวมกัน

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -  -    200,000 เยาวชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 70

เยาวชนมีสถานที่ทํา
กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

หมูที่ 11

115 ปรับปรุงตอเติมอาคาร
อเนกประสงค

เพื่อปรับปรุงสถานที่ที่ใช
ในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของหมูบาน

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

      300,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีสถานที่ใช
ทํากิจกรรมตางๆ ของ
หมูบาน

กองชาง

116 กอสรางถนน คสล.แหลงอนุรักษ
พันธุปลา

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ถนน คสล. กวาง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร

      100,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

117 รางน้ําตัวยูถนนในหมูบาน (มีฝา
ปด)

เพื่อมีการระบายน้ําอยาง
สะดวกและปองกันปญหา
น้ําทวม

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -  -    500,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นรอยละ70

สามารถระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทอม

กองชาง

118 กอสรางถนนคอนกรีต ซอย 2 เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

พื้นที่บานงามเมือง หมูที่ 
11 กวาง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร

 -  -    150,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

119 ขุดลอกลําเหมืองที่ตื้นเขิน เพื่อมีการระบายน้ําอยาง
สะดวกและปองกันปญหา
น้ําทวม

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -  -    300,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

120 ขุดลอกหนองน้ํา 8 หนอง เพื่อใหมีที่กักเก็บน้ําและ
แหลงเลี้ยงสัตวนํ้า

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -     100,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

121 สรางอางเก็บน้ําหวยแดนเมือง เพื่อใหมีที่กักเก็บน้ําและ
แหลงเลี้ยงสัตวนํ้า

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -    500,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใชใน
อุปโภค บริโภค และใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

122 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
เพื่อการเกษตร

เพื่อมีการระบายน้ําใชใน
การเกษตรอยางสะดวก

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -  -    500,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นรอยละ70

สามารถระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทอม

กองชาง

123 ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อมีนํ้าใชในการอุปโภค
บริโภค

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -     500,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใชใน
อุปโภค บริโภค และใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

124 เรียงหินตลิ่งพังลําหวย เพื่อปองกันนํ้าตลิ่ง
พังทลายจากนํ้ากัดเซาะ

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

      100,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ80

ปองกันนํ้าตลิ่ง
พังทลายจากนํ้ากัดเซาะ

กองชาง

125 กอสรางถนนคอนกรีต ซอยโรงสี
ขาวชุมชน กวาง 4 เมตร ยาว 60 
เมตร

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร

 -     150,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

หมูที่ 12

126 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

พื้นที่บานยางฮอม หมูที่ 12
 กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร

      126,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง
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งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

127 ขยายไหลทางเขาวัดยางฮอม เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

พื้นที่บานยางฮอม หมูที่ 12
 กวาง 1 เมตร หนา 0.15 
เมตร

      270,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

128 กอสรางฝายน้ําหวยลึก เพื่อใหมีที่กักเก็บน้ําใน
การเกษตร

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

      500,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใชใน
อุปโภค บริโภค และใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

129 กอสรางถนนเสริมไมไผ ทุกซอย เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

พื้นที่บานยางฮอม หมูที่ 12
 กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร

      200,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

130 ซอมแซมระบบปดเปดประตูน้ํา
อางยางฮอม

เพื่อควบคุมการปดเปดน้ํา
ใชอยางเหมาะสม

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

      150,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 60

ระบบประตูปด เปด
น้ําสามารถใชได
ตามปกติ

กองชาง

131 กอสรางถนนขึ้นอางยางฮอม เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

พื้นที่บานยางฮอม หมูที่ 12
 กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร

      800,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

132 กอสรางถนนวงแหวนสายบอนไก
ขึ้นอางบานยางฮอม

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

พื้นที่บานยางฮอม หมูที่ 12
 กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร

 -  -  -    500,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

133 กอสรางถนนเชื่อมตอบานยางฮ
อมกับบานชมภู

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ถนนบานยางฮอม หมูที่ 12
 และบานชมภู หมูที่ 18 
กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร

 -  -  -    800,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

134 เรียงหินแนวตลิ่งพังพรอมลงดิน
ลูกรัง

เพื่อปองกันนํ้าตลิ่ง
พังทลายจากนํ้ากัดเซาะ

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -  -    100,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ปองกันนํ้าตลิ่ง
พังทลายจากนํ้ากัดเซาะ

กองชาง
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135 ขุดสระกักเก็บน้ํา เพื่อกักเก็บไวใชในการ
อุปโภค บริโภค

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

      100,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

กักเก็บน้ําไวใชในการ
อุปโภค บริโภค

กองชาง

หมูที่ 13

136 กอสรางบานมง เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมชน
เผามงใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

      150,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

อนุรักษวัฒนธรรมชน
เผามงใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กองชาง

137 กอสรางถนน 2 รองลอ เพื่อ
การเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

      200,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

138 กอสรางทอเหลี่ยม เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -     200,000  -  - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นรอยละ70

สามารถระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทอม

กองชาง

139 กอสรางตลาดชุมชน เพื่อใหมีตลาดชุมชนเปน
สถานที่ซื้อขายสินคาใน
ชุมชน

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -     500,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีตลาดชุมชนเปน
สถานที่ซื้อขายสินคา
ในชุมชน

กองชาง

140 กอสรางเวทีจัดกิจกรรม เพื่อมีสถานที่จัดกิจกรรม
ของหมูบาน

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -    100,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 90

ชุมชนมีสถานที่จัด
กิจกรรมตางๆในชุมชน

กองชาง

141

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระมังกร เพื่อใหชุมชนมีสถานที่
สวยงามและสามารถเปน
แหลงทองเที่ยวแหงใหม

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -  -    100,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 90

ชุมชนมีสถานที่
สวยงามและสามารถ
เปนแหลงทองเที่ยว
แหงใหม

กองชาง
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142 กอสรางลานกีฬาตอตานยาเสพติด เพื่อสงเสริมใหประชาชน
เลนกีฬา

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -     400,000    300,000    300,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 90

ชุมชนไดรับการ
สงเสริมใหมีลานเลน
กีฬา

กองชาง

หมูที่ 14

143 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

 กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 800 เมตร

      600,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

144 กอสรางถนน คสล. ซอย 7 เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 300 เมตร

      500,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

145 ปรับปรุงตอเติมศาลาอเนกประสงค เพื่อปรับปรุงสถานที่ที่ใช
ในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของหมูบาน

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

      300,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ชุมชนมีสถานที่ที่ใชใน
การดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของหมูบาน

กองชาง

146 ขุดเจาะน้ําบาดาลพรอมระบบวาง
ทอสงน้ํา

เพื่อมีนํ้าใชในการอุปโภค
บริโภค

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -     480,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ชุมชนมีนํ้าใชในการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

147 กอสรางถนน คสล.ซอย 11 พรอม
รางระบายน้ํา

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -   1,437,500  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

148 ปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บน้ําหวย
กางปลา

เพื่อใหสถานที่รอบสระ
สวยงามและเปนแหลง
ทองเที่ยวแหงใหมของ
ชุมชน

กวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร
 สูง 3 เมตร หนา 0.20 
เมตร

 -  -    500,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

สถานที่รอบสระ
สวยงามและเปน
แหลงทองเที่ยวแหง
ใหมของชุมชน

กองชาง
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149 กอสรางบอซีเมนตกักเก็บน้ําหวย
กางปลา

เพื่อใหมีที่กักเก็บน้ําใน
การเกษตร

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -  -    280,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

150 กอสรางถนน คสล. ซอย 4 เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

 กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  -  -    837,500 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

151

กอสรางถนน คสล.เชื่อมตอถนน
ลาดยาวไปถึงโคงวังมน ระยะทาง
 800 เมตร พรอมทอเหลี่ยม

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร
 สูง 3 เมตร

 -  -  -  1,347,426 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

หมูที่ 15  -  -  - " ประชาชนมีการ กองชาง

152 สรางถนน คสล.ในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 900,000 คมนาคมที่สะดวก

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. และปลอดภัย

และปลอดภัย

153 ขยายไหลทางถนนภายในหมู " กวาง 1 ม. ยาว 500 ม. 600,000  -  -  - " ประชาชนมีการ กองชาง

บาน คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย

154 สรางรางระบายน้ํา รูปตัว U เพื่อใหการระบายน้ําใน ขนาด 0.30*0.30 ม. 900,000  -  -  - " การระบายน้ําใน กองชาง

ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 300 ม. ชุมชนรวดเร็วและ

สะดวก ปองกันนํ้าทวม สะดวก ปองกันนํ้าทวม

155 ซอมแซมถนนลาดยาง " กวาง 6 ม. ยาว 200 ม. 500,000  -  -  - " " กองชาง

156 ขุดลอกสระน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไวใชทําการ กวาง 80 ม. ยาว 100 ม. 500,000  -  -  - " มีที่กักเก็บน้ําไวใชทํา กองชาง

เกษตร การเกษตร

157 ขุดบอสระเก็บน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไวใชทําการ กวาง 100 ม. ยาว 200 ม. 400,000  -  -  - " มีที่กักเก็บน้ําไวใชทํา กองชาง

เกษตร การเกษตร
102



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

158 สรางถนน คสล.ทางขึ้นอาง เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 600 ม.  - 600,000  -  - " ประชาชนมีการ กองชาง

เก็บน้ําหวยสัก คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย

159 สรางฝายเก็บน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไวใชทําการ กวาง 4 ม. ยาว 30 ม.  - 350,000  -  - ประชาชนในพื้นที่ได มีที่กักเก็บน้ําไวใชทํา กองชาง

เกษตร ใชประโยชน การเกษตร

รอยละ 80

160 เรียงหินแนวตลิ่งพัง เพื่อปองกันตลิ่งพัง กวาง 3 ม. ยาว 500 ม.  - 500,000  -  - " ตลิ่งลําหวยปาแดง กองชาง

พังทลายลดลง

161 สรางสะพาน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10 ม. - - 400,000 - " ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย

162 สรางฝายเก็บน้ํา (ฝายแมว) เพื่อชะลอการไหลของนํ้า จํานวน 6 จุด - - 50,000 - " ชะลอการไหลของนํ้า กองชาง

และเพิ่มความสมบูรณ และเพิ่มความสมบูรณ

ของปาไม ของปาไม

163 ซอมแซมถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. - - 300,000 - " ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย

164 ขยายทอถนนการเกษตร เพื่อใหมีถนนกวางเพิ่มขึ้น จํานวน 12 จุด - - 160,000 - " ประชาชนมีการ กองชาง

ประชาชนมีการคมนาคม คมนาคมที่สะดวก

ที่สะดวกรวดเร็วและ และปลอดภัย

ปลอดภัย
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165 ปรับปรุงหอประชุมหมูบาน เพื่อใหประชาชนใชใน กวาง 10 ม. ยาว 20 ม. - - - 200,000 ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนมีสถานที่ในการ กองชาง

การดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดใชประโยชน ดําเนินกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน รอยละ 80

166 ขุดลอกลําเหมืองการเกษตร เพื่อกักเก็บน้ําไวใชทําการ กวาง 1 ม. ยาว 2,000 ม. - - - 250,000 " มีที่กักเก็บน้ําไวใชทํา กองชาง

เกษตร การเกษตร

167 สรางถนนตัดลําหวยหมาใน เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. - - - 200,000 " ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย

168 ซอมแซมฝายก้ันนํ้า เพื่อชะลอการไหลของนํ้า กวาง 1 ม. ยาว 20 ม. - - - 400,000 " ชะลอการไหลของนํ้า กองชาง

และเพิ่มความสมบูรณ และเพิ่มความสมบูรณ

ของปาไม ของปาไม

หมูที่ 16

169 ปรับปรุงซอมแซมหอประชุม เพื่อใหประชาชนใชใน หอประชุมหมูบาน 300,000 - - - " ชุมชนมีสถานที่ในการ กองชาง

หมูบาน การดําเนินกิจกรรมตางๆ ดําเนินกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน

170 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค เพื่อใหประชาชนใชใน ขนาดและรายละเอียด 100,000 - - - " ชุมชนมีสถานที่ในการ กองชาง

การดําเนินกิจกรรมตางๆ แบบแปลนตามเทศบาล ดําเนินกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน กําหนด

171 สรางรางระบายน้ํา รูปตัว U เพื่อใหการระบายน้ําใน ขนาด 0.30*0.30 ม. 50,000 - - - " การระบายน้ําใน กองชาง

(มีฝาปด) ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 400 ม. ชุมชนรวดเร็วและ

สะดวก ปองกันนํ้าทวม สะดวก ปองกันนํ้าทวม

172 สรางฝายชะลอน้ํา(ฝายแมว) เพื่อชะลอการไหลของนํ้า พื้นที่ในหมูที่ 16 100,000 - - - ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนมีแหลงน้ําไว กองชาง

และเพิ่มความสมบูรณ ไดใชประโยชน ใชในการเกษตร
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ของปาไม รอยละ 90 อยางเพียงพอ

173 สรางรางระบายน้ํา รูปตัวV เพื่อใหการระบายน้ําใน ขนาด 1*0.60 ม. - 500,000 - - " การระบายน้ําใน กองชาง

(ไมมีฝาปด) ถนนสูการเกษตร ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 250 ม. ชุมชนรวดเร็วและ

สะดวก ปองกันนํ้าทวม สะดวก ปองกันนํ้าทวม

174 สรางถนน คสล.ภายในหมู เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. - 400,000 - - " ประชาชนมีการ กองชาง

บาน คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย

175 สรางถนน คสล.สูการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. - - 500,000 - " ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย

176 ขยายทอถนนทางการเกษตร เพื่อใหการระบายน้ําได ขนาด 60 ซม. = 100 ม. - - - 100,000 " ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

รวดเร็วและสะดวก ในการอุปโภคบริโภค

ปองกันนํ้าทวม อยางเพียงพอ

หมูที่ 17

177 สรางตลาดริมน้ํารองหวาย เพื่อสรางรายไดแกชุมชน ริมสระรองหวาย 350,000 - - - " ประชาชนมีรายได กองชาง

จากการขายสินคาและ

บริการ

178 สรางรางระบายน้ํา รูปตัว U เพื่อใหประชาชนมีการ ขนาด 0.50*0.60 ม. 100,000 - - - " การระบายน้ําใน กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 150 ม. ชุมชนรวดเร็วและ

และปลอดภัย สะดวก ปองกันนํ้าทวม

179 สรางพนังก้ันนํ้าสระรองหวาย เพื่อปองกันดินพังจากน้ํา สูง 2 ม. ยาว 150 ม. 210,000 - - - " ปองกันดินพังจากน้ํา กองชาง

กัดเซาะ กัดเซาะ

180 ขยายไหลทางพรอมราง เพื่อสรางรายไดแกชุมชน ขนาด 0.50*0.50 ม. 100,000 - - - ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีการ กองชาง

ระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนมีการ ยาว 150 ม. ไดใชประโยชน คมนาคมที่สะดวก

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว รอยละ 100 และปลอดภัย105
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และปลอดภัย

181 สรางทอเหลี่ยมลําเหมือง เพื่อใหการระบายน้ําใน ขนาด 3*1.50 ม. 80,000 - - - " การระบายน้ําในชุมชน กองชาง

ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 6 ม. รวดเร็วและสะดวก

สะดวก ปองกันนํ้าทวม  ปองกันนํ้าทวม

182 สรางอาคารเอนกประสงค เพื่อใหประชาชนใชใน อาคารเอนกประสงค - 250,000 - - " ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

วัดนอย การดําเนินกิจกรรมตางๆ วัดนอย จัดกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน ของหมูบาน

183 สรางถนน คสล.ในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม. - 300,000 - - " ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย

184 ขุดลอกลําหวยรองหวาย เพื่อใหการระบายน้ําใน ขนาดกวาง 80 ซม. - - 350,000 - " การระบายน้ําใน กองชาง

ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 200 ม. ชุมชนรวดเร็วและ

สะดวก ปองกันนํ้าทวม สะดวก ปองกัน

น้ําทวม

185 ซอมแซมถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ ถนนในหมูบาน - - 100,000 - " ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย

หมูที่ 18

186 สรางถังกรอกน้ําประปาภูเขา เพื่อคนในชุมชนมีนํ้าใชใน ถังกรองน้ําประปาภูเขา 600,000 - - - " ชุมชนมีนํ้าใชใน กองชาง

หมูบาน (ถังดักตะกอน) (1) การอุปโภคบริโภค หมูบาน การอุปโภคบริโภค

187 สรางถนน คสล.สูพื้นที่การ เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 500,000 - - - ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีการ กองชาง

เกษตร คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ไดใชประโยชน คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย รอยละ 100 รวดเร็วและปลอดภัย
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188 เทลานเอนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่ในการ ขนาดรายละเอียดแบบแปลน 380,000 - - - " ชุมชนมีสถานใชใน กองชาง

ม.18 และ ม.7 จัดกิจกรรมตางๆ ตามเทศบาลกําหนด การจัดกิจกรรมตางๆ

189 ขุดลอกหนาฝายโปงเคราะห เพื่อกักเก็บน้ําไวทําการ กวาง 12 ม. ยาว 30 ม. 150,000 - - - " ชุมชนมีนํ้าใชในการ กองชาง

เกษตร เกษตรเพิ่มขึ้น

190 สรางทอเหลี่ยม ขนาด 2 เพื่อใหประชาชนมีการ ขนาด 1.80*1.80 ม. 400,000 - - - " ประชาชนมีการ กองชาง

ชองทาง ลําหวยโปง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 2 จุด คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย รวดเร็วและปลอดภัย

191 สรางผนังกั้นดินคอสะพาน เพื่อปองกันดินพังจากน้ํา คอสะพานลําหวยชมภู 200,000 - - - " ประชาชนมีการ กองชาง

ลําหวยชมภู กัดเซาะ ขนาดรายละเอียดแบบแปลน คมนาคมที่สะดวก

ตามเทศบาลกําหนด และปลอดภัย

192 สรางรางระบายน้ํา รูปตัวV เพื่อใหการระบายน้ําใน ขนาด 1*0.60 ม. - 360,000 - - " การระบายน้ําใน กองชาง

(ไมมีฝาปด)(3) ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 800 ม. ชุมชนรวดเร็วและ

สะดวก ปองกันนํ้าทวม สะดวก ปองกันนํ้าทวม

193 ซอมแซมถนนลาดยางใน เพื่อใหประชาชนมีการ ถนนลาดยางในหมูบาน - 800,000 - - " ประชาชนมีการ กองชาง

หมูบาน(2) คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย

194 ปรับปรุงซอมแซมหอประชุม เพื่อใหประชาชนใชใน หอประชุมหมูบาน - 400,000 - - " มีสถานที่ในการ กองชาง

หมูบาน การดําเนินกิจกรรมตางๆ จัดกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน ของหมูบาน

195 สรางอานเก็บน้ําขนาดเล็ก เพื่อคนในชุมชนมีนํ้าใชใน ยาว 12 ม. สูง 2 เมตร - 360,000 - - " ชุมชนมีนํ้าใชใน กองชาง

ลําหวยโปง การอุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค

หมูที่ 19

196 วางทอหลอดพรอมบอพักน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําใน ทอขนาด 50 ซม. 150,000 - - - ประชาชนในพื้นที่ การระบายน้ําใน กองชาง

หมูบานไหลสะดวก บอพักขนาด 1x1x1 เมตร ไดใชประโยชน หมูบานไหลสะดวก
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(ซอย 1) ยาว 110 ม. รอยละ 80 เพิ่มขึ้น

197 ปรับปรุงหอประชุมหมูบาน เพื่อใหประชาชนใชใน สรางหอประชุม หมูที่ 19 250,000 - - - ประชาชนใน ประชาชนมีสถานที่

การดําเนินกิจกรรมตางๆ บานน้ําแพรใต(ขนาดตาม พื้นที่ไดใช ใชดําเนินกิจกรรม กองชาง

ของหมูบาน แบบแปลนที่เทศบาล ประโยชน ตางๆ ของหมูบาน

กําหนด) รอยละ 100

198 ปรับปรุงระบบประปาภูเขา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช ขนาด 1.5 นิ้ว = 100 ทอ 55,000 - - - ประชาชนใน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

หมูบาน ในการอุปโภคบริโภค ขนาด 2 นิ้ว = 100 ทอ พื้นที่ไดใช ในการอุปโภค

ขนาด 3 นิ้ว = 30 ทอ ประโยชน บริโภคอยาง

ขนาด 4 นิ้ว = 30 ทอ รอยละ 100 เพียงพอ

199 สรางรางระบายน้ํา รูปตัว U เพื่อใหการระบายน้ําใน ขนาด 0.30*0.50 ม. - 350,000 - - " การระบายน้ําใน กองชาง

ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 150 ม. หมูบานไหลสะดวก

สะดวก ปองกันนํ้าทวม เพิ่มขึ้น

200 ซอมแซมบอบาดาล เพื่อคนในชุมชนมีนํ้าใชใน บอบาดาลในหมูที่ 19 - 50,000 - - " คนในชุมชนมีนํ้าใช กองชาง

การอุปโภคบริโภค ในการอุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ

201 สรางฝายชะลอน้ํา เพื่อชะลอการไหลของนํ้า พื้นที่แหลงน้ําในหมูที่ 19 - 25,000 - - ประชาชนในพื้นที่ คนในชุมชนมีนํ้า กองชาง

และเพิ่มความสมบูรณ ไดใชประโยชน ใชในการเกษตร

ของปาไม รอยละ 80 อยางเพียงพอ

202 ขยายไหลทางถนนภายในหมู เพื่อใหประชาชนมีการ ขนาด 1 ม.ยาว 1,500 ม. - - 500,000 - " ประชาชนมีการ กองชาง

บาน คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย รวดเร็วและปลอดภัย

203 สรางรางระบายน้ํา รูปตัวV เพื่อใหการระบายน้ําใน ขนาด 1 * 0.60 ม. - - 350,000 - ประชาชนในพื้นที่ การระบายน้ําใน กองชาง

ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 900 ม. ไดใชประโยชน หมูบานไหลสะดวก
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สะดวก ปองกันนํ้าทวม รอยละ 80 เพิ่มขึ้น

204 สรางรั้วลอมที่สาธารณะ เพื่อก้ันแนวเขตพื้นที่ สูง 1.5 ม. ยาว 196 ม. - - 250,000 - " หมูบานมีกั้นแนว กองชาง

สาธารณะ เขตสาธารณะพื้นที่

205 ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อคนในชุมชนมีนํ้าใชใน บอบาดาลในหมูที่ 19 - - 100,000 - " คนในชุมชนมีนํ้าใช กองชาง

การอุปโภคบริโภค อุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ อยางเพียงพอ
หมูที่ 20

206 สรางถนน คสล.ทางขึ้น เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 900 ม. 700,000 - - - " ประชาชนมีการ กองชาง

พระธาตุ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย

207 ปรับปรุงหอประชุมหมูบาน เพื่อใหประชาชนใชใน หอประชุม หมูที่ 20 400,000 - - - " ชุมชนมีสถานที่ในการ กองชาง

การดําเนินกิจกรรมตางๆ ดําเนินกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน

208 ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อคนในชุมชนมีนํ้าใชใน บอบาดาลในหมูที่ 20 200,000 - - - " ชุมชนมีแหลงน้ําไว กองชาง

การอุปโภคบริโภค ใชในการอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

209 สรางถนน คสล.สายทุงหวยลึก เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 180 ม. - 400,000 - - ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ไดใชประโยชน คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย รอยละ 100 และปลอดภัย

210 สรางรางระบายน้ํา รูปตัวU เพื่อใหการระบายน้ําใน ขนาด 0.30*0.30 ม. - 600,000 - - " ประชาชนมีการ กองชาง

(มีฝาปด) ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 1,000 ม. คมนาคมที่สะดวก

สะดวก ปองกันนํ้าทวม และปลอดภัย

211 สรางรางระบายน้ํา รูปตัว V เพื่อใหการระบายน้ําใน ขนาด 1*0.60 ม. - - 400,000 - " การระบายน้ําใน กองชาง

(ไมมีฝาปด) ถนนสูสายทุงมอญ ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 800 ม. ชุมชนรวดเร็วและ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

สะดวก ปองกันนํ้าทวม สะดวก ปองกันนํ้าทวม

212 สรางถนน คสล.สายทุงมอญ เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 300 ม. - - 250,000 - ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ไดใชประโยชน คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย รอยละ 80 และปลอดภัย

213 สรางอาคารเอนกประสงค เพื่อใหประชาชนใชใน อาคารเอนกประสงค - - - 200,000 " ชุมชนมีสถานที่ในการ กองชาง

การดําเนินกิจกรรมตางๆ หองเก็บของแมบาน ดําเนินกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน

หมูที่ 21

214 สรางฝาปดรางระบายน้ํา เพื่อปองกันอุบัติเหตุและ (ซอย 2) ยาว 300 ม. 600,000 - - - " ประชาชนมีความ กองชาง

เพิ่มความกวางของถนน ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

215 เรียงหินปองกันตลิ่งพังขาง เพื่อปองกันตลิ่งพังทลาย ลําหวยปาแดง 200,000 - - - " ตลิ่งลําหวยปาแดง กองชาง

ลําหวยปาแดง(1) พังทลายลดลง

216 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค เพื่อใหประชาชนใชใน อาคารเอนกประสงค - 500,000 - - " กองชาง

บริเวณตลาดพรอมหองนํ้า การดําเนินกิจกรรมตางๆ บริเวณตลาดพรอมหองนํ้า

ของหมูบาน

217 สรางรางระบายน้ําชนิดมีฝา เพื่อใหการระบายน้ําใน ขนาด 0.30*0.40 ม. - 200,000 - - ประชาชนในพื้นที่ การระบายน้ําใน กองชาง

ปด ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 100 ม. ไดใชประโยชน ชุมชนรวดเร็วและ

สะดวก ปองกันนํ้าทวม รอยละ 80 สะดวก ปองกันนํ้าทวม

218 สรางถนน คสล.ขางลําหวย เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 80 ม. - 100,000 - - " ประชาชนมีการ กองชาง

ปาแดง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย รวดเร็วและปลอดภัย

219 สรางถนน คสล.ถนนสายการ เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 500 ม. - 250,000 - - " ประชาชนมีการ กองชาง

เกษตร สายบอนไก คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. คมนาคมที่สะดวก
110



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
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โครงการที่ วัตถุประสงค

และปลอดภัย รวดเร็วและปลอดภัย

220 รานคาชุมชน เพื่อใหประชาชนมีสถาน ขนาดรายละเอียดแบบแปลน - - 200,000 - " ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ที่ในการจําหนายสิ้นคา ตามเทศบาลกําหนด จําหนายสินคาในชุมชน

221 บํารุง/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ภายในตําบลยางฮอม

เพื่อใหไฟฟาในชุมชน
ไดรับการบํารุง ซอมแซม
ใหมีสภาพใชงานได
ตามปกติ

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณไฟฟา
ตางๆที่ใชในการบํารุง 
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ภายในตําบล

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในพื้นที่ไดใชประโยชนทําใหเกิดความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

กองชาง

222 ปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่ภายใน
ตําบล  ยางฮอม

เพื่อใหชุมชนมีความ       
 สวยงาม รมรื่น นามา
พักผอนหยอนใจ

ระบบไฟฟาสาธารณะ
ภายในตําบลยางฮอม

100,000 100,000 100,000 100,000 " ชุมชนมีสถานที่
ทองเที่ยว สามารถ
สรางรายไดใหแกชุมชน

กองชาง

223 การออกรางวัดที่ดินพื้นที่
สาธารณะประโยชน(ที่ดินสา
ธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกัน)

 - เพื่อตรวจสอบ
ขอเท็จจริงการบุกรุกที่ดิน
สาธารณะประโยชนของ
ตําบลยางฮอม - เพื่อราง
วัดออกหนังสือสําคัญที่
หลวง (นสล.) ในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

พื้นที่สาธารณะในตําบล
ยางฮอม

30,000       30,000     30,000     30,000     รอยละ 80ของ
ประชาชนในพื้นที่
ไดทราบแนวเขต
พื้นที่สาธารณะที่
ชัดเจน

ชุมชนไดทราบแนว
เขตของพื้นที่
สาธารณะที่ชัดเจน

กองชาง

224 ปรับปรุง/ซอมแซมศูนย ศสมช. เพื่อเปนสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานของ อสม.

 -ศูนย ศสมช. หมูที่ 1 - 21 210,000      210,000    210,000   210,000   ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชนรอย
ละ90

อสม.มีสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานที่สะดวก

กองชาง

225 ปรับปรุง/ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน

เพื่อใหประชาชนในตําบล
ยางฮอมมีน้ําใชในการ
อุปโภคบริโภคเพียงพอ
และทั่วถึง

 -ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 1-21

1,000,000   1,000,000  1,000,000 1,000,000  ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นรอยละ 70

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอและทั่วถึง

กองชาง
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งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

226 ปรับปรุง/ซอมแซมระบบประปา
ภูเขา

เพื่อใหประชาชนในตําบล
ยางฮอมมีน้ําใชในการ
อุปโภคบริโภคเพียงพอ
และทั่วถึง

 -ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 1-21

1,000,000   1,000,000  1,000,000 1,000,000  ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นรอยละ 70

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอและทั่วถึง

กองชาง

227 ปรับปรุง/ซอมแซมถนนภายใน
หมูบาน

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมอยางสะดวกและ
รวดเร็ว

ถนนการเกษตร หมู 1-21 1,500,000   1,500,000  1,500,000 1,500,000 ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชนรอย
ละ 80

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

กองชาง

228 ปรับปรุง/ซอมแซมถนนการเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมอยางสะดวกและ
รวดเร็ว

ถนนการเกษตร หมู 1-21

1,500,000   1,500,000  1,500,000 1,500,000 ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชนรอย
ละ 80

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

กองชาง

229 ปรับปรุงและซอมแซมภูมิทัศน
สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม

เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหบริการแกประชาชนใน
การติดตองานราชการ

ปรับปรุงและซอมแซมภูมิ
ทัศนสนง.เทศบาลตําบล
ยางฮอมใหเกิดความ
สวยงามและอํานวยความ
สะดวกใหแกผูมาติดตอฯ

500,000      500,000    500,000   500,000   ผูมาใชบริการไดรับ
ความสะดวกเพิ่มขึ้น
รอยละ  80

เกิดความสวยงาม/
อํานวยความสะดวก
และใหบริการแกผู
ที่มาติดตองานราชการ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

230 ปรับปรุง/ซอมแซมถัง/แทงคเก็บ
น้ําในพื้นที่ตําบลยางฮอม

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ
อุปโภค บริโภคให
เพียงพอตลอดทั้งป

พื้นที่ตําบลยางฮอมหมู 
1-21

      200,000     200,000    200,000    200,000 ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชนรอย
ละ80

กักเก็บน้ําไวใชในการ
อุปโภค บริโภคให
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

231 ปรับปรุง/ซอมแซมสถานีสูบนํ้าสัน
ตับตอง

เพื่อเปนคาซอมแซมสถานี
สูบน้ําสันตับตอง

สถานีสูบน้ําสันตับตอง 100,000      100,000    100,000   100,000   ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชนรอย
ละ80

สถานีสูบน้ําสันตับตอง
สามารถพรอมใชงาน
ไดตลอดเวลา

กองชาง
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232 ปรับปรุง/ซอมแซมสถานีสูบนํ้า
บานน้ําแพร

เพื่อเปนคาซอมแซมสถานี
สูบน้ําบานน้ําแพร

สถานีสูบน้ําบานน้ําแพร

100,000      100,000    100,000   100,000   ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชนรอย
ละ80

สถานีสูบน้ําบานน้ํา
แพรสามารถพรอมใช
งานไดตลอดเวลา

กองชาง

233 ขุดเจาะบอบาดาล

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ตําบลยางฮอมมีนํ้าใชใน
การอุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

พื้นที่ตําบลยางฮอมหมู 
1-21

1,000,000   1,000,000  1,000,000 1,000,000 

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชนรอย
ละ80

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ตําบลยางฮอมมี
น้ําใชในการอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ
และทั่วถึง

กองชาง

234 เรียงหินปองกันตลิ่งพัง
เพื่อปองกันตลิ่งพังทลาย
จากนํ้ากัดเซาะ

พื้นที่ตําบลยางฮอมหมู 1-21

1,000,000   1,000,000  1,000,000 1,000,000 
ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชนรอย
ละ80

แหลงน้ําในพื้นที่มีการ
ปองกันตลิ่งพังทลาย
จากนํ้ากัดเซาะ

กองชาง

235 สรางฝายชะลอน้ําตําบลยางฮอม
เพื่อชะลอการไหลของนํ้า
และเพิ่มความสมบูรณ
ของปาไม

แหลงน้ําภายในตําบลยางฮ
อม

500,000      500,000    500,000   500,000   ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชนรอย
ละ80

ชะลอการไหลของนํ้า
และเพิ่มความสมบูรณ
ของปาไม

กองชาง

237 สรางสะพานขามแมน้ํา/ลําคลอง เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

พื้นที่ตําบลยางฮอมหมู 1-21 2,000,000   2,000,000  2,000,000 2,000,000 ประชาชนในพื้นที่
ประโยชนรอยละ80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองชาง

238  ปรับปรุง/ซอมแซมสะพานขาม
แมน้ํา/ลําคลอง

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

พื้นที่ตําบลยางฮอมหมู 1-21 1,000,000   1,000,000  1,000,000 1,000,000 ประชาชนในพื้นที่
ประโยชนรอยละ80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

236 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในพื้นที่
ประโยชนรอยละ80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วและปลอดภัย

กองชางสรางถนนพื้นที่การเกษตร (2) เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

พื้นที่ตําบลยางฮอมหมู 1-21 1,000,000   1,000,000  
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239 สรางรั้วพื้นที่สาธารณะ เพื่อใหประชาชนเกิด
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

พื้นที่ตําบลยางฮอมหมู 1-21 500,000      500,000    500,000   500,000   ประชาชนมีความ
ปลอดภันในชีวิต
และทรัพยสิน

เพิ่มขึ้นรอยละ70

ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น

กองชาง

240 กอสรางอาคารอเนกประสงค
บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล
ยางฮอม

เพื่อใหสํานักงานมีอาคาร
ใชในกิจกรรมของ
สํานักงานและบริการ
ประชาชนที่มาใชบริการ
สํานักงาน

กอสรางอาคารบริเวณ 500,000      500,000    500,000   500,000   พนักงานและผูมา
ใชบริการไดรับ

ความสะดวกเพิ่มขึ้น
รอยละ70

มีอาคารที่ใชในการ
ดําเนินการในกิจกรรม
ตางๆของสํานักงาน
และบริการประชาชน

กองชาง

241 ขุดลอกแหลงน้ําการเกษตรตําบล
ยางฮอม

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
มีนํ้าใชในการเกษตร
ตลอดทั้งป

แหลงน้ําในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม

500,000      500,000    500,000   500,000   ประชาชนในพื้นที่
ประโยชนรอยละ80

ประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป

กองชาง

242 กอสรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
บริโภคเพียงพอตลอดทั้งป

พื้นที่ตําบลยางฮอมหมูที่ 
1-21

800,000      800,000    800,000   800,000   ประชาชนในพื้นที่
ประโยชนรอยละ80

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

243 กอสรางลานอเนกประสงค เพื่อใหชุมชนมีสถานที่จัด
กิจกรรมตางๆของหมูบาน

พื้นที่ตําบลยางฮอมหมูที่ 
1-21

500,000      500,000    500,000   500,000   ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชนรอย

ละ80

ชุมชนมีลาน
อเนกประสงคที่ได
มาตรฐานใชในการจัด
กิจกรรมของหมูบาน

กองชาง

244 กอสรางลานกีฬาตานยาแสพติด เพื่อใหชุมชนมีสถานที่
ออกกําลังกาย

พื้นที่ตําบลยางฮอมหมูที่ 1-21 2,000,000   2,000,000  2,000,000 2,000,000 ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชนรอย

ละ80

ชุมชนมีลานกีฬาที่ได
มาตรฐานใช

กองชาง

245 ขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป

พื้นที่การเกษตรตําบล
ยางฮอม หมูที่ 1-21

1,000,000   1,000,000  1,000,000 1,000,000 ประชาชนในพื้นที่
ประโยชนรอยละ80

ทําใหมีนํ้าใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค

246 สรางถังเก็บน้ําประจําหมูบาน เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ
อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

สรางถังเก็บน้ําในพื้นที่
ตําบลยางฮอม หมูที่ 1-21

1,000,000   1,000,000  1,000,000 1,000,000 ประชาชนในพื้นที่
ประโยชนรอยละ80

ทําใหมีนํ้าใชในการ
อุปโภค บริโภคตลอด
ทั้งป

กองชาง

247 ปรับปรุง/ซอมแซม แท็งคน้ํา/ถัง
เก็บน้ําประจําหมูบาน

เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ําในชวงฤดูแลง

ปรับปรุง/ซอมแซมแท็งค/
ถังเก็บน้ําในพื้นที่ตําบล
ยางฮอมหมูที่ 1-21

1,000,000   1,000,000  1,000,000 1,000,000 ประชาชนในพื้นที่
ประโยชนรอยละ80

ทําใหมีนํ้าใชในการ
อุปโภค บริโภคตลอด
ทั้งป

กองชาง

248 สรางระบบ/ทอสงน้ําในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

เพื่อใหชุมชนมีนํ้าใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
และ ทั่วถึง

ซื้อทอสงน้ํา/สรางราง
ระบายน้ําในพื้นที่ตําบล
ยางฮอมหมูที่ 1-21

1,000,000   1,000,000  1,000,000 1,000,000 ประชาชนในพื้นที่
ประโยชนรอยละ80

ชุมชนมีนํ้าใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

กองชาง

249 ปรับปรุงและพัฒนาตลาดชุมชน
ในพื้นที่ตําบลยางฮอม

เพื่อพัฒนาตลาดชุมชนให
เปนระเบียบถูกสุขอนามัย

ตลาดในพื้นที่ตําบลยางฮ
อมหมูที่ 1-21

500,000      500,000    500,000   500,000   ประชาชนในพื้นที่
ประโยชนรอยละ80

ตลาดชุมชนมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย
และถูกสุขอนามัย

กองชาง

รวม 249  โครงการ 47,041,000 44,772,500 35,330,000 35,404,926
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แบบ ผ. 01

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมโครงการหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อสงเสริมการสรางงาน
สรางรายได ลดตนทุน
และปจจัยการผลิตทาง
การเกษตร

ประชาชนตําบลยางฮอม
หมู 1-21

50,000       50,000       50,000       50,000       ประชาชนมี
ความเปนอยู
ที่ดีขึ้นรอยละ
 80

ทําใหประชาชน
ตําบลยางฮอมมี
ความเปนอยูที่ดี
ขึ้นและสามารถ
พึ่งตนเองได

สํานักปลัด(พ.ช.)

2 พัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ความดานเศรษฐกิจ
พอเพียงใหรูทางการ
เกษตรที่หลากหลายอยาง
ยั่งยืนแกเกษตรกร

ประชาชนตําบลยางฮอม
จํานวน 105 คน

25,000       25,000       25,000       25,000       ประชาชนมี
ความเปนอยู
ที่ดีขึ้นรอยละ
 80

สงเสริมการ
เรียนรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียง
ใหความรูทางการ
เกษตรที่
หลากหลายอยาง
ยั่งยืนแกเกษตรกร

สํานักปลัด(พ.ช.)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

   1.1  แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนที่เข็มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว
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3 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวใน
ตําบลยางฮอม

เพื่อพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตําบลยางฮอม

แหลงทองเที่ยวในตําบล
ยางฮอม เชน น้ําตกศรีชมภู
,ศาลเจาปาแดง,พระธาตุ
,สระมังกรภูหลงถังหนอง
แรด,อางหวยปลากางขาง
วัดน้ําแพรหมู 4 หวยปา
แดง หนองติ้ว และ บาน
ไทลื้อ ฯลฯ เปนตน

500,000      500,000      500,000      500,000      แหลง
ทองเที่ยวใน

ตําบลยางฮอม
ไดรับการ

ปรับปรุงภูมิ
ทัศนรอยละ 

60

แหลงทองเที่ยว
ในตําบลไดรับ
การปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสวยงามขึ้น

กองชาง

4 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
บานพญาพิภักดิ์ หมูที่ 13

เพื่อพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตําบลยางฮอม
และสรางรายไดใหกับ
ชุมชน

พื้นที่บานพญาพิภักดิ์ หมูที่
 13

500,000      500,000      500,000      500,000      พื้นที่ไดรับ
การพัฒนา
เปนแหลง

ทองเที่ยวรอย
ละ 60

มีการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวม
และสรางรายได
ใหกับชุมชน
เพิ่มขึ้น

เทศบาลตําบล
ยางฮอม
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5 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
ในพื้นที่ตํายบยางฮอม

เพื่อสงเสริมพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวในตําบลใหเปน
ที่รูจักของนักทองเที่ยว
และคนทั่วไปเพื่อรักษา
สภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติและวัตถุไมให
เสื่อมโทรมเพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีความรูความ
เขาใจ มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่ของ
ตนเอง ฯลฯ

ประชาชนตําบลยางฮอม
และแหลงทองเที่ยวใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม

      100,000       100,000       100,000       100,000 ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน 
รอยละ 70

ประชาชนมี
ความรูในการ
บริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยว
ของคนเองทําให
เกิดความยั่งยืน/
เปนที่รูจักของ
นักทองเที่ยวและ
คนทั่วไป

สํานักปลัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 จัดทําสื่อประชาสัมพันธและปาย
แนะนําแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

เพื่อประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวใหเปนที่รูจัก
ของคนทั่วไปและอํานวย
ความสะดวกใหแก
นักทองเที่ยว

ประชาสัมพันธทั่วไปและ
พื้นที่ตําบลยางฮอม

      100,000       100,000       100,000       100,000 แหลง
ทองเที่ยวใน
ตําบลยางฮอม
เปนที่รูจัก
ของคนทั่วไป
เพิ่มขึ้นรอยละ
 80

มีปายบอก
สถานที่/ทางของ
แหลงทองเที่ยว
ในพื้นที่ตําบล
ยางฮอมและเปน
ที่รูจักของ
นักทองเที่ยว

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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7 สงเสริมอาชีพในพื้นที่ตําบลยางฮอม เพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนของประชาชน
ตําบลยางฮอม

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณการ
ผลิต พันธุพืช/พันธุสัตว 
ฯลฯ

      500,000       500,000       500,000       500,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนใน
ตําบลยางฮอมมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

รวม 7  โครงการ 1,775,000 1,775,000 1,775,000 1,775,000

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ชวยเหลือแกไขปญหาดานการ
ประกอบอาชีพการเกษตรดานการ
ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว และประมง

เพื่อชวยเหลือเกษตรกรใน
การประกอบอาชีพใน
พื้นที่ตําบลยางฮอมที่ปลูก
พืช เลี้ยงสัตว และทําการ
ประมง หรือกรณีการเกิด
ภัยพิบัติตางๆ เชนกรณี
ฉุกเฉิน ฯลฯ

เกษตรกรที่ปลูกพืช เลี้ยง
สัตวและทําการประมงใน
ตําบลยางฮอม

200,000      200,000      200,000      200,000      กลุมเกษตรกร
 ที่ประสบ
ปญหา ไดรับ
การชวยเหลือ
และแกไข
ปญหารอยละ
 100

เกษตรกรในพื้นที่
ตําบลยางฮอมที่
ปลูกพืช เลี้ยง
สัตวและประมง
ไดรับการ
ชวยเหลือ

เทศบาลตําบล
ยางฮอม

2 สงเสริมและสนับสนุนศูนย
การศึกษาดานสมุนไพร

เพื่อเปนแหลงศึกษา
เรียนรูและเก็บขอมูลดาน
สมุนไพร

พื้นที่ตําบลยางฮอม        50,000        50,000        50,000        50,000 ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน 
รอยละ 70

เปนแหลงศึกษา
เรียนรูและเก็บ
ขอมูลดานสมุนไพร

เทศบาลตําบล
ยางฮอม

   1.2  แผนงาน  การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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3 สงเสริมการทําปุยหมัก/ปุยอินทรีย
ชีวภาพ

เพื่อเปนการลดรายจาย
เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร
 สามารถพึ่งตนเองไดตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

พื้นที่ตําบลยางฮอม        50,000        50,000        50,000        50,000 ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน 
รอยละ 70

เปนการลด
รายจายเพิ่ม
รายไดใหแก
เกษตรกร 
สามารถพึ่งตนเอง
ไดตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เทศบาลตําบล
ยางฮอม

4 สนับสนุนสงเสริมการประกอบ
อาชีพดานการปลูกพืช ปศุสัตว 
ประมง และหัตถกรรมในตําบล
ยางฮอม

เพื่อเปนการสนับสนุน
และสงเสริมการประกอบ
อาชีพใหแกประชาชน 
และลดรายจายเพิ่มรายได
ใหแกประชาชน สามารถ
พึ่งตนเองไดตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พื้นที่ตําบลยางฮอม       500,000       500,000       500,000       500,000 ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน 
รอยละ 70

เปนการสงเสริม 
และลดรายจาย
เพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน
สามารถพึ่งตนเอง
ไดตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เทศบาลตําบล
ยางฮอม

รวม 4  โครงการ 800,000 800,000 800,000 800,000
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แบบ ผ. 01
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมความรูเกี่ยวกับภัยและ
การปองกันภัยแกประชาชน

ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับการปองกัน
และระงับอัคคีภัย

เบื้องตน

ประชาชนในพื้นที่ 50,000       50,000       50,000       50,000       ประชาชนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการ
ระงับอัคคีภัยรอยละ

 80

ผูเขารวมอบรมไดมี
ความรูปองกันและ
เกี่ยวกับการระงับ
อัคคีภัยเบื้องตน

สํานักปลัด

2 โครงการหมูบานปลอดภัยไร
อัคคีภัย

ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับการปองกัน
และระงับอัคคีภัย
เบื้องตน

ประชาชนในพื้นที่        50,000        50,000        50,000        50,000 ประชาชนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการ
ระงับอัคคีภัยรอยละ

 80

ผูเขารวมอบรมไดมี
ความรูปองกันและ
เกี่ยวกับการระงับ
อัคคีภัยเบื้องตน

สํานักปลัด

3 โครงการจัดซื้อกระสอบฟางเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติภัย
แลง อุทกภัย

เพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ 
ภัยแลง อุทกภัย

พื้นที่ในตําบลยางฮอม 50,000       50,000       50,000       50,000       ประชาชนในพื้นที่
รอยละ 90 ไดรับ
การชวยเหลือทัน

ถวงที

ประชาชนมีความ
พรอมในการปองกัน
ภัยที่เกิดขึ้น

สํานักปลัด

รวม 3 โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

     1.1  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมืองเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
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แบบ ผ. 01

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร 4 การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

   1.1  แผนงาน  การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กไดแสดงออกถึง เด็กในเขตพื้นที่ตําบล 30,000       30,000       30,000       30,000       เด็กมี เด็กไดมีโอกาสใน กองการศึกษา

ความสามารถ ยางฮอม พัฒนาการ การแสดงออก

ที่ดีขึ้น 

รอยละ 90

2 คาราวานเสริมสรางเด็ก เพื่อสงเสริมใหเด็กรวมทํา เด็กและเยาวชนตําบล 30,000       30,000       30,000       30,000       เด็กและ สรางจิตสํานึกที่ดี กองการศึกษา

กิจกรรมรวมกัน ยางฮอม เยาวชนเกิด สรางความสามัคคี

จิตสํานึกที่ดี

รอยละ 90

3 สงเสริมองคกรปกครองสวน เพื่อพัฒนาการศึกษาสังกัด ศพด. จํานวน 9 แหง 50,000       50,000       50,000       50,000       เด็กมี เปนการสราง กองการศึกษา

ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการ อปท.ใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาการ มาตรฐานการศึกษา

ศึกษาดีเดน(ลักษณะเปนโครงการ ที่ดีขึ้น 

คัดเลือกกอนการจัดสรร) รอยละ 90

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 คิดสรางสรรคแตเยาววัย เพื่อสรางความรูความ ผูปกครองเด็กปฐมวัย 50,000       50,000       50,000       50,000       " ผูปกครองมีความ กองการศึกษา

เขาใจใหแกผูปกครอง ศพด.9 ศูนย รูความเขาใจดาน

ศพด.ดานมาตรฐาน มาตรฐานการดํา

ดําเนินงานของ ศพด. เนินงานของ

เทศบาล

5 นิทรรศการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อแสดงศักยภาพของ ศพด.จํานวน 9 ศูนย 20,000       20,000       20,000       20,000       " ศูนยพัฒนาเด็ก กองการศึกษา

ตําบลยางฮอม นักเรียนในรอบ 1 ปการ เล็กไดแสดงถึง

ศึกษาที่ผานมา ศพด.ทั้ง ศักยภาพของ

9 แหง นักเรียนในศูนย

พัฒนาเดกเล็ก

6 จัดทําแผนการจัดประสบการณ เพื่อใหครูและผูดูแลเด็กได ครู/ผูดูแลเด็ก  บุคลากร 34,000       34,000       34,000       34,000       " เพื่อใหครูและผูดูแล กองการศึกษา

เรียนรูระดับปฐมวัย รับการพัฒนาสงเสริมใหมี ทางการศึกษาทั้ง 9 ศูนย เด็กไดรับการพัฒนา

การจัดประสบการณใหแก สงเสริมใหมีการจัด

เด็กไดตามหลักสูตร ประสบการณให

ทองถิ่น แกเด็กไดตาม

หลักสูตรทองถิ่น

7 ลอมรักใหครอบครัว ลอมรั้วให เพื่อใหเยาวชนและผูปก เยาวชนและครอบครัว 20,000       20,000       20,000       20,000       " เยาวชนและผู กองการศึกษา

ชุมชน ครองรูจักและเขาใจ ในเขตตําบลยางฮอม ปกครองรักและ

บทบาทหนาที่ รูจักเหตุ เขาใจบทบาท

ผลของตนเอง หนาที่ ของตนเอง

8 ครอบครัวอบอุนวัยรุน เพื่อใหเด็กปลูกฝงมีจิต เด็กและเยาวชนตําบล 50,000       50,000       50,000       50,000       " ทําใหทราบแนวทาง กองการศึกษา

จิตอาสา สํานึกที่ดี ยางฮอม ในการปฏิบัตินําไป

ใชในชีวิต
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9 คายครอบครัวตําบลยางฮอม เพื่อเสริมสรางความ เด็ก,เยาวชน,ผูปกครอง 20,000       20,000       20,000       20,000       " ผูปกครองและเด็กได กองการศึกษา

ตระหนักใหแกผูปกครอง ตําบลยางฮอม รับความรูและ

ในการลดชองวางระหวาง ตระหนักในการ

วัย สรางความเขมแข็ง

ใหแกครอบครัว

10 คายเด็กตําบลยางฮอม เพื่อสงเสริมภูมิคุมกันทาง เด็ก,เยาวชนตําบลยางฮอม 50,000       50,000       50,000       50,000       " เด็ก เยาวชนใน กองการศึกษา

สังคมปกปองพิทักษ ตําบลไดรับการ

คุมครองเด็ก ปกปองคุมครอง

พิทักษคุมครองเด็ก

11 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นสําหรับ เพื่อสรางรายไดลดรายจาย เด็กและเยาวชนในเขต 50,000       50,000       50,000       50,000       " เยาวชนไดรับ กองการศึกษา

เด็กและเยาวชนตําบลยางฮอม และใหเด็ก เยาวชนรูจัก พื้นที่ตําบลยางฮอม ทักษะเพิ่มขีด

ใชเวลาวางใหเกิด ความสามารถ

ประโยชน

12 อบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนา เพื่อสงเสริมให ผดด.ได ครูผดด./ผดด.บุคลากรของ 20,000       20,000       20,000       20,000       " เด็กปฐมวัยไดรับการ กองการศึกษา

การศึกษาของ ศพด. รับความรูและแนวการจัด กองการศึกษา สงเสริมทางดาน

ประสบการณเรียนรูใหแก พัฒนาการทางสติ

เด็กดาน EQ ,IQ, MQ ปญญา,ความฉลาด

ทางอารมณ,ระดับ

ความคิด

13 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวันให เพื่อใหเด็กนักเรียนในศูนย นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,271,200   1,300,000   1,300,000   1,300,000   เด็กมี เด็กนักเรียนในศูนย กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาศูนยเด็กเล็กทุกคน ทั้ง 9 แหง พัฒนาการ พัฒนาศูนยเด็กเล็ก

ไดรับสาอารหารที่มี ที่ดีขึ้น ทุกคนไดรับสาร

ประโยชนเพื่อพัฒนา รอยละ 90 อาหารที่มีประโยชน

รางกาย เพื่อพัฒนารางกาย
123



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

14 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหเด็ก เพื่อใหเด็กนักเรียนในศูนย เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา 483,700      400,000      400,000      400,000      " เด็กนักเรียน กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาศูนยเด็กเล็กทุกคน เด็กเล็กทั้ง 9 แหง ในศูนยพัฒนา

ไดรับสาอารหารที่มี ศูนยเด็กเล็กทุก

ประโยชนเพื่อพัฒนา คนไดรับสาอาหาร

รางกาย ที่มีประโยชนเพื่อ

พัฒนารางกาย

15 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ เพื่อใหเด็กนักเรียนทุกคน เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด 1,177,540   1,200,000   1,200,000   1,200,000   " เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา

เด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6 ไดรับอาหารครบถวนทํา สพฐ.ในเขตตําบลยางฮอม โภชนาการที่ดี

ใหเจริญเติบโต แข็งแรง ทั้ง 6 โรงเรียน

16 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใหนักเรียนในศูนย เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา 400,000      400,000      400,000      400,000      " ใหนักเรียนในศูนย กองการศึกษา

สถานศึกษา (รายการคาจัดการ พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อการ เด็กเล็กทั้ง 9 แหง พัฒนาเด็กเล็กมีlสื่อ

เรียนการสอน) เรียนการสอนที่เหมาะ การเรียนการสอนที่

สมกับวัย เหมาะสมกับวัย

17 พัฒนาครู/ผูดูแลเด็ก เพื่อเปนการสรางสรรค ครู/ผูดูแลเด็ก จํานวน 34,000       34,000       34,000       34,000       " บุคลากรไดรับการ กองการศึกษา

ความรูเพิ่มเติมใหแก 17 คน พัฒนาองคความรู

บุคลากร เพิ่มเติม

รวม 17  โครงการ 3,790,440   3,758,000   3,758,000   3,758,000   

   1.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน

1 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 500,000      500,000      500,000      500,000      เด็กมีความ ศูนยพัฒนาเด็ก กองชาง

และสิ่งกอสราง ทั้ง 9 แหงไดรับมาตรฐาน ทั้ง 9 แหง ปลอดภัย เล็กมีสถานที่

 -คาปรับปรุงซอมแซมศูนย ดานความปลอดภัยของ รอยละ 90 ปลอดภัยตอการ

พัฒนาเด็กเล็ก อาคารสถานที่ศูนยพัฒนา ใหเด็กปฐมวัยได

เด็กเล็ก ทํากิจกรรม

รวม 1  โครงการ 500,000      500,000      500,000      500,000      124



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

   1.3  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 การแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 35,000       35,000       35,000       35,000       เด็กมีพัฒนา เด็กปฐมวัยมี กองการศึกษา

เด็กเล็ก ไดรับการออกกําลังกาย จํานวน 9 แหง การที่ดีขึ้น สุขภาพที่สมบูรณ

มีนํ้าใจเปนนักกีฬา รอยละ 90 แข็งแรง รูจักแพ 

ชนะ อภัย

2 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ เพื่อใหกลุมผูสูงอายุไดมี กลุมผูสูงอายุตําบลยางฮอม 70,000       70,000       70,000       70,000       กลุมผูสูงอายุ ผูสูงอายุมี กองการศึกษา

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีความสุข คุณธรรมจริยธรรมในการ รอยละ 70 คุณธรรมจริยธรรม

"คายธรรมะพลิกชีวิต" ดําเนินชีวิตรูคุณคาของ ไดรับการ ในการดําเนินชีวิต

หลักธรรมในทางศาสนา สงเสริม

สามารถนํามาปรับใชใน

การดําเนินชีวิต

3 อุยสอนหลานสืบสานภูมิปญญา เพื่อใหครูและเด็กนักเรียน อบรมสงเสริม สนับสนุน 20,000       20,000       20,000       20,000       ครูและนักเรียน อนุรักษและ กองการศึกษา

ทองถิ่น ไดเรียนรูและสืบสาน ครูและเด็กนักเรียน รอยละ 70 สงเสริมภูมิ

ภูมิปญญาทองถิ่นที่หลาก ไดรับการ ปญญาทองถิ่น

หลายจากครูภูมิปญญา สงเสริม

ทองถิ่น

รวม 3  โครงการ 125,000      125,000      125,000      125,000      
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แบบ ผ. 01
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

   1.1  แผนงาน  สาธารณสุข
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนตําบลยางฮอม

เพื่อสงเสริมการรักษา
สิ่งแวดลอม

พื้นที่ตําบลยางฮอม 20,000       20,000       20,000       20,000        ประชาชน
เกิดจิตสํานึกที่
ดีในการรักษา

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดลอม
รอยละ 80

ทําใหสิ่งแวดลอม
ดีขึ้นบรรยากาศ
นาอยู นามอง

กองสาธารณสุขฯ

2 รณรงครักษาความสะอาดแหลง
น้ํา / ลําหวย

เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น พื้นที่ตําบลยางฮอม หมู 
1-21

10,000       10,000       10,000       10,000       ประชาชน
ไดรับความรู
และรูวิธีกําจัด
ขยะที่ถูกตอง
รอยละ 80

สามารถนําน้ํามา
ใชในการอุปโภค

กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
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3 จัดอบรมเขาคายเยาวชนรักปา
และสิ่งแวดลอม

เพื่อใหความรูในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ตําบลยางฮอม

10,000       10,000       10,000       10,000       เด็ก เยาวชน
ประชาชนใน
ตําบลไดรับ
การพัฒนา
รอยละ 80

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมี
ความรูในการ
อนุรักษ
สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

   1.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารจัดการขยะแบบพึ่งพา
ตนเองในชุมชน

เพื่อการบริหารจัดการ
ขยะที่ถูกตอง และ
สามารถสรางรายไดใหกับ
ชุมชนได

ประชาชนตําบลยางฮอม 40,000       40,000       40,000       40,000       ประชาชน
ไดรับความรู
และรูถึงวิธี
กําจัดขยะที่

ถูกตองรอยละ
 80

ทําใหปญหาขยะ
ในชุมชนลดลง
และสามารถสราง
รายได

กองสาธารณสุข

2 ชุมชนปลอดขยะ Zero wast  เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนตําบลยางฮอมเกี่ยวกับขยะพื้นที่ตําบลยางฮอม หมู 1
 -21

40,000       40,000       40,000       40,000       ประชาชน
ไดรับความรู
และรูถึงวิธี
กําจัดขยะที่

ถูกตองรอยละ
 80

ประชาชนมี
ความรูและการ
กําจัดขยะที่
ถูกตองถูกวิธี

กองสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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3 สงเสริมการจัดการน้ําเสียของ
สถานประกอบการในชุมชน
ตําบลยางฮอม

เพื่อสงเสริมการจัดการ
ขยะน้ําเสียในชุมชน

อบรมประชาชน ทั่วไปหมู 
1 -21

10,000       10,000       10,000       10,000       สถาน
ประกอบการ
และชุมชน รู

ถึงวิธีจัดการน้ํา
เสีย อยางถูก
วิธีรอยละ 70

ประชาชน
สามารถจัดการน้ํา
เสียในชุมชนได
ถูกวิธี

กองสาธารณสุข

4 การบํารุงรักษาดูแลตนไมและ
จัดหาพันธุไมทดแทนและ
ปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม

เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาและจัดหาพันธ
ไม ปรับปรุงภูมิทัศน

พื้นที่ในตําบลยางฮอม 30,000       30,000       30,000       30,000        ประชาชน
รอยละ 70 

เกิดจิตสํานึกที่
ดีในการรักษา

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดลอม

ทําใหชุมชนนาอยูมีความอุดมสมบูรณกองชาง

5 ฟนฟูปาไมและตนน้ําแบบบูรณา
การ

เพื่ออนุรักษและฟนฟู
ธรรมชาติของปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ

พื้นที่ตําบลยางฮอม       500,000       500,000       500,000       500,000  ประชาชน
รอยละ 70 

เกิดจิตสํานึกที่
ดีในการรักษา

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดลอม

มีการอนุรักษ
และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติใหคงความอุดม
สมบูรณยิ่งขึ้น

กองชาง
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8

สํารวจพื้นที่ปาและพันธุพืช เพื่อทราบสภาพพื้นที่ปา
ธรรมชาติของปาไมและ
พันธุพืช และความ
สมบูรณของปาและพันธุพืช

พื้นที่ในตําบลยางฮอม        50,000        50,000        50,000        50,000  พื้นที่ปาและ
พันธุพืชใน
ตําบลไดรับ
การสํารวจ
รอยละ 30

เพื่อทราบสภาพ
พื้นที่ปาธรรมชาติ
 ของปาไมและ
พันธุพืช และ
ความ สมบูรณ
ของความ 
สมบูรณ ของปา
และพันธุพืช

กองชาง

9

สนับสนุนการอนุรักษพันธุปลา
และการปลอยปลาในแหลงน้ํา
สาธารณะ

เพื่อใหแหลงน้ําสาธารณะ
มีการขยายพันธุปลาและ
สามารถสรางรายไดใหแก
ประชาชนในพื้นที่

แหลงน้ําสาธารณะพื้นที่ใน
ตําบลยางฮอม

       50,000        50,000        50,000        50,000  มีการอนุรักษ
พันธุปลาและ
สรางรายได
ใหกับคนใน

ชุมชนรอยละ 
80

แหลงน้ํา
สาธารณะมีการ
ขยายพันธุปลา
และสามารถสราง
รายไดใหแก
รายไดใหแก
ประชาชนในพื้นที่

กองชาง

10 โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

เพื่อเปนการรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระ
บาทสมเดจพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9 และประชาชน
ไดเรียนรูหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ

พัฒนาประชาชน/พื้นที่ใน
ตําบลยางฮอมตาม
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

      100,000       100,000       100,000       100,000  ประชาชนมี
ความเปนอยูที่
ดีขึ้นรอยละ80

ประชาชนได
เรียนรู
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ร.
9และดํารงชีพได
อยางยั่งยืน

สํานักปลัด/กอง
ชาง/กอง

การศึกษา/กอง
สาธารณสุข/กอง

คลัง
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11 ใหความรูเรื่องเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

เพื่อประชาสัมพันธ/ให
ความรูดานพลังงานมหา
กรุณาธิคุณของทดแทน
แกประชาชนในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลยางฮอม

      100,000       100,000       100,000       100,000  เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ไดรับความรู

เพิ่มขึ้นรอยละ
70

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ไดรับความรูดาน
พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น

กองชาง
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แบบ ผ. 01

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร  6 การพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีบูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

   1.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมพัฒนาศักยภาพดาน เพื่ออบรมใหความรูในเรื่อง คณะผูบริหาร สท. ผูนําชุมชน 15,000       15,000       15,000       15,000       ผูบริหาร สท. เพิ่มความรูใน สํานักปลัด

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของและ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ พนักงานเทศบาลตําบล ผูนําชุมชนและ เรื่องกฎหมาย

หนังสือสั่งการสําหรับ ผูบริหาร สั่งการ เชน พรบ.ขอมูล ยางฮอม และ ประชาชน พนักงาน และ ระเบียบที่เกี่ยวของ

ทองถิ่น สท. ผูนําชุมชน ขาวสารฯ พรบ.จราจรทางบกฯในตําบลยางฮอม ประชาชนไดรับ ขององคกร

พนักงานเทศบาลตําบลยางฮอม ฯลฯ ขององคกรปกครอง ความรูเพิ่มขึ้น ปกครองสวน

และประชาชนในตําบลยางฮอม สวนทองถิ่น รอยละ 80 ทองถิ่น 

2 จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน เพื่อใหการจัดฐานขอมูล จัดทําทะเบียบขอมูลแผนที่ 150,000      150,000      150,000      150,000      เกิดการบริหาร ขอมูลจัดเก็บ กองคลัง

ทรัพยสิน จัดเก็บชําระภาษีเปน ภาษีในตําบลยางฮอม จัดการที่ดี ชําระภาษีเปน

ปจจุบันและมี รอยละ 100 ปจจุบันและมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

3 อบรมระบบคอมพิวเตอร(E-lass) เพื่อเพิ่มทักษะใหกับ พนักงานเทศบาล ลูกจาง 30,000       30,000       30,000       30,000       พนักงาน ลูกจาง ทําใหการปฏิบัติ กองคลัง

บุคลากรของเทศบาล เทศบาลตําบลยางฮอม ไดรับความรู งานมีประสิทธิภาพ

ตําบลยางฮอม เพิ่มขึ้นรอยละ 80 เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา เทศบาลตําบลยางฮอม 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   เกิดการบริหาร ทําใหงานมี สํานักปลัด

ครุภัณฑ และปรับปรุงครุภัณฑ ราย จัดการที่ดี ประสิทธิภาพ กองคลัง
จายเพื่อซอมแซมบํารุง รอยละ 100 มากยิ่งขึ้น
รักษาโครงสรางของ

ครุภัณฑขนาดใหญ เชน

เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล

ยานพาหนะ เปนตนซึ่งไม

รวมถึงคาซอมบํารุงปกติ

หรือคาซอมกลาง
5 คาจางองคกรหรือสถาบันที่เปน เพื่อประเมินประสิทธิภาพ สถาบันหรือองคกร 11,000       11,000       11,000       11,000       รอยละ 80 ทราบ ทําใหการปฏิบัติ สํานักปลัด

กลางดําเนินการสํารวจความ และประสิทธิผลการ ถึงความพึงพอใจ งานมีประสิทธิภาพ กองคลัง

พึงพอใจของผูรับบริการ ปฎิบัติราชการท่ีกําหนด ของประชาชนที่ มากยิ่งขึ้น
วงเงิน เขารับบริการ

6 เสริมสรางคุณธรรม เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 25,000       25,000       25,000       25,000       พนักงาน ลูกจาง ผูที่เกี่ยวของมี สํานักปลัด
จริยธรรมเพื่อเพิ่ม สภาเทศบาล ผูนําชุมชน เทศบาล ผูนําชุมชน ไดรับความรู ความรูเกี่ยวกับ กองการศึกษา

ประสิทธิภาพ การปฏิบัติ  พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล เพิ่มขึ้น คุณธรรมจริยธรรม 

งานของผูบริหาร  สท. ผูนําชุมชน พนักงานครูเทศบาล ลูกจาง พนักงานครู เทศบาล รอยละ90 สามารถนําหลัก
พนักงานเทศบาล พนักงานครู ประจําและพนักงานจาง มี ลูกจางประจํา และ ธรรมมาประยุกต
เทศบาล ลูกจางประจํา และ ความรูเกี่ยวกับคุณธรรม พนักงานจาง ใชกับการทํางาน
พนักงานจางทต.ยางฮอม จริยธรรม การครองตน ให้มีประสทิธิภาพ

ครองงาน มีความซื่อสัตย ยิ่งขึ้น
สุจริตในการปฏิบัติงาน ตลอด

จนสามารถนําหลักธรรมมา

ประยุกตใชกับการทํางานให

มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 ศึกษาดูงานเพิ่มทักษะการ เพื่อเพิ่มทักษะในการ ผูบริหาร สมาชิกสภา 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเขารวม ผูบริหาร สมาชิกสภา สํานักปลัด

ทํางานทักษะการเรียนรู แก ทํางานทักษะการเรียนรูแก ผูนําชุมชน บุคลากรพนักงาน โครงการ ผูนําชุมชน บุคลากร

ผูบริหาร สมาชิกสภา ผูนําชุมชน ผูบริหาร สมาชิกสภา ลูกจางของเทศบาลตําบล ไดรับความรู ของเทศบาลตําบล
บุคลากรพนักงานลูกจาง ผูนําชุมชน บุคลากรของ ยางฮอมและประชาชน เพิ่มขึ้น ยางฮอมและ
ของเทศบาลตําบลยางฮอมและ เทศบาลตําบลยางฮอม ทั่วไป รอยละ 90 ประชาชนสามารถ
ประชาชนทั่วไป และประชาชนทั่วไป นําความรูที่ไดมา

ใชในการทํางานได
8 คาใชจายโครงการวัน เพื่อรวมกันในการทํา เทศบาลตําบลยางฮอม 5,000         5,000         5,000         5,000         มีการทํากิจกรรม สรางความสามัคคี สํานักปลัด

ทองถิ่นไทย กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะ บําเพ็ญสาธารณะ ในหมูคณะ
ประโยชน ประโยชนใน

ชุมชนรอยละ20
9 จัดการเลือกตั้ง เพื่อใหการเลือกตั้งเปน อุปกรณ วัสดุ หีบเลือกตั้ง 100,000      100,000      100,000      100,000      ราษฎรไดรับ การเลือกตั้งเปนไป สํานักปลัด

ไปดวยความเรียบรอย คูหาการเลือกตั้งกระดาษ ประโยชน ดวยความเรียบรอย
บรรลุตามวัตถุประสงค ปากกา คาตอบแทน รอยละ 80 บรรลุตามวัตถุ

กรรมการ ฯลฯ ประสงค
10 อบรมใหความรูเพื่อเสริมสราง เพื่อใหความรูแกประชาชน ประชาชนตําบลยางฮอม 100,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรไดรับ ประชาชนเกิดจิตสํานึก สํานักปลัด

พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อการสรางจิตสํานึก ประโยชน การเปนพลเมืองที่
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รอยละ 80 ดีวิถีประชาธิปไตย

11 พนักงานเทศบาล พนักงานครู เพื่อสงเสริมและยกยอง คัดเลือกพนักงานที่ปฏิบัติงาน 5,000 5,000 5,000 5,000 พนักงานมีขวัญ สงเสริมและยกยอง เทศบาล
เทศบาล ลูกจางประจํา และ ชมเชยบุคลากรของ ที่ดีเดน และเปนแบบอยาง และกําลังใจเพิ่ม ชมเชยบุคลากรของ ตําบลยางฮอม
พนักงานจางดีเดนของเทศบาล เทศบาลใหมีขวัญ ที่ดีของเทศบาลตําบล ขึ้นรอยละ 80 เทศบาลใหมีขวัญ
ตําบลยางฮอม และกําลังใจในการ ยางฮอม และกําลังใจในการ

ปฏิบัติราชการ ปฏิบัติราชการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

133



12 เสริมสรางความผาสุกและความ เพื่อบุคลากรปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมสรางความรัก 20,000 20,000 20,000 20,000 บุตลากรมีความ บุคลากรปฏิบัติงาน เทศบาล
ผูกพันธของบุคลากรเทศบาล อยางมีความสุข มีแรงจูงใจ และสามัคคีแกพนักงานใน รักลสามัคคี อยางมีความสุข ตําบลยางฮอม
ตําบลยางฮอม พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เทศบาลตําบลยางฮอม ปฏิบัติงานอยาง มีแรงจูงใจที่จะ

และเสริมสรางวัฒนธรรม มีความสุขเพิ่มขึ้น พัฒนาตนเอง
ที่ดีอันจะสงผลใหเกิดความ รอยละ 80 อยางตอเนื่องและ
รักความผูกพันธในองคกร ทําใหเกิดความรัก

และความผูกพันธ
ในองคกร

13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดรับการ เขารวมอบรม/ประชุม/ 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากรไดรับ บุคลากรเทศบาล เทศบาล
ของเทศบาลตําบลยางฮอม พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สัมมนาในหลักสูตรตางๆที่ การพัฒนาความรู ไดรับการพัฒนา ตําบลยางฮอม

และปฏิบัติงานไดอยางมี กรมสงเสริมปกครองสวน ความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทองถิ่นและหนวยงานตางๆ เพิ่มขึ้น ประสิทธิผลใหมี

เกิดความคุมคาและมี ที่จัดอบรม ฯลฯ รอยละ 80 ความรูเพิ่มขึ้น
สวนรวมในองคกร

รวม 13  โครงการ 1,521,000   1,521,000   1,521,000   1,521,000   

   1.2  แผนงาน  สาธารณสุข
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เทศบาลตําบลยางฮอมยิ้มบริการ เพื่อบริการประชาชน ประชาชนตําบลยางฮอม 40,000       40,000       40,000       40,000       ประชาชนเกิดความ มีสถานที่กลางใน กองสาธารณสุข ฯ
ประชาชนเคลื่อนที่ ตําบลยางฮอมไดอยาง พึงพอใจ การ การปดประกาศ

ทั่วถึง บูรณาการรวมกัน การสอบราคา
เพ่ิมมากขึ้นรอยละ80  การประกวดราคา

2 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา เทศบาลตําบลยางฮอม 100,000      100,000      100,000      100,000      เกิดการบริหาร ทําใหงานมี กองสาธารณสุข ฯ
ครุภัณฑ และปรับปรุงครุภัณฑ ราย จัดการที่ดี ประสิทธิภาพ

จายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา รอยละ 100 มากยิ่งขึ้น
โครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ เชน เครื่องบิน 
เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ
 เปนตนซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง

รวม 2  โครงการ 140,000     140,000     140,000     140,000     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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   1.3  แผนงาน  เคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา เทศบาลตําบลยางฮอม 500,000      500,000      500,000      500,000      เกิดการบริหาร ทําใหงานมี กองชาง

ครุภัณฑ และปรับปรุงครุภัณฑ ราย จัดการที่ดี ประสิทธิภาพ

จายเพื่อซอมแซมบํารุง รอยละ 100 มากยิ่งขึ้น

รักษาโครงสรางของครุภัณฑ

ขนาดใหญ เชนเคร่ืองบิน

เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ 

รถยนตสวนกลาง รถ JCB

สถานีสูบน้ํา คาซอมบํารุง

ปกติหรือคาซอมกลาง

2 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน เพื่อจายเปนคาปรับปรุง เทศบาลตําบลยางฮอม 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   เกิดการบริหาร ทําใหงานมี กองชาง

และสิ่งกอสราง ที่ดินและสิ่งกอสราง รวม จัดการที่ดี ประสิทธิภาพ

ถึงรายจายเพ่ือ ดัดแปลง รอยละ 100 มากยิ่งขึ้น

ตอเติมหรือบํารุงรักษา

ที่ดิน สิ่งกอสราง ซึ่งทําให

ที่ดิน สิ่งกอสราง มีมูลคา

เพิ่มขึ้น

3 อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ เพื่อใหความรูความเขาใจ ประชาชนตําบลยางฮอม 50,000       50,000       50,000       50,000       ประชาชนไดรับ ประชาชนไดรับ กองชาง

ระบบประปาหมูบาน แกประชาชน ความรูมากขึ้น ความรูมากขึ้น

4 อบรมการอนุรักษทรัพยากร เพื่ออบรมการอนุรักษ ประชาชนตําบลยางฮอม 50,000       50,000       50,000       50,000       " ประชาชนมีความรู กองชาง

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ หมู 1-12 ในการอนุรักษ

ในชุมชน สิ่งแวดลอมในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

รวม 4  โครงการ 2,600,000   2,600,000   2,600,000   2,600,000   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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   1.4  แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสงเสริมการจัดทําแผน เพื่ออบรมใหความรู คณะกรรมการหมูบาน 40,000       40,000       40,000       40,000       ประชาชนเกิด แผนชุมชน สํานักปลัด

ชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําแผน และประชาชน หมูที่ 1-21 ความพึงพอใจ สามารถนําไป

ใหมีประสิทธิภาพมาก การบูรณาการ ใชไดจริง ถูกตอง

ยิ่งข้ึน รวมกันเพิ่ม ตรงกับความตอง

มากขึ้น การของประชาชน

รอยละ 80

2 สํารวจขอมูลในการจัดทํา เพื่อกําหนดประเด็นการ ประชาชนตําบลยางฮอม 30,000       30,000       30,000       30,000       ประชาชนเกิด สามารถนําไปใช สํานักปลัด

แผนพัฒนาขององคกรปกครอง พัฒนาใหสอดคลองกับ หมูที่ 1-21 ความพึงพอใจ ประโยชนในการ

สวนทองถิ่น ปญหาความตองการของ การบูรณาการ วางแผนพัฒนา

ประชาชน รวมกันเพิ่ม ทองถิ่น

มากขึ้น 

รอยละ 80

รวม 2  โครงการ 70,000       70,000       70,000       70,000       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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   1.5  แผนงาน  งบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
สมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อสมทบกองทุน พนักงานจางเทศบาลตําบล

150,000      150,000      150,000      150,000      
เกิดการ ทําใหงานมี

สํานักปลัด

ประกันสังคม ยางฮอม บริหาร ประสิทธิภาพ

จัดการที่ดี มากยิ่งขึ้น

รอยละ 100

2 เงินคาบํารุงสมาคม เพื่อบํารุงสันนิบาต สมาคมสันนิบาตแหง 41,000       41,500       42,000       41,500       " ทําใหไดรับการ กองคลัง

สันนิบาตเทศบาลแหง เทศบาลแหงประเทศไทย ประเทศไทย สนับสนุนจาก

ประเทศไทยประจําป สมาคม

3 กองทุนบําเหน็จบํานาญ เพื่อจายเปนคาสบทบ พนักงานเทศบาลตําบล 500,000      500,000      500,000      500,000      " ทําใหไดรับการ กองคลัง

พนักงานเทศบาล กองทุนบําเหน็จบํานาญ ยางฮอม สนับสนุนจาก

ขาราชการ กองทุน ฯ

4 คาตอบแทนรางวัลนําจับตาม เพื่อจายเปนคารางวัลนําจับประชาชนตําบลยางฮอม 5,000         5,000         5,000         5,000         " เปนขวัญและกําลัง เทศบาลตําบล

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติจราจร ใจ ยางฮอม

ทางบก

5
เงินชวยพิเศษ(คาทําศพ) เพื่อจายเปนคาชวยเหลือ พนักงาน ลูกจาง ที่เสียชีวิต

200,000      200,000      200,000      200,000      "
ทําใหพนักงานไดรับ เทศบาลตําบล

พนักงานเทศบาล คาทําศพของพนักงาน เงินสวัสดิการตางๆ ยางฮอม

เทศบาลตําบลยางฮอม

รวม 5  โครงการ 896,000     896,500     897,000     896,500     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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                                                                      แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผดิชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมการทาํนํ�ายา

เอนกประสงค์

เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นป่าบง หมู่ที� 1

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นป่าบง

 หมู่ที�1

2 ส่งเสริมดอกไมแ้หง้ เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นป่าแดง หมู่ที�

 2

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นป่าแดง

 หมู่ที� 2

3 ส่งเสริมการทอผา้ เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นทุ่งศรีเกิด 

หมู่ที� 3

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นทุ่งศรี

เกิด หมู่ที� 3

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สาํหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รประขาขน

เทศบาลตาํบลยางฮอม  อาํเภอขุนตาล  จงัหวดัเชียงราย

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที� 4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวิตเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในเขตจงัหวดัที� 2 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

ยทุธศาสตร์ที� 2  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนที�เฃม้แฃง็ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที�ยว

1.1 แผนงาน สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ)

146



เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผดิชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ส่งเสริมผลิต

ดอกไมจ้นัทน์และพวง

หรีด

เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นนํ�าแพร่ หมู่ที�

 4

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นนํ� า

แพร่ หมู่ที� 4

5 ส่งเสริมดอกไมแ้หง้ เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นหว้ยหลวง 

หมู่ที� 5

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นหว้ย

หลวง หมู่ที� 5

6 ส่งเสริมดอกไมแ้หง้ เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นหว้ยหลวง 

หมู่ที� 6

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นหว้ย

หลวง หมู่ที� 6

7 ส่งเสริมการทาํนํ� ายา

เอนกประสงค์

เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นหว้ยหลวง 

หมู่ที� 7

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นหว้ย

หลวง หมู่ที� 7

8 ส่งเสริมการทอผา้ เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นยางฮอมหมู่ที�

 8

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นยางฮ

อมหมู่ที� 8

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผดิชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ฝึกอบรมทาํนํ� ายา

เอนกประสงค์

เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นหว้ยสักหมู่ที�

 9

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นหว้ย

สกัหมู่ที� 9

10 ส่งเสริมการทอผา้ เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นใหม่พฒันา 

หมู่ที� 10

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นใหม่

พฒันา หมู่ที� 10

11 ส่งเสริมอาชีพการ

ผลิตดอกไมจ้นัทน์

และพวงหรีด

เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นงามเมือง 

หมู่ที� 11

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นงาม

เมือง หมู่ที� 11

12 ส่งเสริมการทอผา้ เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นยางฮอมหมู่ที�

 12

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นยางฮ

อมหมู่ที� 12

13 ส่งเสริมอาชีพกระเป๋า

ผา้ถกั

เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นพยาพิภกัดิ�

หมู่ที� 13

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

บา้นพยาพิภกัดิ�

หมู่ที� 13

โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ)

ที�
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผดิชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ส่งเสริมอาชีพการ

ผลิตดอกไมจ้นัทน์

และพวงหรีด

เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นนํ�าแพร่

เหนือหมู่ที� 14

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นนํ� า

แพร่เหนือ หมู่ที�

 14

15 ส่งเสริมการทาํนํ� ายา

เอนกประสงค์

เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นหว้ยสักหมู่ที�

 15

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นหว้ย

สกัหมู่ที� 15

16 ส่งเสริมดอกไมแ้หง้ เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นป่าแดงหมู่ที� 

16

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นป่า

แดงหมู่ที� 16

17 ส่งเสริมการทอผา้ เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นยางฮอมมู่ที� 17

10,000 กลุ่มพฒันาสตรีไดร้ับ

การอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ 

80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นยางฮ

อมมู่ที� 17

18 ตะกลา้เชือกฟาง เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นชมภูหมู่ที� 18

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นชมภู

หมู่ที� 18

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผดิชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 ส่งเสริมการทาํ

ดอกไมจ้นัทน์และ

พวงหรีด

เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นนํ�าแพร่เหนือ

 หมู่ที� 19

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นนํ� า

แพร่เหนือ หมู่ที�

 19

20 ส่งเสริมดอกไมแ้หง้ เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีมีอาชีพและ

สร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นหว้ยหลวง

เหนือหมู่ที� 20

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพเสริมและสร้าง

รายไดใ้หก้บั

ครอบครัวเพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นหว้ย

หลวงเหนือหมู่

ที� 20
21 ส่งเสริมการทอผา้ เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่ม

พฒันาสตรีใหม้ีอาชีพ

และสร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

สตรีบา้นป่าแดงใหม่ 

หมู่ที� 21

10,000 กลุ่มพฒันาสตรี

ไดรั้บการอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพร้อยละ

 80

กลุ่มพฒันาสตรีมี

อาชีพและสร้างรายได้

ใหก้บัครอบครัว

เพิ�มขึ�น

กลุ่มพฒันา

สตรีบา้นป่า

แดงใหม่ หมู่ที� 

21
22 ไมก้วาดสีทอง เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่มไม้

กวาดสีทอง หมู่15 ใหม้ี

อาชีพและสร้างรายได้

ใหก้บัครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพฒันา

ไมก้วาดสีทอง หมู่ที� 15

20,000 กลุ่มอาชีพไดรั้บ

การส่งเสริมและ

สนบัสนุนร้อยละ 80

ประชาชนมีรายได้

เพิ�มมากขึ�นจากการ

ไดรั้บการส่งเสริม

และสนบัสนุน

กลุ่มพฒันาไม้

กวาดสีทอง 

หมู่ที� 15

23 พฒันาทกัษะจาก

ผลิตภณัฑไ์มใ้ผ่

เพื�อส่งเสริมใหเ้กิ ดการ

เรียนรู้สามารถ

พึ�งตนเองและเพิ�ม

รายไดใ้หแ้ก่ประชาชน

อุดหนุนกลุ่มไมก้วาด

บา้นหว้ยสัก

10,000 กลุ่มอาชีพไดรั้บ

การส่งเสริมและ

สนบัสนุนร้อยละ 80

ประชาชนมีรายได้

เพิ�มมากขึ�นจากการ

ไดรั้บการส่งเสริม

และสนบัสนุน

กลุ่มไมก้วาด

บา้นหว้ยสกั

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผดิชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 กิจกรรมการประกอบ

อาชีพเสริมรายได ้

ใหก้บักลุ่มพฒันา

สตรีอาํเภอขุนตาล

เพื�อส่งเสริมใหเ้กิด การ

เรียนรู้สามารถ

พึ�งตนเองและเพิ�ม

รายไดใ้หแ้ก่ประชาชน

อุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรี

อาํเภอขนุตาล

7,000 กลุ่มอาชีพไดรั้บ

การส่งเสริมและ

สนบัสนุนร้อยละ 60

ประชาชนมีรายได้

เพิ�มมากขึ�นจากการ

ไดรั้บการส่งเสริม

และสนบัสนุน

กลุ่มพฒันา

สตรีอาํเภอขุน

ตาล

25 ส่งเสริมทกัษะอาชีพ

เสริมรายได ้ใหก้บั

กลุ่มพฒันาสตรี

อาํเภอขุนตาล

เพื�อส่งเสริมใหเ้กิด การ

เรียนรู้สามารถ

พึ�งตนเองและเพิ�ม

รายไดใ้หแ้ก่ประชาชน

อุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรี

อาํเภอขนุตาล

5,000 กลุ่มอาชีพไดรั้บ

การส่งเสริมและ

สนบัสนุนร้อยละ 60

ประชาชนมีรายได้

เพิ�มมากขึ�นจากการ

ไดรั้บการส่งเสริม

และสนบัสนุน

กลุ่มพฒันา

สตรีอาํเภอขุน

ตาล

26 ส่งเสริมอาชีพการทาํ

ผา้สกรีน

เพื�อส่งเสริมใหเ้กิด การ

เรียนรู้สามารถ

พึ�งตนเองและเพิ�ม

รายไดใ้หแ้ก่ประชาชน

อุดหนุนกลุ่มทาํผา้สกรีน

 ตาํบลยางฮอม

100,000 กลุ่มอาชีพไดรั้บ

การส่งเสริมและ

สนบัสนุนร้อยละ 60

ประชาชนมีรายได้

เพิ�มมากขึ�นจากการ

ไดรั้บการส่งเสริม

และสนบัสนุน

อุดหนุนกลุ่มทาํ

ผา้สกรีน ตาํบล

ยางฮอม

รวม 26  โครงการ 352,000 0 0 0

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมใหค้วามรู้ทางการ

เกษตร

เพื�อเป็นการลดรายจ่าย

เพื�อเพิ�มรายไดใ้ห้

เกษตรกรสามารถ

พึ�งตนเองไดต้าม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

อุดหนุนกลุ่มฟ้าหลงัฝน 10,000 ประชาชนมีความรู้

ทางการเกษตร

เพิ�มขึ�นร้อยละ 80

ทาํใหล้ดค่าใชจ่้ายและ

เพิ�มรายได ้ประชาชน

สามารถพึ�งตนเองได้

เทศบาลตาํบล

ยางฮอม

2 ส่งเสริมทาํปุ๋ ยหมกั

อินทรียช์ีวภาพ

เพื�อเป็นการลดรายจ่าย

เพื�อเพิ�มรายไดใ้ห้

เกษตรกรสามารถ

พึ�งตนเองไดต้าม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

อุดหนุนกลุ่มปุ๋ย

อินทรียชี์วภาพ หมู่ที� 4

15,000 ประชาชนมีความ

เป็นอยทูี�ดีขึ�นร้อยละ

 80

ทาํใหล้ดค่าใชจ่้ายและ

เพิ�มรายได ้ประชาชน

สามารถพึ�งตนเองได้

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพ หมู่ที� 4

3 ส่งเสริมทาํปุ๋ ยหมกั

อินทรียช์ีวภาพ

เพื�อเป็นการลดรายจ่าย

เพื�อเพิ�มรายไดใ้ห้

เกษตรกรสามารถ

พึ�งตนเองไดต้าม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

อุดหนุนกลุ่มปุ๋ย

อินทรียชี์วภาพ หมู่ที� 3

13,000 ประชาชนมีความ

เป็นอยทูี�ดีขึ�นร้อยละ

 80

ทาํใหล้ดค่าใชจ่้ายและ

เพิ�มรายได ้ประชาชน

สามารถพึ�งตนเองได้

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพ หมู่ที� 3

รวม 3  โครงการ 38,000 0 0 0

1.2 แผนงาน การเกษตร

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สมทบกองทุนสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนสวัสดิการให สมาชิกกองทุนสวัสดิการ 20,000       20,000       20,000       20,000       สมาชิกใน สมาชิกไดชวยเหลือ สํานักปลัด

ชุมชนทองถิ่นตําบลยางฮอม แกสมาชิก ชวยเหลือ ชุมชนทองถิ่นตําบล กลุมไดรับการ ซึ่งกันและกันในการ (พ.ช.)

สมาชิกภายในกลุม ยางฮอม ชวยเหลือ จัดสวัสดิการ

รอยละ 80

2 เงินสมทบกองทุนหลัก เพื่อจายเปนเงินสมทบ สมทบกองทุนหลักประกัน 500,000     500,000     500,000     500,000     ประชาชนมี ทําใหประชาชนใน กองสาธารณสุขฯ

ประกันสุขภาพระดับ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ ความเปนอยู พื้นที่มีชีวิตความ

ทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสท.) สุขภาพ ที่ดีขึ้น เปนอยูที่ดีขึ้น

รอยละ 80

รวม 2  โครงการ 520,000 520,000 520,000 520,000

1.3 แผนงาน งบกลาง

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผดิชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุที�

บา้นการดูแลผูสู้งอายุ

สมคัรดูแลผูสู้งอายใุหม้ี

ความรู้ความสามารถ

เพิ�มขึ�น

ดูแลผูสู้งอายุที�บา้น

และชุมชน

118,000 118,000 118,000 118,000 ผูสู้งอายมุีความ

เป็นอยูท่ี�ดีขึ�นร้อยละ 

80

ผูสู้งอายไุดรั้บการ

พฒันาศกัยภาพความรู้

ความสามารถเพิ�มขึ�น

กองสาธารณสุข ฯ

2 อุดหนุนโครงการเสริมสร้าง

สุขภาพผูสู้งอายผุูพ้ิการและ

ผูป่้วยเรื�อรัง

เพี�อใหผู้สู้งอาย ุผูพ้ิการ

และผูป่้วยเรื�อรัง ไดรั้บ

การดูแลอยา่งทั�วถึง

ประชาชนและ

หน่วยงานองคก์ร

ต่างๆ

134,000 134,000 134,000 134,000 ผูสู้งอายมุีความ

เป็นอยูท่ี�ดีขึ�นร้อยละ 

80

ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการและ

ผูป่้วยเรื�อรังไดรั้บการ

ดูแลอยา่งทั�วถึง

กองสาธารณสุข ฯ

3 อุดหนุนโครงการพฒันา

คุณภาพชีวิตแม่และเดก็ตาํบล

ยางฮอม ปี 2561

เพี�อพฒันาคุณภาพชีวิต

แม่และเดก็ในพื�นที�

ตาํบลยางฮอม

อุดหนุน

โรงพยาบาลขนุตาล

19,500 แม่และเดก็ในพื�นที�

ไดรั้บการพฒันา

เพิ�มขึ�นร้อยละ 80

แม่และเดก็ไดรั้บการ

พฒันาอยา่งทั�วถึง

โรงพยาบาล     

ขนุตาล

รวม 3  โครงการ 271,500 252,000 252,000 252,000

ยทุธศาสตร์ที� 3 การพฒันาคุณภาพชีวิตสงัคมและการเมืองเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
1.1 แผนงาน สาธารณสุข

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ

ข.   ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในเขตจงัหวดัที� 2  การพฒันาคุณภาพชีวิตและสงัคมเพื�อใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สาํหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รประขาขน

เทศบาลตาํบลยางฮอม  อาํเภอขุนตาล  จงัหวดัเชียงราย

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที� 4  การดาํรงฐานวฒันธรรมลา้นนาเพื�อเพิ�มมลูค่าการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศและสุขภาพชุมขน
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผดิชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมธรรมสัญจร เพื�อยดึเหนี�ยวจิตใจเป็น

การสร้างจิตสาํนึกที�ดี

อุดหนุนสภา

วฒันธรรมตาํบล

ยางฮอม

20,000 ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

ทาํใหย้ดึเหนี�ยวทาง

จิตใจ และสร้าง

จิตสาํนึกที�ดี

สภาวฒันธรรม

ตาํบลยางฮอม

2 สืบสานประเพณีถวายเทียน

พรรษา

เพื�อสืบสานประเพณี

วฒันธรรมลา้นนา

อุดหนุนสภา

วฒันธรรมตาํบล

ยางฮอม

40,000 ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

สืบสานประเพณี

วฒันธรรมลา้นนาสืบ

ต่อไป

สภาวฒันธรรม

ตาํบลยางฮอม

3 จดังานวนัแม่แห่งชาติ 12 

สิงหามหาราชินี

เพื�อเป็นการ

เทิดพระเกียรติสมเดจ็

พระนางเจา้ฯ

พระบรมราชินีนาถเนื�อง

ในวนัแม่แห่งชาติ

อุดหนุนอาํเภอขนุ

ตาล

5,000 ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

เพื�อเป็นการ

เทิดพระเกียรติสมเดจ็

พระนางเจา้ฯพระบรม

ราชืนีนาถ

อ.ขนุตาล

4 จดังานวนัปิยมหาราช เพื�อเป็นการรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณ

เทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

อุดหนุนอาํเภอขนุ

ตาล

5,000 ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

ใหป้ระชาชนรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณ

อ.ขนุตาล

1.2 แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผดิชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 จดังานวนัพ่อแห่งชาติ 5 

ธนัวามหาราช

เพื�อเป็นการ

เทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัรัชกาลที� 9

อุดหนุนอาํเภอขนุ

ตาล

5,000 ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

เป็นการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัรัชกาลที� 9

อ.ขนุตาล

6 ร่วมงานทานหาแม่ฟ้าหลวง เพื�อสืบสานวฒันธรรม

ทอ้งถิ�นและถวายความ

จงรักภกัดีต่อสมเดจ็ยา่

อุดหนุนอาํเภอขนุ

ตาล

5,000 ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

ประชาชนลาํลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณต่อ

สมเดจ็ยา่

อ.ขนุตาล

7 จดังานเทิดพระเกียรติสมเดจ็

ย่า ณ พระตาํหนกัดอยตุง

เพื�อเป็นการลาํลึกพระ

มหากรุณาธิคุณ

เทิดพระเกียรติสมเดจ็ยา่

อุดหนุนอาํเภอขนุ

ตาล

5,000 ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

ประชาชนลาํลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณต่อ

สมเดจ็ยา่

อ.ขนุตาล

8 ร่วมงานพ่อขนุเมง็ราย

มหาราช

เพื�อเป็นการ

เทิดพระเกียรติการ

สักการะพ่อขนุเมง็ราย

มหาราช

อุดหนุนอาํเภอขนุ

ตาล

50,000 ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

เป็นการเทิดพระเกียรติ

พ่อขนุเมง็รายมหาราช

อ.ขนุตาล

9 จดังานประเพณีสงกรานต์

สระเกลา้ดาํหวัพ่อขนุเมง็

รายมหาราช

เพื�อส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาวลา้นนา

อุดหนุนอาํเภอขนุ

ตาล

5,000 ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

เทิดพระเกียรติพ่อขนุ

เมง็รายมหาราชผูท้รง

สร้างเมืองเชียงราย

อ.ขนุตาล

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผดิชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 จดังานประเพณีทอ้งถิ�น 

ประจาํปี

เพื�อส่งเสริม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาวลา้นนา

ใหค้งอยูต่่อไป

อุดหนุนอาํเภอขนุ

ตาล

20,000 ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

ส่งเสริม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาวลา้นนา

อ.ขนุตาล

11 ประเพณีลอยกระทง เพื�อสืบสานประเพณี 

วฒันธรรม ทาํใหรู้้คุณค่า

ของแม่นํ�า

อุดหนุน

คณะกรรมการ

หมู่บา้น บา้นนํ�าแพร่

 หมู่ 4,14,19

36,000 ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

ประชาชนไดร่้วม

อนุรักษ ์วฒันธรรมอนั

ดีงาม

บา้นนํ�าแพร่ หมู่ 

4,14,19

12 เผยแผ่หลกัธรรม

พระพุทธศาสนาและส่งเสริม

ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี

งามของทอ้งถิ�นและของชาติ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เพื�อสนบัสนุนกิจกรรม

และส่งเสริมการเผยแผ่

หลกัธรรมของ

พระพุทธศาสนา

อุดหนุนพุทธ

สมาคมสาขาอาํเภอ

ขนุตาล

10,000 ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

ทาํใหป้ระชาชนมี

สภาพจิตใจดีขึ�นมีที�ยดึ

เหนี�ยวทางจิตใจ

พุทธสมาคม

สาขาอาํเภอขนุตาล

13 สนบัสนุน ส่งเสริมและพฒันา

กีฬาจงัหวดัเชียงราย ประจาํปี

งบประมาณ 2561

เพื�อส่งเสริมและ

สนบัสนุนเยาวชนและ

ประชาชนทั�วไปเขา้ร่วม

การแข่งขนักีฬาในระดบั

ต่างๆ

จดัส่งเยาวชน 

ประชาชนและ

เจา้หนา้ที�เขา้ร่วม

แข่งขนักีฬาใน

ระดบัต่างๆ

10,000 ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 20

เยาวชนและประชาชน

ทั�วไปมีสุขภาพที�

แขง็แรงขึ�น

จงัหวดัเชียงราย

รวม 13  โครงการ 216,000 0 0 0

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผดิชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขบัเคลื�อนแสวงหาความ

ร่วมมือจากประชาชนใน

ทอ้งถิ�นของ กต.ตร.

เพื�อแสวงหาความ

ร่วมมือในการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดในพื�นที�

อุดหนุนสถานี

ตาํรวจภูธรขนุตาล

23,000 ประชาชนในพื�นที�เขา้

มีส่วนร่วมในการ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด

ร้อยละ 20

ประชาชนมีความรัก

ความสามคัคีต่อกนัและ

ใหค้วามร่วมมือกบั

เจา้หนา้ที�ภาครัฐ

สถานีตาํรวจภูธร

ขนุตาล

2 สนบัสนุนกิจกรรมกิ�งกาชาด

อาํเภอขนุตาล ประจาํปี

งบประมาณ 2561

เพื�อช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัในพื�นที�

อุดหนุนกิ�งกาชาด

อาํเภอขนุตาล

10,000 ประชาชนในพื�นที�

ไดรั้บการช่วยเหลือ

ร้อยละ 100

ประชาชนในพื�นที�

ไดรั้บการช่วยเหลือได้

ทนัเวลาและทั�วถึง

กิ�งกาชาดอาํเภอขนุ

ตาล

3 อบรมเครือข่ายอาสาสมคัรการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพติด

เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ี

ส่วนร่วมในการป้องกนั

แกไ้ขปัญหายาเสพติด

อุดหนุนสถานี

ตาํรวจภูธรขนุตาล

24,000 การลดลงของยาเสพ

ติดในพื�นที�ร้อยละ 60

เป็นตาํบลที�เขม้แขง็

ปลอดยาเสพติดแบบ

ยั�งยนื

สถานีตาํรวจภูธร

ขนุตาล

4 สัมมนาฝึกอบรมเพื�อเพิ�มศกัยภาพ

ใหก้บัผูป้ระสานพลงัแผน่ดินเพื�อ

ดาํรงไวซึ้� งการปลอดยาเสพติด     

 อ.ขนุตาล   จ.เชียงราย

เพื�อใหป้ระชาชนมี

ภูมิคุม้กนัห่างไกลจากยา

เสพติด

อุดหนุนอาํเภอขนุตาล 50,000 การลดลงของยาเสพ

ติดในพื�นที�ร้อยละ 60

เป็นตาํบลที�เขม้แขง็

ปลอดยาเสพติดแบบ

ยั�งยนื

อาํเภอขนุตาล

5 อบรมรณรงคใ์หค้วามรู้

เกี�ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด ใหก้บัราษฎร

บา้นนํ�าแพร่ หมู่ที� 4

เพื�อหยดุยั�งและลดระดบั

การขยายตวัของปัญหายา

เสพติดในชุมชน

อุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บา้น

 บา้นนํ�าแพร่ หมู่ที� 4

23,000 ปัญหายาเสพติดใน

ชุมชน หมู่ที� 4  ลดลง

ร้อยละ 70

มีการหยดุย ั�งและลด

ระดบัการขยายตวัของ

ปัญหายาเสพติดใน

ชุมชน

คณะกรรมการ

หมู่บา้น บา้นนํ�า

แพร่ หมู่ที� 4

6 อบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบักฏหมาย 

ขอ้ระเบียบ การจราจร ใหก้บั

ราษฎรบา้นทุ่งศรีเกิด หมู่ที� 3

เพื�อใหป้ระชาชนมีความรู้

เกี�ยวกบักฏหมาย จราจร

เบื�องตน้

อุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บา้น

 บา้นทุ่งศรีเกิด หมู่ที� 3

32,000 ประชาชนมีความรู้

เกี�ยวกบักฏหมาย ขอ้

ระเบียบจราจรเพิ�มขึ�น 

ร้อยละ 80

มีการหยดุยั�งและลด

ระดบัการขยายตวัของ

ปัญหายาเสพติดในชุมชน

คณะกรรมการ

หมู่บา้น บา้นนํ� าแพร่

 หมู่ที� 4

รวม 6  โครงการ 162,000 0 0 0

1.3 แผนงาน สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

ที� โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที�

พึ�งประสงคข์องนกัเรียน

เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยมที�พึงประสงค์

อุดหนุนโรงเรียน

บา้นชมภู

25,000 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 80

นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที�

พึงประสงค์

โรงเรียนบา้นชมภู

2 ส่งเสริมอาชีพและรายได้

ระหว่างเรียน

เพื�อส่งเสริมอาชีพและ

รายไดร้ะหว่างเรียน

อุดหนุนโรงเรียน

ยางฮอมวทิยาคม

19,250 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 80

นกัเรียนมีทกัษะและ

รายไดเ้พิ�มขึ�น

โรงเรียนยางฮอม

วิทยาคม

3 ผลิตปุ๋ ย ทาํการเกษตร

พึ�งตนเอง พฒันาคนสู่

ความพอเพียง

เพื�อส่งเสริมใหเ้ดก็

นกัเรียนไดเ้รียนรู้หลกั

เศรษฐกิจพอเพียง

อุดหนุนโรงเรียน

บา้นชมภู

26,000 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 80

นกัเรียนมีทกัษะเพิ�มขึ�น โรงเรียนบา้นชมภู

ยทุธศาสตร์ที� 4  การพฒันาการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

1.1 แผนงาน การศึกษา

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ)

ข.   ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในเขตจงัหวดัที� 3 การพฒันาดา้นการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สาํหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รประขาขน

เทศบาลตาํบลยางฮอม  อาํเภอขุนตาล  จงัหวดัเชียงราย

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที� 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวิตเพื�อประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 รักษสิ์�งแวดลอ้ม เพื�อใหน้กัเรียนเห็น

ประโยชน์และผลกระทบ

ในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ

อุดหนุนโรงเรียน

ป่าแดงหว้ยหลวง

35,000 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 80

นกัเรียนเห็นประโยชน์

และผลกระทบในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเพิ�มขึ�น

โรงเรียนบา้นป่าแดง

หว้ยหลวง

5 เยาวชนไทยเขา้ใจเรื�องเพศ เพื�อพฒันาคุณภาพชีวิต 

ทกัษะทางความคิด สร้าง

ภูมิคุม้กนัทางดา้นจิตใจ

ใหก้บัเยาวชน

อุดหนุนโรงเรียน

ยางฮอมวทิยาคม

19,500 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 80

พฒันาคุณภาพชีวิต 

ทกัษะทางความคิด สร้าง

ภูมิคุม้กนัทางดา้นจิตใจ

ใหก้บัเยาวชนเพิ�มขึ�น

โรงเรียนยางฮอม

วิทยาคม

6 อุดหนุนอาหารกลางวนั

โรงเรียน สพฐ.

เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียน

สังกดั สพฐ. ได้

รับประทานอาหาร

กลางวนัครบทุกคน

นกัเรียนโรงเรียน

สังกดั สพฐ. ใน

เขตตาํบลยางฮอม 

ทั�ง 6โรงเรียน

2,592,000 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมอาหาร

กลางวนัร้อยละ 100

ใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บ

อาหารครบ 5 หมู่ร่างกาย

เจริญเติบโตตามวยั

โรงเรียนสังกดั สพฐ.

 ในเขตตาํบลยางฮอม

 ทั�ง 6โรงเรียน

7 อบรมการทาํนํ�าหมกัชีวภาพ เพื�อส่งเสริมเดก็และ

เยาวชนมีทกัษะเพิ�มขึ�น

อุดหนุนโรงเรียน

อนุบาลยางฮอม

34,460 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 80

เดก็และเยาวชนมีทกัษะ

เพิ�มขึ�น

โรงเรียนอนุบาล

ยางฮอม

8 อบรมคุณธรรม

จริยธรรมนกัเรียน

เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรม

อุดหนุนโรงเรียน

อนุบาลยางฮอม

39,110 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 80

นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมเพิ�มขึ�น

โรงเรียนอนุบาล

ยางฮอม

9 อบรมยวุมคัคุเทศก์

นอ้ยทอ้งถิ�น

เพื�อส่งเสริมเดก็และ

เยาวชนมีทกัษะเพิ�มขึ�น

อุดหนุนโรงเรียน

ป่าแดงหว้ยหลวง

28,830 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 80

นกัเรียนมีจิตสาํนึก

ภาคภูมิใจใน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทอ้งถิ�นเพิ�มขึ�น

โรงเรียนบา้นป่าแดง

หว้ยหลวง

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 วิถีงามตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษา

เพื�อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้

สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

อุดหนุนโรงเรียน

บา้นพญาพิภกัดิ�

30,000 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 80

นกัเรียนสามารถนาํหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้

โรงเรียนบา้น   

พญาพิภกัดิ�

11 พญาพิภกัดิ�ปลอดภยัไร้ขยะ เพื�อใหน้กัเรียนเห็น

ประโยชน์และผลกระทบ

ในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ

อุดหนุนโรงเรียน

บา้นพญาพิภกัดิ�

35,000 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 80

นกัเรียนเห็นประโยชน์

และผลกระทบในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเพิ�มขึ�น

โรงเรียนบา้น   

พญาพิภกัดิ�

12 การอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย

รักษบ์า้นเกิด

เพื�อส่งเสริมเดก็และ

เยาวชนมีทกัษะเพิ�มขึ�น

อุดหนุนโรงเรียน

บา้นพญาพิภกัดิ�

30,000 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 80

นกัเรียนมีทกัษะและมีจิต

อาสาในการบริการ

นกัท่องเที�ยว

โรงเรียนบา้น   

พญาพิภกัดิ�

13 การศึกษาเพื�อต่อตา้นการ

ใชย้าเสพติดในเดก็นกัเรียน

 (D.A.R.E. ประเทศไทย)

เพื�อใหก้ารแกไ้ขปัญหา

แพร่ระบาดยาเสพติดเห็น

ผลอยา่งย ั�งยนื

อุดหนุนสถานี

ตาํรวจภูธรขนุตาล

22,000 ปัญหาของยาเสพ

ติดในโรงเรียน

ลดลงร้อยละ 60

นกัเรียนรู้จกัป้องกนั

ตวัเองใหพ้น้จากพิษภยัยา

เสพติด

สถานีตาํรวจภูธร   

ขนุตาล

14 อบรมเพื�อพฒันาการ

เรียนรู้ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื�อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้

สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

อุดหนุนโรงเรียน

บา้นทุ่งนํ�าแพร่ป่าบง

47,850 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 100

นกัเรียนสามารถนาํหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้

บา้นทุ่งนํ�าแพร่ป่าบง

15 อบรมการคดัแยกขยะใน

โรงเรียน

เพื�อใหน้กัเรียนเห็น

ประโยชน์และผลกระทบ

ในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ

อุดหนุนโรงเรียน

บา้นทุ่งนํ�าแพร่ป่า

บง

30,000 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 100

นกัเรียนรู้จกัวิธีการคดั

แยกขยะและเห็น

ประโยชน์และผลกระทบ

ในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเพิ�มขึ�น

โรงเรียนบา้นทุ่งนํ�า

แพร่ป่าบง

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 พฒันาผูเ้รียนใหม้ี

คุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมที�พึ�งประสงค์

เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยมที�พึงประสงค์

อุดหนุนโรงเรียน

บา้นทุ่งนํ�าแพร่ป่า

บง

30,000 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 100

นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที�

พึงประสงค์

โรงเรียนบา้นทุ่ง     

นํ�าแพร่ป่าบง

17 เศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษา

เพื�อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้

สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

อุดหนุนโรงเรียน

บา้นหว้ยสัก

(ประชานุกูล)

29,000 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 100

นกัเรียนสามารถนาํหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้

โรงเรียนบา้นหว้ยสัก

(ประชานุกูล)

18 พฒันาผูเ้รียนใหม้ี

คุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมที�พึ�งประสงค์

เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยมที�พึงประสงค์

อุดหนุนโรงเรียน

บา้นหว้ยสัก

(ประชานุกูล)

19,000 นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 100

นกัเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที�

พึงประสงค์

โรงเรียนบา้นหว้ยสัก

(ประชานุกูล)

รวม 18  โครงการ 3,092,000 0 0 0

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

(ผลผลิตของโครงการ)

162



เป้าหมาย

2561 2562 2563

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขอรับเงิน

อุดหนุนจาก

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น

เพื�อประสานความ

ร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชน

อุดหนุนกิ�ง

กาชาดอาํเภอ

ขนุตาล

10,000

2 จดังานวนัแม่

แห่งชาติ 12 

สิงหามหาราชินี

เพื�อเป็นการ

เทิดพระเกียรติ

สมเดจ็พระนางเจา้

พระบรมราชินีนาถ

เนื�องในวนัแม่

แห่งชาติ

อุดหนุน

อาํเภอขนุตาล

5,000

3 จดังานวนัปิย

มหาราช

เพื�อเป็นการรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณ

เทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกลา้

อุดหนุน

อาํเภอขนุตาล

5,000

4 จดังานวนัพ่อ

แห่งชาติ 5 ธนัวา

มหาราช

เพื�อเป็นการ

เทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั

อุดหนุน

อาํเภอขนุตาล

5,000

ยทุธศาสตร์ที� 3 การพฒันาคุณภาพชีวิตสงัคมและการเมืองเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1.1 แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

ผลผลิตของโครงการ

ข. ยธุศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย การพฒันาคุณภาพชีวิตและการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - 2564

สาํหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รประขาขน

เทศบาลตาํบลยางฮอม  อาํเภอขุนตาล  จงัหวดัเชียงราย

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที� 6 การรักษาความมั�นคงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น



5 ร่วมงานไหวส้า

แม่ฟ้าหลวง

เพื�อสืบสาน

วฒันธรรมทอ้งถิ�น

และถวายความ

จงรักภกัดีต่อสมเดจ็ยา่

อุดหนุน

อาํเภอขนุตาล

5,000

6 จดังาน

เทิดพระเกียรติ

สมเดจ็ย่า ณ พระ

ตาํหนกัดอยตุง

เพื�อเป็นการลาํลึก

พระมหากรุณาธิคุณ

เทิดพระเกียรติ

สมเดจ็ยา่

อุดหนุน

อาํเภอขนุตาล

5,000

7 ร่วมงานพ่อขนุ

เมง็รายมหาราช

เพื�อเป็นการ

เทิดพระเกียรติ

สมเดจ็ยา่ ณ พระ

ตาํหนกัดอยตุง

อุดหนุน

อาํเภอขนุตาล

5,000

8 จดังานประเพณี

สงกรานตส์ระ

เกลา้ดาํหวัพ่อขนุ

เมง็รายมหาราช

เพื�อส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาว

ลา้นนา

อุดหนุน

อาํเภอขนุตาล

5,000

9 จดังานประจาํปี

ทอ้งถิ�นประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2560

เพื�อส่งเสริมทอ้งถิ�น

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาว

ลา้นนา

อุดหนุน

อาํเภอขนุตาล

5,000

เป้าหมาย

2561 2562 2563

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อาสาสมคัรดูแล

ผูสู้งอายุที�บา้น

การดูแลผูสู้งอายุ

สมคัรดูแลผูสู้งอายุ

ใหม้ีความรู้

ความสามารถเพิ�มขึ�น

ดูแลผูสู้งอายุ

ที�บา้นและ

ชุมชน

100,000 100,000     100,000     

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

ผลผลิตของโครงการ

1.1 แผนงาน สาธารณสุข



2 อุดหนุนโครงการ

เสริมสร้างสุขภาพ

ผูสู้งอายผุูพ้ิการ

และผูป่้วยเรื�อรัง

เพี�อใหผู้สู้งอาย ุผู ้

พิการและผูป่้วยเรื�อรัง

 ไดรั้บการดูแลอยา่ง

ทั�วถึง

ประชาชน

และ

หน่วยงาน

องคก์รต่างๆ

134,000



ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผดิชอบหลกั

(บาท)

กิจกรรมสภากาชาด

ไทยไดรั้บการ

ส่งเสริมร้อยละ 80

ประสานความ

ร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐ เอกชน 

และประชาชน

เพิ�มขึ�น

กิ�งกาชาดอาํเภอ

ขนุตาล

ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 

80

เพื�อเป็นการ

เทิดพระเกียรติ

สมเดจ็พระนาง

เจา้พระบรม

ราชืนีนาถ

อ.ขนุตาล

ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 

80

ใหป้ระชาชน

รําลึกพระมหา

กรุณาธิคุณ

อ.ขนุตาล

ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 

80

เป็นการ

เทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั

อ.ขนุตาล

การพฒันาคุณภาพชีวิตสงัคมและการเมืองเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ในเขตจงัหวดัเชียงราย การพฒันาคุณภาพชีวิตและการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั

2564)

สาํหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รประขาขน

เทศบาลตาํบลยางฮอม  อาํเภอขุนตาล  จงัหวดัเชียงราย



ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 

80

ประชาชนลาํลึก

ถึงพระมหา

กรุณาธิคุณต่อ

สมเดจ็ยา่

อ.ขนุตาล

ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 

80

ประชาชนลาํลึก

ถึงพระมหา

กรุณาธิคุณต่อ

สมเดจ็ยา่

อ.ขนุตาล

ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 

80

เป็นการ

เทิดพระเกียรติ

พ่อขนุเมง็ราย

มหาราช

อ.ขนุตาล

ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 

80

เทิดพระเกียรติ

พ่อขนุเมง็ราย

มหาราชผูท้รง

สร้างเมือง

เชียงราย

อ.ขนุตาล

ประชาชนให้

ความสาํคญัและเขา้

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 

80

ส่งเสริมทอ้งถิ�น

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของ

ชาวลา้นนา

อ.ขนุตาล

ตวัชี�วดั ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

2564 (KPI) จะไดรั้บ ที�รับผดิชอบหลกั

(บาท)

100,000     ผูสู้.อายมุีความ

เป็นอยูท่ี�ดีขึ�นร้อยละ

 80

ผูสู้งอายไุดรั้บ

การพฒันา

ศกัยภาพความรู้

ความสามารถ

เพิ�มขึ�น

กองสาธารณสุข ฯ



ผูสู้.อายมุีความ

เป็นอยูท่ี�ดีขึ�นร้อยละ

 80

ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ

และผูป่้วยเรื�อรัง

ไดรั้บการดูแล

อยา่งทั�วถึง

กองสาธารณสุข ฯ



                                                                      แบบ ผ. 02

 องคกรปกครองทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ
เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟา
ภายในตําบลยางฮอม

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนในพื้นที่ได
ใชประโยชน รอยละ

 100

ประชาชนมีไฟฟาใช
ครบทุกครัวเรือน

การไฟฟา สวน
ภูมิภาคสาขาเทิง

ติดตั้งไฟกิ่ง

1. ภายในหมูบานตําบล
ยางฮอม

2.ถนนสายเทิง-เชียงของ
 ระหวางบานหวยสักถึง
บานงามเมือง

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆที่จําเปนในเขต

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอ่ืนๆที่จําเปนในเขตองคกรปกครองทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประขาขน

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนและบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน+6 และ GMS

2 ขยายเขตไฟฟาสาย
ดับ(ไฟกิ่ง)สาธารณะ

ภายใน หมูบาน

เพื่อใหมีไฟฟาสอง
สวางตามจุดตางๆ 

และเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนในพื้นที่ได
ใชประโยชน รอยละ

 100

ประชาชนมีไฟฟาใช
ตามจุดตางๆ ภายใน

ตําบล

การไฟฟา สวน
ภูมิภาคสาขาเทิง

144



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 3. ถนนสายเชื่อม

ระหวางหมูบาน สาย
บานหวยสัก -ยางฮอม

4. ถนนสายเชื่อม
ระหวางหมูบาน สาย
บานหวยหลวง -บานปา
แดง

5. ถนนสายเชื่อม
ระหวางหมูบาน สาย
บานปาบง -บานน้ําแพร

3 ขยายเขตไฟฟาเขา
พื้นที่การเกษตร

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร

อุดหนุนการไฟฟา 
สวนภูมิภาคสาขาเทิง

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพื้นที่ได
ใชประโยชน รอยละ

 60

ประชาชนมีไฟฟาใช
ในการเกษตร

การไฟฟา สวน
ภูมิภาคสาขาเทิง

รวม 3  โครงการ 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

ขยายเขตไฟฟาสาย
ดับ(ไฟกิ่ง)สาธารณะ
ภายใน หมูบาน (ตอ)

145



                                                                      แบบ ผ. 02

แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดตั้งศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการซื้อหรือ
การจางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ระดับอําเภอประจําป
 พ.ศ.2561

เพื่อเปนการปองกัน
การทุจริตเกี่ยวกับการ
พัสดุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาล
ตําบลบานตา

50,000 ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ 
การบูรณาการ

รวมกันเพิ่มมากขึ้น
รอยละ 80

มีสถานที่กลางในการ
ปดประกาศสอบราคา

การประกวดราคา

เทศบาลตําบลบานตา

รวม 1  โครงการ 50,000 0 0 0

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ผลผลิตของโครงการ

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประขาขน

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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                                                                      แบบ ผ. 03

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
กอสรางถนนลาดยาง(แคปซีล)  
สายบานยางฮอม หมูที่ 8 ตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย เชื่อม บานหวยหอม หมู
 13  ตําบลปาตาล  อําเภอขุนตาล
 จังหวัดเชียงราย

เพื่อใหราษฏรทั้ง
สองตําบลไดสัญจร
ไป - มา ไดรับ
ความสะดวก  และ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 6 เมตร ยาว 1,850 
เมตร  ไหลทางกวาง 0.50
เมตร

6,571,000 ราษฏรทั้ง
สองตําบล
รอยละ80 

ไดใช
ประโยชน

ราษฏรทั้งสองตําบลมี
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใชในการสัญจรไป-มา
ระหวางตําบลที่สะดวก 
และปลอดภัยยิ่งขึ้น

อบจ.เชียงราย

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และบริการโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และGMS

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโนงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาน
กลางบานน้ําแพร หมู 4 ตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เชื่อม 
บานแมต๋ํา หมูที่ 9 ตําบลแมต๋ํา อําเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

เพื่อใหราษฏรทั้ง
สองตําบลไดสัญจร
ไป - มา ไดรับ
ความสะดวก  และ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 6 เมตร ยาว4,600 
เมตร

15,000,000 ราษฏรทั้ง
สองตําบล
รอยละ80 

ไดใช
ประโยชน

ราษฏรทั้งสองตําบลมี
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใชในการสัญจรไป-มา
ระหวางตําบลที่สะดวก 
และปลอดภัยยิ่งขึ้น

อบจ.เชียงราย

3 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก
บดอัดแนนสายหนองหมด หนองเหม็น 
สันตับตอง) บานนํ้าแพร หมู 
4,14,19,11 ตําบลยางฮอม อําเภอขุน
ตาล จังหวัดเชียงราย เชื่อม บานตน
ปลอง หมู 5,8 ตําบลบุญเรือง อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย เชื่อมบาน
ใหมโชคชัย หมู 2  ตําบลตาดควัน  
อําเภอพญาเม็งราย

เพื่อใหราษฏรทั้ง
สองตําบลไดสัญจร
ไป - มา ไดรับ
ความสะดวก  และ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 6 เมตร ยาว 3,700 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

3,600,000 ราษฏรทั้ง
สองตําบล
รอยละ60 

ไดใช
ประโยชน

ราษฏรทั้งสองตําบลมี
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใชในการสัญจรไป-มา
ระหวางตําบลที่สะดวก 
และปลอดภัยยิ่งขึ้น

อบจ.เชียงราย

รวม 3  โครงการ 25,171,000    0 0 0

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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                                                                      แบบ ผ. 05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางอาคารปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หมูที่ 
13  ตําบลยางฮอม  
อําเภอขุนตาล  จังหวัด
เชียงราย

เพื่อใหบริการนักทองเที่ยว
และราษฎรในพื้นที่ไดมี
สถานที่ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่

อาคารปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

3,000,000 นักทองเที่ยว 
และราษฏรใน
พื้นที่รอยละ
100 ไดรับ
ประโยชน

นักทองเที่ยว และ
ราษฎรในพื้นที่ไดมี
สถานที่ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 หลัง

จังหวัดเชียงราย

2 ขุดลอกแมน้ําอิง วังตาเหี้ย 
บานทุงศรีเกิด หมูที่ 3  
ตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล
  จังหวัดเชียงราย

เพื่อใหแมน้ําอิง (วังตาเหี้ย 
บานทุงศรีเกิด หมูที่ 3) 
เปนที่กักเก็บน้ําไวใชใน
การเกษตรในชวงฤดูแลง

แมน้ําอิง วังตาเหี้ย 
บานทุงศรีเกิด หมูที่ 3 
 (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

1,100,000 ราษฏรในพื้นที่
รอยละ 80 

ไดรับประโยชน

ราษฎรในพื้นที่ไดมี
น้ําใชในชวงฤดูแลง
อยางเพียงพอ

จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และบริการโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และGMS

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
(ลงหินคลุกบดอัดแนนสาย
หนองแรด หนองเหม็น สัน
ตับตอง) บานน้ําแพร หมูที่ 
4,14,19,11 ตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย เชื่อม บานตนปลอง
 หมูที่ 5,8 ตําบลบุญเรือง 
อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย และ ตําบลแมต๋ํา 
อําเภอพญาเม็งราย  จังหวัด
เชียงราย

เพื่อใหราษฏรทั้งสามตําบล
ไดสัญจรไป - มา ไดรับ
ความสะดวก  และ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวาง 6 เมตร ยาว 
3,700 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000     ราษฏรทั้งสาม
ตําบลรอยละ

80 ไดใช
ประโยชน

ราษฏรทั้งสามตําบลมี
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กใชในการสัญจร
ไป-มาระหวางตําบลที่
สะดวก และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

จังหวัดเชียงราย

4 กอสรางฝายน้ําลน/ฝาย
เก็บน้ํา หวยชมภู  บาน
ชมภู

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

1,000,000 ราษฎรใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

5 กอสรางฝายน้ําลน/ฝาย
เก็บน้ํา หวยปาแดง  
บานปาแดง

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

1,000,000 ราษฎรใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

6 กอสรางฝายน้ําลน/ฝาย
เก็บนํ้า หวยยางฮอม บาน
ยางฮอม

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

1,000,000 ราษฎรใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 กอสรางฝายน้ําลน หวยน้ํา
แพร บานนํ้าแพร หมู 4

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

1,000,000 ราษฎรใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

8 กอสรางฝายเก็บนํ้า หวย
โปง หมูที่ 7,18

เพื่อใหราษฎรในพ้ืนท่ีมี
น้ําใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

1,200,000 ราษฎรใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

9 กอสรางฝายเก็บนํ้า หวย
หมาใน  หมูที่ 9

เพื่อใหราษฎรในพ้ืนท่ีมี
น้ําใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

1,000,000 ราษฎรใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

10 กอสรางฝายเก็บนํ้า หวย
แดนเมือง  หมูที่ 11

เพื่อใหราษฎรในพ้ืนท่ีมี
น้ําใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

1,000,000 ราษฎรใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

11 กอสรางฝายเก็บนํ้า หวยสัก
  หมูที่ 15

เพื่อใหราษฎรในพ้ืนท่ีมี
น้ําใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

2,000,000 ราษฎรใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรางสถานีสูบนํ้า
พลังงานไฟฟาพรอมระบบ
สงน้ําจํานวน 4 จุด

1.แมน้ําอิง(วังสลี)           
       หมูที่ 1,3,4,11,14,19

34,000,000

2.แมน้ําอิง ระหวางบาน
ชมภู หมู 18 และบานหวย
หลวง หมู 20

20,000,000

3.หนองไครไหวบานหวยสัก 
หมู 9

20,000,000

4. บานยางฮอม หมู 8,17 20,000,000
13 กอสรางสถานีสูบน้ําดวย

พลังงานไฟฟาพรอมทอ
สงน้ํา ทุงแมต๋ํา ตําบล
ยางฮอมเชื่มตําบลแมต๋ํา

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

สถานีสูบน้ําดวยพลังงาน
ไฟฟาพรอมทอสงน้ํา 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

20,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

14 กอสรางสะพานขามน้ําอิง
 หมูที่ 
1,2,5,6,11,16,20,21

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
สะพานใชขามแมนํ้าอิง

สะพานขามแมนํ้าอิง
ขนาด กวาง 8 เมตร ยาว
 200 เมตร สูง 20 เมตร

20,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มี
สะพานใชในการ
สัญจรขามแมน้ําอิง

จังหวัดเชียงราย

15 กอสรางอางเก็บน้ําลําหวยปา
แดง  หมูที่ 2,16,21

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

อางเก็บน้ํา (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัดเชียงราย
กําหนด)

50,000,000 50,000,000 50,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย12

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหราษฎรในพ้ืนท่ีมี
น้ําใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

ราษฎรใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มีนํ้า
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร

ตลอดทั้งป
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16 กอสรางอางเก็บน้ํา  หมูที่ 
3,13

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

อางเก็บน้ํา (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัดเชียงราย
กําหนด)

7,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

17 กอสรางอางเก็บขนาดกลาง 
ลําหวยงามเมือง  หมูที่ 11

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

อางเก็บน้ํา ขนาด ยาว 
100 เมตร สูง 5 เมตร  
ตามแบบมาตรฐาน

2,000,000 2,000,000 1,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

18 กอสรางอางเก็บน้ําหวยสัก
นอย  หมูที่ 10

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

อางเก็บน้ํา (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัดเชียงราย
กําหนด)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

19 กอสรางอางเก็บขนาดกลาง 
หวยลึก  หมูที่ 7,12

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

อางเก็บน้ํา ขนาดกลาง 
ตามแบบมาตรฐาน มข.
37

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

20 กอสรางอางเก็บน้ําลําหวยน้ํา
แพร  หมูที่ 19

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

อางเก็บน้ํา (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัดเชียงราย
กําหนด)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

21 กอสรางอางเก็บน้ําหวยนอย 
 หมูที่ 5,20

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

อางเก็บน้ํา (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัดเชียงราย
กําหนด)

2,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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22 ขุดลอกหนองปงหลวง  บาน
น้ําแพร หมู 4

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการเกษตรตลอด
ทั้งปและมีแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ําไว
บริโภคในชุมชน

จังหวัดเชียงราย

23 ขุดลอกหนองยาแดง  บานน้ํา
แพร หมู  4

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

24 สรางสนามกีฬาตานยาเสพติด เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
สถานที่ออกกําลังกายและ
จัดกิจกรรมตาง ๆ

สนามกีฬาหมูบาน บาน
น้ําแพร หมู 4

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีสนาม
กีฬาที่ไดมาตรฐานใช
ออกกําลังกายและเด็ก
และเยาวชนหางไกล
จากยาเสพติด

จังหวัดเชียงราย

25 ขุดลอกหนองดินดาก เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

26 ขุดลอกหนองบัว เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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27 ขุดลอกหนองออ เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการเกษตรตลอด
ทั้งปและมีแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ําไว
บริโภคในชุมชน

จังหวัดเชียงราย

28 ขุดลอกหนองหัววัว บาน
ยางฮอม หมู 8

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการเกษตรตลอด
ทั้งปและมีแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ําไว
บริโภคในชุมชน

จังหวัดเชียงราย

29 ขุดลอกหนองสมแสง เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการเกษตรตลอด
ทั้งปและมีแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ําไว
บริโภคในชุมชน

จังหวัดเชียงราย

30 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยสัก เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกอางเก็บน้ํา 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการเกษตรตลอดทั้ง
ปและมีแหลงเพาะพันธุ
สัตวน้ําไวบริโภคใน
ชุมชน

จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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31 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยกางปลา เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกอางเก็บน้ํา
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการเกษตรตลอดทั้ง
ปและมีแหลงเพาะพันธุ
สัตวน้ําไวบริโภคใน
ชุมชน

จังหวัดเชียงราย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 ขุดลอกอางเก็บน้ําบาน
ยางฮอม หมู 12

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกอางเก็บน้ํา 
(ขนาดและ
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

2,000,000 ราษฎรใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีนํ้า
ใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและมี
แหลงเพาะพันธุสัตว
น้ําไวบริโภคในชุมชน

จังหวัดเชียงราย

33 ขุดลอกหวยหมาไน  หมู 
15

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหวย(ขนาด 
ยาว 4,000 เมตร)

2,000,000 ราษฎรใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีนํ้า
ใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและมี
แหลงเพาะพันธุสัตว
น้ําไวบริโภคในชุมชน

จังหวัดเชียงราย

34 ขุดลอกลําหวยสัก หมู 15 เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกลําหวย
(ขนาดและ
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

2,000,000 ราษฎรใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีนํ้า
ใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและมี
แหลงเพาะพันธุสัตว
น้ําไวบริโภคในชุมชน

จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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35 ขุดลอกลําหวยยางฮอม หมู 
8,12,17

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกลําหวย(ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

2,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีนํ้า
ใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและมี
แหลงเพาะพันธุสัตว
น้ําไวบริโภคในชุมชน

จังหวัดเชียงราย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ขุดลอกบวกผึ้ง  หมู 12 เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

1,900,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการเกษตรตลอดทั้ง
ปและมีแหลงเพาะพันธุ
สัตวน้ําไวบริโภคใน
ชุมชน

จังหวัดเชียงราย

37 ขุดลอกหนองสมปอย หมู 2 เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการเกษตรตลอดทั้ง
ปและมีแหลงเพาะพันธุ
สัตวน้ําไวบริโภคใน
ชุมชน

จังหวัดเชียงราย

38 ขุดลอกหนองโกง หมู 4,14,19 เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการเกษตรตลอด
ทั้งปและมีแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ําไว
บริโภคในชุมชน

จังหวัดเชียงราย

39 ระบบชลประทานทอสงนํ้า
บานน้ําแพร-ทุงบานแมต๋ํา

ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน

รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการเกษตรตลอด

ทั้งป

จังหวัดเชียงรายเพื่อใหราษฎรมีน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป

ระบบชลประทานขนาด 
กวาง 0.50 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

  10,000,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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- สรางระบบชลประทาน
แบบทอโดนผันน้ําจากอาง
ตาดควันต.แมต๋ํา ไปใชใน
การเกษตร

40 ผันนํ้าอิงสูการเกษตร หมู 15 เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการเกษตร
ตลอดทั้งป

ระยะทางยาว 4,000 
เมตร

5,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการเกษตรตลอด
ทั้งป

จังหวัดเชียงราย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 กอสรางระบบประปาขนาด
ใหญ หมู 7,17,18

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการอุปโภค  
บริโภคตลอดทั้งป

ระบบประปา (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

3,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการอุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

42 กอสรางประตูน้ําก้ันแมนํ้าอิง 
หมู 4,14,19

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการเกษตร
ตลอดทั้งป

ประตูน้ํา (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัดเชียงราย
กําหนด)

20,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการเกษตรตลอด
ทั้งป

จังหวัดเชียงราย

43 สรางสะพานขามลําหวยหลวง
 หมู 20,5

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
สะพานใชขามลําหวย

สะพานขามลําหวยขนาด
 กวาง 5 เมตร ยาว 10 
เมตร สูง 2.5 เมตร

2,300,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
     รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มี
สะพานใชในการ
สัญจรขามลําหวย

จังหวัดเชียงราย

44 สรางรางระบายน้ํา แบบตัววี
 หมู 21 (จากลําหวยปาแดง-
ฝาตนตอง)

เพื่อปองกันนํ้าเซาะตลิ่งพัง รางระบายน้ําขนาด 
กวาง 8 เมตร ยาว 900 
เมตร สูง 3 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
     รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีราง
ระบายน้ํา จํานวน 1 
แหง

จังหวัดเชียงราย

รอยละ 80 ทั้งป3,000 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

175



45 เปลี่ยนทิศทางนํ้าของแมน้ําอิง
 เพื่อปองกันตลิ่งพัง หมู 4

เพื่อปองกันนํ้าเซาะตลิ่งพัง ปรับพื้นที่แมน้ําอิง 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

1,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
     รอยละ 100

แมน้ําอิงมีการไหลของ
น้ําสะดวกขึ้น และ
ปองกันตลิ่งพัง

จังหวัดเชียงราย

46 สรางสะพานขามลําหวยน้ํา
แพร  หมู 4

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
สะพานใชขามลําหวย

สะพานขามลําหวยขนาด
 กวาง 5 เมตร ยาว 10 
เมตร สูง 2.5 เมตร

1,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
     รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มี
สะพานใชในการ
สัญจรขามลําหวย

จังหวัดเชียงราย

47 เสริมผิวถนนลาดยางแอส
ฟสเซื่อมหมูบานระหวาง หมู 
7และหมู 18 ตําบลยางฮอม

เพื่อใหราษฎรทั้งสองหมูบาน
ไดสัญจรไป-มา ไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ถนนขนาด กวาง 5 เมตร
 ยาว 3,800 เมตร

10,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
     รอยละ 100

ราษฎรทั้งสองหมูบาน
ไดมีถนนสัญจรไป-มา 
ระหวางหมูบานมี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น

จังหวัดเชียงราย

รวม 47 โครงการ   314,500,000   94,000,000   93,000,000   41,600,000
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                                                                      แบบ ผ. 05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สรางสถานีสูบนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตย บานยางฮอม หมู 
12

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
น้ําใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

สถานีสูบน้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตย (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่จังหวัดเชียงรายกําหนด)

9,000,000 - - - ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

2 ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง
ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย  
บริเวณทางแยกที่ไมมีระบบ
ไฟฟาทางสาธารณะท่ีมืดและ
เปลี่ยว

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
ไฟฟาสองสวางตามจุด
เสี่ยงเกิดเหตุตางๆ

ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง
ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย 
(ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

1,100,000 - - - ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มี
ไฟฟาสองสวางใน
พื้นที่จุดเสี่ยง

จังหวัดเชียงราย

รวม 2  โครงการ 10,100,000 0 0 0

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

178



                                                                      แบบ ผ. 05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สรางสนามกีฬาตอตานยาเสพติด
 หมู 4

เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่มี
สถานที่ออกกําลังกาย
และหางไกลจากยาเสพติด

สนามกีฬา (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัดเชียงราย
กําหนด)

1,500,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มีสถานที่
ออกกําลังกาย และ
หางไกลจากยาเสพติด

จังหวัดเชียงราย

รวม 1  โครงการ 1,500,000 0 0 0

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมืองเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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                                                                      แบบ ผ. 05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางลานชมวิว  หมูที่ 13  
ตําบลยางฮออม  อําเภอขุนตาล
  จังหวัดเชียงราย

เพื่อใหนักทองเที่ยว 
และราษฎรในพื้นที่มี
สถานที่ชมวิวที่สวยงาม

ลานชมวิว (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัดเชียงราย
กําหนด)

1,500,000 มีนักทองเที่ยวมา
เที่ยวเพิ่มขึ้นรอย
ละ 50 ตอป

มีสถานที่ทองเที่ยวใน
พื้นที่และในจังหวัด
เชียงรายที่ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 1 แหง

จังหวัดเชียงราย

2 กอสรางอาคารบริการ
นักทองเที่ยว หมูที่ 13

เพื่อใหมีสถานที่บริการ
นักทองเที่ยว

อาคารบริการนักทองเที่ยว
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

3,000,000 มีอาคาร สถานที่
ใหบริการ
นักทองเที่ยว
จํานวน 1 แหง

มีสถานที่บริการ
นักทองเที่ยวที่ได
มาตรฐานจํานวน 1 แหง

จังหวัดเชียงราย

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ธรรมชาติลําหวยปาแดง

เพื่อใหมีแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษธรรมชาติ
ของจังหวัดเชียงราย
เพิ่มขึ้น

แหลงทองเที่ยว (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัดเชียงราย
กําหนด)

2,000,000 มีนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นรอยละ 50
 ตอป

มีสถานที่ทองเที่ยวใน
พื้นที่และในจังหวัด
เชียงรายที่ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 1 แหง

จังหวัดเชียงราย

รวม 3  โครงการ 6,500,000 0 0 0

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนที่เข็มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเที่ยว

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 กรดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
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แบบ ผ.06

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย  ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 4   การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

   1.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อใหความเปนระเบียบ พนักงานเทศบาล พนักงาน - - - - รอยละ 80 หนวยงานมีการ สํานักปลัด

เรียบรอย สะอาด พนักงาน จางของเทศบาลตําบล กลุมเปาหมาย ปรับปรุงพัฒนาขึ้น
มีวินัยในการปฏิบัติงาน ยางฮอมทุกคน มีสวนรวมใน ตามกิจกรรม 5 ส.
สงเสริมการมีสวนรวมของ การทํา
พนักงานในการพัฒนา กิจกรรม 5 ส.
หนวยงานและมีความ
สามัคคี

   1.2  แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดลูกนํ้า เพื่อกําจัดแหลงแพรพันธุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  -  -  -  - ไขเลือดออก ศพด.ปลอดลูกนํ้า กองการศึกษา

ยุงลาย ลูกนํ้ายุงลายและปองกัน 9 แหงในตําบลยางฮอม ลดลง ยุงลายเด็กปลอด ศพด.ทั้ง 9 แหง

โรคไขเลือดออก รอยละ 100 ภัยจากโรคไข

เลือดออก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ  โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ตรวจสุขภาพประจําป เพื่อตรวจสุขภาพและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  -  -  -  - เด็กสุขภาพ เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา

สํารวจภาวะโภชนาการ 9 แหงในตําบลยางฮอม อนามัยดีขึ้น สุขภาพรางกาย ศพด.ทั้ง 9 แหง

เด็กปฐมวัย รอยละ 80 แข็งแรงพรอมตอ

การเรียนรู

3 รณรงคปองกันและแกไขปญหา เพื่อใหเด็กและผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  -  -  -  - โรคมือเทา ศพด.ปราศจาก กองการศึกษา

โรคมือเทาปากและโรคติดตอใน มีความรูและปองกันโรค 9 แหงในตําบลยางฮอม ปากและโรค โรคมือเทาปาก ศพด.ทั้ง 9 แหง

ศพด. มือเทาปาก โรคติดตอใน ติดตอลดลง และโรคติดตอ

ศพด. รอยละ 100

4 ออกกําลังกายกอนเขาเรียน เพื่อจัดกิจกรรมการออก ครู นักเรียน ศพด.  -  -  -  - เด็กสุขภาพ เด็กมีสุขภาพที่ กองการศึกษา

กําลังใหเด็กมีพัฒนาการ บานหวยสัก อนามัยดีขึ้น แข็งแรงพรอมตอ ศพด.บานหวยสัก

ทางดานรางกายที่ รอยละ 80 การเรียนรู

สมบูรณและแข็งแรง

5 ฟนสวยยิ้มหวาน เพื่อสอนวิธีการแปรงฟน ครู นักเรียน ศพด.  -  -  -  - เด็กสุขภาพ เด็กมีสุขภาพ กองการศึกษา

ที่ถูกตองและสงเสริมให บานหวยสัก อนามัยดีขึ้น ปากที่ดีและฟน ศพด.บานหวยสัก

เด็กรูจักรักษาสุขภาพ รอยละ 80 แข็งแรง

ชองปากและมีฟนที่แข็งแรง

6 เศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัว เพื่อใหเด็กไดเรียนรูหลัก ครู นักเรียน ศพด.  -  -  -  - เด็กมี เด็กไดเรียนรูการ กองการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงตาม บานหวยสัก และ ศพด. พัฒนาการ ปฏิบัติจริง ศพด.บานหวยสัก

แนวพระราชดํารัส บานหวยหลวงเหนือ ที่ดีขึ้น ศพด.บานหวย

รอยละ 90 หลวงเหนือ

7 เลานิทานสรางจินตนาการ เพื่อสงเสริมพัฒนาการ ครู นักเรียน ผูปกครอง  -  -  -  - เด็กมี ผูปกครองเห็น กองการศึกษา

ทางดานอารมณและสังคม ศพด.บานหวยหลวงเหนือ พัฒนาการ ความสําคัญและ ศพด.บานหวย

ใหแกเด็กปละผูปกครอง ที่ดีขึ้น ประโยชนของการ หลวงเหนือ

รอยละ 90 เลานิทานใหลูกฟง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 กิจกรรมวันไหวครู เพื่อใหนักเรียนไดแสดง ครู นักเรียน ศพด.บาน  -  -  -  - เด็ก ศพด. นักเรียนมีความ กองการศึกษา

ความกตัญูกตเวทีตอ หวยหลวงเหนือ มีจิตสํานึก กตัญู กตเวที ศพด.บานหวย

ครูบาอาจารย ที่ดี ตอครู หลวงเหนือ

รอยละ 80

9 การทําขนมเบเกอรี่ เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับ ครู นักเรียน ศพด.บาน  -  -  -  - เด็กมี เด็กไดรับ กองการศึกษา

ประสบการณตรงตรง หวยหลวงเหนือ พัฒนาการ ประสบการณ ศพด.บานหวย

จากการเรียนรูผานของ ที่ดีขึ้น จากการทําขนม หลวงเหนือ

จริง รอยละ 90

10 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนศูนย เพื่อใหครู/ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  -  -  -  - เด็กมี ใหครู/ผูดูแลเด็ก กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กและตกแตงหอง รวมกันพัฒนาสภาพ 9 แหง พัฒนาการ รวมกันพัฒนา ศูนยพัฒนา

เรียนใหนาเรียนรู แวดลอมภายในอาคาร ที่ดีขึ้น สภาพแวดลอม เด็กเล็กทั้ง 9 แหง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กให รอยละ 90 ภายในอาคาร

นาอยู ปลอดภัย ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กใหนาอยู 

ปลอดภัย

11 เยี่ยมบานเด็กนักเรียน ศพด. เพื่อเสริมสรางความ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  -  -  -  - เด็ก ศพด. ศพด.และชุมฃนมี กองการศึกษา

สัมพันธอันดีระหวาง ทั้ง 9 แหง ไดรับการดูแล ความสัมพันธที่ดี ศพด.ทั้ง 9 แหง

ศพด.และผูปกครอง ตามมาตรฐาน ตอกันรวมกัน

รอยละ 90 พัฒนา ศพด.ให

ไดมาตราฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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   1.3  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สูขวัญวันกตัญู เพื่ออนุรักษประเพณีที่ดี เด็กปฐมวัยจากศูนยพัฒนา  -  -  -  - เด็ก ศพด. เด็กมีขวัญกําลังใจ กองการศึกษา

งามและเปนขวัญกําลัง เด็กเล็ก 9 แหง มีจิตสํานึก ในการเรียนและ ศพด.ทั้ง 9 แหง

ใหแกเด็ก ที่ดี ไดอนุรักษ

รอยละ 80 ประเพณีที่ดี

งามใหคงที่

2 สืบสานการแตงกายไทลื้อ เพื่อปลูกฝงใหเด็กนักเรียน ครู นักเรียน ศพด.  -  -  -  - เด็ก ศพด. เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา

รูจักวัฒนธรรมไทลื้อ บานหวยหลวงเหนือ มีจิตสํานึก สวนรวมการ ศพด.บานหวย

ที่ดี อนุรักษการแตง หลวงเหนือ

รอยละ 80 กายชุดไทยลื้อ

3 การจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม เพื่อใหเด็กไดเรียนรูการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  -  -  -  - เด็ก ศพด. เด็กไดรับการปลูก กองการศึกษา

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษวัฒนธรรมภูมิ 9 แหง มีจิตสํานึก ฝงดานการ ศพด.ทั้ง 9 แหง

ปญญาทองถิ่น ที่ดี อนุรักษวัฒนธรรม

รอยละ 80 ภูมิปญญาทองถิ่น

4 การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสงเสริมอนุรักษ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  -  -  -  - เด็ก ศพด. เด็กตระหนักใน กองการศึกษา

ประเพณีลอยกระทง 9 แหง มีจิตสํานึก การอนุรักษ ศพด.ทั้ง 9 แหง

ที่ดี วัฒนธรรมและ

รอยละ 80 ประเพณีที่ดีงาม

5 วันสําคัญของชาติและวันสําคัญ เด็กไดเรียนรูและสืบทอด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  -  -  -  - เด็ก ศพด. นักเรียนไดแสดง กองการศึกษา

ทางศาสนา พระพุทธศาสนา 9 แหง มีจิตสํานึก ออกถึงความเปน ศพด.ทั้ง 9 แหง

ที่ดี พลเมืองที่ดีของ

รอยละ 80 ประเทศชาติ และ

เปนศาสนิกชนที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูและ เพื่อใหเด็ก,เยาวชนไดสืบ  -เด็กปฐมวัยจากศูนย  -  -  -  - เด็ก ศพด. เด็ก,เยาวชนไดสืบ กองการศึกษา

ภูมิปญญาทองถิ่น ทอดอนุรักษและบังเกิด พัฒนาเด็กเล็ก 9 แหง มีจิตสํานึก ทอดอนุรักษและ ศพด.ทั้ง 9 แหง

ความภาคภูมิใจในภูมิ  -เด็กและเยาวชนในตําบล ที่ดี บังเกิดความภาค

ปญญาทองถิ่น ยางฮอม รอยละ 80 ภูมิใจในภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

7 พัฒนาส่ือกลางแจงดวยภูมิปญญา เพื่อใหศพด. ไดมีสื่อกลาง เด็กปฐมวัยจากศูนย  -  -  -  - เด็กมี มีสื่อ นวัตกรรม กองการศึกษา

ทองถิ่น แจงที่ทําจากวัสดุ พัฒนาเด็กเล็ก 9 แหง พัฒนาการ ใหมที่มาจากภูมิ ศพด.ทั้ง 9 แหง

ธรรมชาติ ดวยภูมิปญญา ที่ดีขึ้น ปญญาทองถิ่น 

ทองถิ่นของชุมชน รอยละ 90

8 อุยสอนเรียนสอนเลน เพื่อใหเด็กไดเรียนรูภูมิ เด็กปฐมวัยจากศูนย  -  -  -  - เด็กมี เด็กไดเลนของเลน กองการศึกษา

ปญญาชาวบานจาก พัฒนาเด็กเล็ก 9 แหง พัฒนาการ จากภูมิปญญา ศพด.ทั้ง 9 แหง

ปราชญชุมชน ที่ดีขึ้น ทองถิ่น

รอยละ 90

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ. 08

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เกาอ้ีทํางานพนักพิงต่ํา  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 3,200         -  -  - สํานักปลัด

สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,600 1.เกาอ้ีสํานักงานพนักพิงต่ําขนาดไม

บาท นอยกวา 55(W)*60(D)*85(H) cm.

 - เพื่ออํานวยความสะดวก 2.โครงสรางทําจากเหล็กหรือไมวีเนียร

ในการปฏิบัติงาน ดัดขึ้นรูป

3.ที่น่ังและพนักพิงทําจากฟองน้ํา P.U

.ฉีดขึ้นรูป

4.สามารถปรับระดับสูง-ต่ําไดดวยระบบ

โชคไฮโดรลิค

5.ขาเกาอ้ีทําจากพลาสติกเนื่องจากไมมี

รายการกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ

 จึงจัดซื้อราคาทองตลาด

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 9,600         -  -  - สํานักปลัด

สํานักงาน ฟุต จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 1.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพรอม

4,800 บาท กุญแจ ขนาดไมนอยกวา 118(W)

 -เพื่อใชเก็บเอกสารแฟม *40(D)*87(H) ซม.

หนังสือรับ แฟมหนังสือสง 2.แผนชั้นภายใน 2 ชั้นสามารถปรับ

ของธุรการ สํานักปลัด ระดับสูง-ต่ําไดไมมีรายการกําหนด

เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ จึง
จัดซื้อราคาทองตลาด

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ตูเก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 10,000        -  -  - สํานักปลัด

สํานักงาน บาน จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 1.ขนาด 916(W) x 457(D) x1830

5,000 บาท (H) mm.

 -เพื่อใชเก็บเอกสารเบี้ยยังชีพ 2.ภายในตูมีแผนชั้น จํานวน 3 แผน

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ สามารถปรับระดับไดทําจากเหล็กแผน

และเก็บเอกสารเกี่ยวกับ ชนิด SPCC หนา 0.5 มม.

งานปองกันและบรรเทา- 3.มือจับแบบเขาควายชุบโครเมี่ยม 

สาธารณภัย พรอมกุญแจล็อค 1 ชุด

4.โครงสรางที่เปนเหล็กทั้งหมดตองผาน

การทําความสะอาดผิดลางไขมันเคลือบ

ผิวเพื่อปองกันสนิมและเพิ่มการยืดเกาะ

ดวยการเคลือบ IRON  PHOSPHATE

 ดวยระบบ  SPRAY พนสีนํ้าคุณภาพสูง

และอบดวยความรอน ที่อุณภูมิ  

135 องศา,ความหนาของสี  20.25

MICRON 

5.ไดรับมาตรฐาน มอก.353-2532

เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคา

มาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อราคา

ทองตลาด
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอม เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 58,000        -  -  - สํานักปลัด

พิวเตอร งาน ประมวลผล แบบที่ 2* (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก

(จอขนาดไมนอยกวา  (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน

18.5 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆ  (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ

ละ 29,000 บาท นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz. 
 - เพื่ออํานวยความสะดวก จํานวน 1 หนวย

ในการปฏิบัติงาน -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)

 มีหนวยความจําแบบCache Memory

 ขนาดไมนอยกวา 8 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดย

มีคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึงหรือ
ดีกวา ดังนี้
  1.เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก

จากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา

ขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
  2.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

ติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง 

แบบ Graphics Processing Unit

ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1GB หรือ

  3.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

ติดตั้งบนแผงวงจรหลักแบบ Onboard

Graphics  ที่มีความสามารถในการใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

ขนาดไมนอยกวา 1 GB 

-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด

DDR3หรือดีกวา มีขนาด ไมนอยกวา 8 GB

-มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard  Drive) 

ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุ

ไมนอยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย

-มี DVD-RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย

-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network

 Interface) แบบ10/100/1000 Base-T

 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส

-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวามี

Contrast Ratioไมนอยกวา 600:1

และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวยจัดซื้อตามมาตรฐาน

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2559

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอม เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 3,200         -  -  - สํานักปลัด

พิวเตอร VA จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  -มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 

3,200 บาท VA (480 Watts)

-สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 

15 นาทีจัดซื้อตามมาตรฐานราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559 
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 50,000        -  -  - กองคลัง

สํานักงาน จํานวน 10 หลัง ๆ ละ 5,000 1. ขนาด 916(W) X 457(D)

บาท  X 1830 (H) mm.

 -เพื่อใชเก็บเอกสารการเงิน 2. ภายในตูมีแผนชั้น จํานวน 

งานจัดเก็บภาษี ฎีกาเบิกจาย 3 แผน สามารถปรับระดับได

เงิน ทําจากเหล็กแผนชนิด SPCC

หนา 0.5 มม.

3. มือจับแบบเขาควายชุบ

โครเมี่ยม พรอมกุญแจล็อค 

1 ชุด

โครงสรางที่เปนเหล็กทั้งหมด

ตองผานการทําความสะอาด

ผิวลางไขมันเคลือบผิวเพื่อ

ปองกัน สนิม และเพิ่มการยึด

เกาะดวยการเคลือบ  IRON 

PHOSPHATE ดวยระบบ 

SPRAY พนสีน้ําคุณภาพสูง 

และอบดวยความรอนที่อุณภูมิ 

135 องศา, ความหนาของสี

20.25 MICRON เนื่องจากไม

มีรายการกําหนดราคา

มาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อ

ตามราคาทองตลาด
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอย  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 2,600         -  -  - กองคลัง

สํานักงาน กวา 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัวๆละ 1. ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

1,300 บาท 2. สามารถปรับสาย และหยุดสายได

 -เพื่อบริการประชาชนที่มา ดวยเชือกดึง 2 เสน

ติดตอราชการ 3. สามารถปรับระดับความแรงลมได 3
ระดับดวยเชือกดึง
4. ไดฉลากประหยัดไฟ เบอร 
5,แรงดันไฟฟา 220 v.50 Hz 

5. ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐาน มอก.

เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคา

มาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา

ทองตลาด
8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 29,000        -  -  - กองคลัง

คอมพิวเตอร งาน ประมวลผล แบบที่ 2 (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก
(จอขนาด ไมนอยกวา (4 core)หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread)
18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ๆ โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ละ 29,000 บาท ไมนอยกวา 3.2 GHz. จํานวน 1 หนวย
 - เพื่ออํานวยความสะดวก -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
ในการปฏิบัติงาน หนวยความจําแบบCache Memory

 ขนาดไมนอยกวา 8 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวา
ดังนี้
  1.เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

  2.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1GB หรือ
  3.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดตั้งบนแผงวงจรหลักแบบ Onboard
Graphics  ที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 1 GB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด
DDR3หรือดีกวา มีขนาด ไมนอยกวา 8 GB

-มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard  Drive) 
ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุ
ไมนอยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network

 Interface) แบบ10/100/1000 Base-T

 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวามี
Contrast Ratioไมนอยกวา 600:1
และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว 
จํานวน 1 หนวยจัดซื้อตามมาตรฐาน

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2559
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 3,300         -  -  - กองคลัง
คอมพิวเตอร LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 1.มีความละเอียดในการพิมพ

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ ไมนอยกวา 600x600 dpi
3,300 บาท 2.มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา
 - เพื่ออํานวยความสะดวกใน 18 หนาตอนาที (ppm)
การปฏิบัติงาน 3.มีหนวยความจํา (Memory) ขนาด

ไมนอยกวา 2 MB
4.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
5.สามารถใชไดกับ a4,Letter,Legal 
 และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษได
ไมนอยกวา 150 แผน
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอม
พิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559 

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 3,200         -  -  - กองคลัง
คอมพิวเตอร 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ๆ -มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 

ละ 3,200 บาท VA (480 Watts)
 - เพื่ออํานวยความสะดวกใน -สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15
การปฏิบัติงาน นาทีจัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

 ประจําป พ.ศ. 2559 
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
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งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

11 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 30,000        -  -  - กองการศึกษา

สํานักงาน จํานวน 6 หลัง ๆ ละ 5,000 1. ขนาด 916(W) X 457(D)

บาท  X 1830 (H) mm.

 -เพื่อจัดเก็บเอกสารของ 2. ภายในตูมีแผนชั้น จํานวน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แผน สามารถปรับระดับไดทําจาก

เหล็กแผนชนิด SPCC

หนา 0.5 มม.

4. มือจับแบบเขาควายชุบ

โครเมี่ยมพรอมกุญแจล็อค 1ชุด

โครงสรางที่เปนเหล็กทั้งหมด

ตองผานการทําความสะอาด

ผิวลางไขมันเคลือบผิวเพื่อ

ปองกัน สนิม และเพิ่มการยืด

เกาะดวยการเคลือบ  IRON 

PHOSPHATE ดวยระบบ 

SPRAY พนสีน้ําคุณภาพสูง 

และอบดวยความรอนที่อุณภูมิ 

135 องศา, ความหนาของสี

20.25 MICRON เนื่องจากไม

มีรายการกําหนดราคา

มาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อ

ตามราคาทองตลาด
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

12 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ชั้นวางหนังสือแบบไม  - ขนาด กวาง 40 ซม. ยาว 18,000        -  -  - กองการศึกษา
สํานักงาน จํานวน 12 อัน ๆ ละ 1,500 90 ซม. สูง 116 ซม. 

บาท  - แบงเปน 3 ชั้นเน่ืองจากไมมีรายการ
 -เพื่อใชวางหนังสือในศูนย กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัด
พัฒนาเด็กเล็ก ซื้อตามราคาทองตลาด

13 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอย  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 20,800        -  -  - กองการศึกษา
สํานักงาน กวา 16 นิ้ว จํานวน 16 ตัวๆ 1. ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

ละ 1,300 บาท 2. สามารถปรับสาย และหยุดสายได
 -เพื่อใชระบายอากาศในชวงที่ ดวยเชือกดึง 2 เสน
เด็กทํากิจกกรรมและพักผอน 3. สามารถปรับระดับความแรงลมได 3
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ระดับดวยเชือกดึง
8 แหง 4. ไดฉลากประหยัดไฟ เบอร 5

แรงดันไฟฟา 220 v.50 Hz 
5. ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐาน มอก.
เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด

14 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 67,200        -  -  - กองการศึกษา
สํานักงาน ฟุต จํานวน 14 หลัง ๆ ละ 1.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพรอม

4,800 บาท กุญแจ ขนาดไมนอยกวา 118(W)*40
 -เพื่อใชเก็บเอกสารที่ศูนย (D)*87(H) ซม.
พัฒนาเด็กเล็กใหเปนระเบียบ 2.แผนชั้นภายใน 2 ชั้นสามารถปรับ
เรียบรอย ระดับสูง-ต่ําไดเนื่องจากไมมีรายการ

กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัด
ซื้อราคาทองตลาด
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15 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ กระดานลื่นแปนบาสโกล ขนาด 105×165×107 ซม. 70,000  -  -  - กองการศึกษา

การศึกษา ฟุตบอล 3 in 1 จํานวน ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน

7 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เนื่องจากไมมีรายการกํา

 -เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง หนดราคามาตรฐานครุภัณฑ 

กลามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด

16 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ กระดานลื่นหนูนอยตัวจ๋ิว ขนาด 100×48×65 ซม. 15,000        -  -  - กองการศึกษา

การศึกษา จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 5,000บาท ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน

 -เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก เนื่องจากไมมีรายการกํา

ทั้งกลามเนื้อมัดเล็กและ หนดราคามาตรฐานครุภัณฑ 

มัดใหญ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด

17 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ อุโมงคหนอนนอยหลากสี ขนาด 200×100×100 ซม. 24,000        -  -  - กองการศึกษา

การศึกษา จํานวน  2 ชุด ๆ ละ 12,000 ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน
บาท เนื่องจากไมมีรายการกํา

 -เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก หนดราคามาตรฐานครุภัณฑ 

ทั้งกลามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด

18 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ กระดานลื่นพรอมชิงชาพรอม ขนาด 185×205×125 ซม. 12,000        -  -  - กองการศึกษา

การศึกษา แปนบาส จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน
12,000 บาท

 -เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ทั้งกลามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ
19 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องเลน ซีด,ีดีวีดี  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 2,900         -  -  - กองการศึกษา

ไฟฟาและวิทยุ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ2,900บาท 1.สามารถรองรับแผน CD,MP3

 -เพื่อใชในการปฏิบัติการเรียน ,DVD,VCD,SVCD,MPEG-4

การสอนของเด็กในศูนยพัฒนา รองรับการใชงานผาน USB,
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เด็กเล็กของเทศบาลตําบลยางฮอม HDMI  

20 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ลําโพงอเนกประสงค พรอมดวย   -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 8000  -  -  - กองการศึกษา

ไฟฟาและวิทยุ ไมคโครโฟนไรสาย UHF  1.เลนไฟลมัลติมีเดียฝานทางระบบไร

จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท สายบลูทูธ(Bluetooth)

-เพื่อใชในการจัดกิจกรรม 2.ปรับระดับเสียง Volume,เสียงเบส

การเรียนการสอนใหแกเด็ก (Bass)และเสียงแหลม(Trebie)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด 3.ชองตอไมคโครโฟน (Mic Input) 1ชุด

เทศบาลตําบลยางฮอม ปรับระดับเสียงวอลุมไมค (Mic Vol)

เอคโค (Echo)

4.ของตอกีตาร(Guitar Input) 1 ชุด

ปรับระดับเสียงวอลุม(Guitar  Vol)

5.ชองสัญญาณ AUX Input รองรับ

การเซื่อมตอจากเครื่องเลนดีวีดี,

คอมพิวเตอร Notebook

6.ชองสัญญาณ USB/SD Card Input

รองรับการเลนไฟล MP3 พรอมดวย

ปุมควบคุมการทํางาน และหนาจอ

แสดงผล

7.ใชไดทั้งไฟ AC Voltage (220V)และ

DC Voltage(12V)

8.ภายในตัวลําโพงบรรจุแบตเตอร่ี DC 12V 

อยูภายใน พรอมดวยระบบปองกัน

อัตโนมัติ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

9.โดยระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่

เต็ม จะใชระยะเวลาอยูที่ 8-12 ชั่วโมง 

และใชงานไดตอเน่ือง 2-6 ชั่วโมง

10.ชุดลอลาก ปรับระดับที่ลากได 2 

ระดับ เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อน

ยายใชสําหรับการนําเสนอขายสินคา,

การจัดโปรโมชั่นตามสถานที่ตางๆฯลฯ

21 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา โทรทัศน แอล อี ดี จํานวน  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 8,000         -  -  - กองการศึกษา

และเผยแพร 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท 1.ระดับความละเอียดจอภาพ

 -เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ (Resolution) 1366x768 พิกเซล

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพ

ขั้นต่ํา 32 นิ้ว

3.แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ

LED Brightness

4.มีชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง

สัญญาณ เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพ

และเสียง

5.มีชองตอ USB ไมนอยกวา

1 ชองสัญญาณ รองรับไฟล

ภาพเพลง และภาพยนตร

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ประจําป พ.ศ.2559
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

22 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 34,400        -  -  - กองการศึกษา

คอมพิวเตอร (Inkiet Printer) จํานวน 8  - มีความละเอียดในการพิมพไมนอย

เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท กวา 1,200×1,200 dpi

 - เพื่ออํานวยความสะดวก  -มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไม
ในการปฏิบัติงาน นอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 

15 ภาพตอนาที (ipm)
 -มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอย

กวา 20 หนาตอนาที ตอนาที (ipm)

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ

Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal

 และ Custom โดยถาดใสกระดาษได

ไมนอยกวา 100 แผน  จัดซื้อตาม

มาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ. 2559 

23 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องพิมพ Multifunction  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 7,900         -  -  - กองการศึกษา

คอมพิวเตอร แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน  -เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน

1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท  Printer, Copier , Scanner และ 

 - เพื่ออํานวยความสะดวก FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 

ในการปฏิบัติงาน  - ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)  

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไม

นอยกวา 33 หนา ตอนาที (ppm) หรือ 

15 ภาพตอนาที (ipm)         

 - มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอย

กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10

 ภาพตอ นาที (ipm)   

 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4

 (ขาวดํา-สี) ได 

  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด

ไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi

  - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ 

(Auto Document Feed)  

 - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสี

และขาวดํา  

 - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา

99 สําเนา 

 - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400

 เปอรเซ็นต

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  

(Network  Interface)แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา

 1 ชอง 

 - สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย

 (Wi-Fi) ได 
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal 

และ Custom โดยถาดใสกระดาษ

ไดไมนอยกวา 100 แผน จัดซื้อตาม

มาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ. 2559 

24 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 21,000        -  -  - กองการศึกษา

คอมพิวเตอร งานประมวลผล จํานวน 1  - มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)

เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท  ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)

 - เพื่ออํานวยความสะดวก  จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ

ในการปฏิบัติงาน อยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวา  ดังนี้

 (1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ

Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 

2 MB  ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 2.1 GHz  และมี

หนวยประมวลผลดานกราฟฟก 

(Graphics Processissng Unit) ไม

นอยกวา 8 แกนหรือ

 (2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ

Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 4

 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 2.4 GHz 
 - มีหนวยความจําหลัก (Ram) ชนิด 

DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล 

(Hard Dive) ขนาดความจุไมนอยกวา

 1 TB จํานวน 1 หนวย

 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียด

ไมนอยกวา 1,366×768 Pixel และมี

ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย

(Network Interface) แบบ 10/100/

1000 Base-T หรือดี กวา จํานวน
 ไมนอยกวา 1 ชอง

 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา  Wi-Fi 

(802.11b.g.n) และ Bluetooth

จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ. 2559 

25 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 4,800         -  -  - กองสาธารณสุข ฯ

สํานักงาน ฟุต จํานวน 1 ตู ๆ ละ 4,800 1.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพรอม

บาท  กุญแจ ขนาดไมนอยกวา 118(W)*40

 -เพื่อใชจัดเก็บเอกสาร (D)*87(H) ซม.

ของกองสาธารณสุขและสิ่ง 2.แผนชั้นภายใน 2 ชั้นสามารถปรับ

แวดลอม ระดับสูง-ต่ําไดเนื่องจากไมมีรายการ

กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัด

ซื้อราคาทองตลาด
200



เปาหมาย หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

26 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องโทรศัพทตั้งโตะระบบ  -คุณสมบัติของเครื่องรับโทรศัพทแบบ 4,000         -  -  - กองสาธารณสุข ฯ

สํานักงาน ระบบอีเล็กทรอนิกสชนิด  Analog  Single Line Telephone 

กดปุม (TONE) จํานวน 2 1.เปนเครื่องโทรศัพทตั้งโตะระบบ

เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท อีเล็กทรอนิกสชนิดกดปุม (TONE)

 - เพื่ออํานวยความสะดวก  ใหสัญญาณความถี่เสียง (DTMF) 

ในการปฏิบัติงาน 2.เปนเครื่องโทรศัพทตั้งโตะชนิดกดปุม

(TONE)ใหสัญญาณความถ่ีเสียง(DTMF)

3.สามารถปรับระดับความดังของ

สัญญาณกริ่งได

4.มีปุมเพื่อใชในการตัดเสียงพูด (Mute) 

5.มีปุมเพื่อใชในการโอนสาย (FLASH)

6.มีปุม REDIAL สําหรับหมุนทวนสาย

นอกซํ้าอยูบนหนาปด (KEY PAD) เนื่อง

จากไมมีรายการกําหนดราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด

27 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องพิมพ Multifunction  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 7,900         -  -  - กองสาธารณสุข ฯ

คอมพิวเตอร แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน  -เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน

1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท  Printer, Copier,Scanner และ FAX

 - เพื่ออํานวยความสะดวก  ภายในเครื่องเดียวกัน 

ในการปฏิบัติงาน  - ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)  

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอย

กวา 4,800x1,200 dpi หรือ

1200x4,800 dpi201



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไม

นอยกวา 33 หนา ตอนาที (ppm) หรือ 

15 ภาพ ตอนาที (ipm)         

 - มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอย

กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10

 ภาพตอ นาที (ipm)   

 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4

 (ขาวดํา-สี) ได 

  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi

  - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 

Document Feed)  

 - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสี

และขาวดํา  

 - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 

99 สําเนา 

 - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 
เปอรเซ็นต

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network

Interface)แบบ 10/100 Base-T หรือ

หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 

 - สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย

 (Wi-Fi) ได 
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal202



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

 และ Custom โดยถาดใสกระดาษ
ไดไมนอยกวา 100 แผน  จัดซื้อตาม
มาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
 พ.ศ. 2559 

28 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องถายเอกสาร  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 50,000       - - - กองชาง
สํานักงาน ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)   -ชนิด ขาว - ดํา

 -ความเร็ว 10 แผนตอนาที 1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความเร็วข้ันต่ํา

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2. เปนระบบมัลติฟงกชั่น
50,000 บาท 3. เปนระบบกระดาษธรรมดาชนิดหมึก
 -ใชสําหรับงานปริ้นเตอรและ ผง ยอ - ขยายไดจัดซื้อตามบัญชีราคา
งานถายเอกสารกองชาง มาตรฐานครุภัณฑ ประจําป พ.ศ.2559

29 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ รถยนตกระเชาซอมไฟฟา  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1,500,000   - - - กองชาง
ยานพาหนะและ จํานวน 1 คัน ๆ ละ  -เปนรถยนเพื่อบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา 

ขนสง 1,500,000 บาท ตัวรถชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล มีกําลัง

 -เพื่อความปลอดภัยในการ แรงมาสูงสุดไมนอยกวา 130 แรงมา 
ปฏิบัติงานไฟฟาและเพื่อความ ตอนทายหลังเกงติดตั้งชุดกระเชาซอม
สะดวกรวดเร็วในการ  ไฟฟาสามารถยกไดสูงจากพื้นดินไม
ปฏิบัติงาน นอยกวา 10 เมตร พรอมติดตั้งระบบ

ปรับสมดุชวยค้ํายันทํางานดวยระบบ
ไฮดรอลิกกระบอกไฮโดรลิก กระบอก
ไฮดรอลิคชุดแขนบูม และรบบปรับสมดุล

จะตองมีคุณภาพสูง โดยมีคุณภาพให
เปนไปตามมาตรฐาน มอก. 975-2538
 เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคา
มาตรฐานคุรุภัณฑจึงจัดซื้อจากทองตลาด

203



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

30 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ รถบรรทุก (ดีเซล)  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1,980,000   - - - กองชาง

ยานพาหนะและ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร

ขนสง กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 

ซีซี  -แบบกระบะเททาย

 -แบบกระบะเททาย 1. ขนาดความจุไดไมนอยกวา

จํานวน 1 คัน ๆ ละ 4 ลูกบาศกหลา

1,980,000 บาท 2. น้ําหนักของรถรวมนํ้าหนัก

 -เพื่อใชในกิจการเทศบาล บรรทุกไมต่ํากวา 12,000  กิโลกรัม

ตําบลยางฮอม 3. พรอมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ประจําป พ.ศ.2559

31 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ รถ ATV ขับเคลื่อน 2  ลอ  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 500,000     - - - กองชาง

ยานพาหนะและ ขนาด 150 ซีซี  จํานวน 1 คัน ขนาด 150 ซีซี 

ขนสง คันละ 500,000  บาท 1.เครื่องยนต 200 ซีซี 4จังหวะ

 -เพื่อใชในการปฏิบัติงานใน 2.ระบายความรอนดวยอากาศ

พื้นที่ทุรกันดาร รถยนตไม 3.ระบบดิสดิ์เบรก

สามารถเขาถึงได 4.ระบบโชค สวิงอารม
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

32 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องสแกนผนัง จํานวน 1  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 10,000       - - - กองชาง

กอสราง เครื่อง ๆ ละ 10,000  บาท  -เปนเครื่องสแกนผนังใชเรดารสําหรับ

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน คนหาวัตถุทุกชนิด

การตรวจสอบการกอสราง  -ใชไดทั้งแบต10.8 โวลทของ BOSCH 

โครงการตางๆ และ ถานอัลคาไลน AA จํานวน 4 กอน 

 -มีฟงชั่นที่ใชสําหรับวัดบนพื้นผิวที่ใช

ขนาดเล็กมากๆ SPOT MEASUREMENT

 -มีฟงคชั่นที่สามารถตรวจสอบหา 

ระยะ และ ระบุตําแหนงศูนกลางของ 

วัตถุที่ใชวัด

 -ใชงานงายจาก3ฟงคชั่นการใชงานที่

สามารถเขาใจไดเองจาก USER

 INTERFACE ที่เปนเขาใจไดงายตอผูใช

 - สามารถตรวจสอบวัตถุไดลึกสูงสุดถึง 

12 ซม. 

 -สงสัญญาณเสียง และ ภาพเตือนหลัง

จากที่วัตถุ ถูกพบในผนังTechnical 

data: D-tect 120 wallscanner

 Professional

 -ใชตรวจหา ทอน้ําที่มีน้ํา , โลหะ, 

อโลหะ, ไม, สายไฟที่มีกระแส 

 -ระยะวัดลึกสูงสุด 120 มม. 

 -ระยะวัดลึกสูงสุด เหล็ก 120 มม. 
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

 -ระยะวัดลึกสูงสุด ทองแดง 120 มม. 

 -ระยะวัดลึกสูงสุด สายไฟที่มีกระแส

 60 มม. 

 -ระยะวัดลึกสูงสุด ไม 38 มม. 

 -ความแมนยํา ± 10 มม. 

 -ปดเครื่องอัตโนมัต ภายใน 5 นาที 

 -ใชแบต 10.8 V ลิเที่ยมไอออน

/ 4กอน x 1.5 V อัลคาไลน AA 

 -น้ําหนัก 0,49 kg 

 -ความยาว 206 มม. 

 -ความกวาง 92 มม. 

 -ความหนา 85 มม. 

เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคา
มาตรฐานคุรุภัณฑจึง จัดซื้อจากทองตลาด

33 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องวัดระยะทางดวย  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 18,000       - - - กองชาง

กอสราง เลเซอร จํานวน 1 เครื่องๆ ละ เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร

18,000 บาท  - แบตเตอรี่ 4x1.5 โวสท (AAA)

  -เพื่อใชสําหรับวัดระยะ  - เลเซอรไดโอด 635 nm, <1 mW

 - ความแมนยําในการวัด +/- 1.0 มม.

 F640

 - คลาสของเลเซอร 2

 - ระยะการวัด 0.05 - 250  เมตร

 - เวลาที่ใชในการวัดโดยทั่วไป <0.5s
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

 - เวลาสูงสุดที่ใชในการวัด 4s

 - การเก็บหนวยความจํา บันทึก 30 

หนวยความจํา

 - กวาง x ยาว x สูง 66x 120 x37 มม.

 - น้ําหนัก 0.24 กก.

เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคา

มาตรฐานคุรุภัณฑจึงจัดซื้อจากทองตลาด

34 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงมา  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 7,500,000   - - - กองชาง
กอสราง จํานวน 1 คัน ๆ ละ 1.เปนรถเกลี่นดิน (Motor Grader)

7,500,000 บาท  ขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนตดีเซล 4 จังหวะ

 -เพื่อใชสําหรับเกลี่ยดิน 2.ระบายความรอนดวยน้ํา มีกําลังไม

นอยกวา 150 แรงมาความเร็วรอบ

เคร่ืองยนตไมเกินกวา 2,500 รอบตอนาที 

สตารทเครื่องยนตดวยระบบไฟฟา

3.ระบบถายทอดกําลังเปนแบบ Power

 Shift ขับเคลื่อน 4 ลอหลัง ลอหนา

ปรับเอียงไดดวยระบบไฮโดรลิก
4.ระบบบังคับเลี้ยวเปนแบบ

Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางลําตัว

5.มีความยาวของชวงลอ(Wheel Base) 
ไมนอยกวา 6,000 มิลลิเมตร
6.น้ําหนักใชงาน (Operating Weight) 

ไมนอยกวา 13 ตัน

7.ความยาวของชุดใบมีด ไมนอยกวา 
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

3,600 มิลลิเมตรและคราดกรุยดิน 

ทํางานดวยระบบไฮดรอลิก

8.หลังคากันแดด - ฝน แบบ Single

 Rops Cap ตามแบบมาตรฐานโรงงาน

9.อุปกรณประกอบ

  (1) มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางาน

ของเครื่องยนต

  (2) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต

หรือสัญญาณ

  (3) เกจบอกความดันนํ้ามันเครื่องยนต

หรือสัญญาณ

  (4) มีเกจบอกระดับน้ํามันโฮดรอลิก

  (5) เกจวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

  (6) เกจบอกไฟชารท หรือสัญญาณ

ไฟชารท

  (7) แมแรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสม

กับตัวเครื่องจักรจํานวน 1 ชุด

  (8) หมวดนิรภัยสําหรับพนักงานขับ

 จํานวน 2 ชุด

  (9) ไสกรองอากาศ จํานวน 3 ชุด

  (10) ไสกรองทุกระบบจํานวน 5 ชุด

  (11) อุปกรณถอดน็อตลอจํานวน 1ชุด

  (12) ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับ

 รถขนาดระหวาง 8 มิลลิเมตร ถึง 32208



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด

  (13) ชุดประแจแหวนสําหรับใชกับรถ

 ขนาดระหวาง 10 มิลลิเมตร ถึง 32

 มิลลิเมตร  จํานวน 1 ชุด

  (14) กระบอกอัดจารบี จํานวน 1 ชุด

  (15) เกจวัดลมยาง จํานวน1ชุด

  (16) หนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด

ประกอบดวยคูมือการใชและการบํารุง

รักษา(Operation Manual) คูมือการ

ซอม (Shop Manual) และคูมือการสั่ง

อะไหล (Parts Book)

35 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 58,000       - - - กองชาง

คอมพิวเตอร งาน ประมวลผล แบบที่ 2 1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

(จอขนาด ไมนอยกวา ไมนอยกวา  4 แกนหลัก (4 core) 

18.5 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆ

ละ 29,000 บาท หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี

 - เพื่ออํานวยความสะดวก ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม

ในการปฏิบัติงาน นอยกวา 3.2 GHz จํานวน 1 หนวย

2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache Memory 

ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

 โดยมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

ดีกวา ดังนี2้09



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

 -เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด

ไมนอยกวา 1 GB หรือ

 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 

ติดตั้งอยู ภายในหนวยประมวลผลกลาง 

แบบ Graphics Processing Unit

ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ

 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

ติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ 

Onboard Graphics ที่มีความสามารถ

ในการใชหนวยความจําหลักในการ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB

4. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด

DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB

5. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive)

ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม

นอยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย

6. มี DVD-RW หรือดีกวาจํานวน 

1 หนวย

7.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย

 (Network Interface) แบบ 10/100

/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา  1 ชอง210



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

8. มีแปนพิมพและเมาส

9. มีจอภาพแบบ LCD หรือไมนอยกวา 

600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา

 18.5 นิ้ว จํานวน 1หนวย

จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

 ประจําป พ.ศ. 2559 
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สวนที่  5 
การตดิตามและประเมินผลโครงการ 

 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เปนแบบที่
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กาํหนดไว 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต
วันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 
5.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

1. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
ประกอบดวย 
   

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  15 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 
  3.1  ยุทธศาสตรขององคกรแกครองสวนทองถิ่น  10  
  3.2  ยุทธศาสตรขององคกรแกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 
  3.3  ยุทธศาสตรจังหวัด 10 
  3.4  วิสัยทัศน   5 
  3.5  กลยุทธ   5   
  3.6  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ   5 
  3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร   5 
  3.8  แผนงาน   5 
  3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 
  3.10 ผลผลิต/โครงการ   5 

คะแนนรวม 100 
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  2. แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/
การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ   

20 
(3) 

 

 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเกี่ยวกับ
จานวนประชากร และชวงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ   

(2)  

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ  

(2)  

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า)  

(2) 
 

 

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจาป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 
 

 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
ทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ.  

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด  
รวมทา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวม
แกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับ
การพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ 
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(3) 
 

 

2. การวิเคราะห 
สภาวการณและศักยภาพ  
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0   

15 
(2) 
 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการ
พัฒนาทองถิ่น  

(1) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
2. การวิเคราะห 
สภาวการณและศักยภาพ  
(ตอ)  

(3 ) การวิ เคราะหทางสั งคม เชน  ด านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข  ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติ ด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

(2) 
 

 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม
ตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน  

(2) 
 

 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา  

(2) 
 

 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดออน)  O-Opportunity  (โอกาส)  และ
T-Threat (อุปสรรค)  

(2) 
 

 

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของ
ปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การกําหนด
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา  

(2) 
 

 

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจาย
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน สรุป
สถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ  
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ  

(1) 
 

 

(9) ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เชน ผลที่ ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหา
อุป สร รคการดํ า เ นิน งานที่ ผ านมาและแนวทา งการ แก ไ ข 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  

(1)  

3. ยุทธศาสตร   
3.1 ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น  

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนท องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และ 
Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

 

3.2 ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นในเขตจังหวัด  

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
Thailand 4.0  

(10) 
 

 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0  

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
3. ยุทธศาสตร (ตอ)   
3.4 วิสัยทัศน  
 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับ
โอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น   

(5) 
 

 

3.5 กลยุทธ  
 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุ
วิสัยทัศนน้ัน  

(5) 
 

 

3.6 เปาประสงคของแต 
ละประเด็นกลยุทธ  
 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน   

(5) 
 

 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  
(Positioning)  
 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(5) 
 

 

3.8 แผนงาน  
 

แผนงานหรือจุดมุ งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลาว  

(5) 
 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตรในภาพรวม  
 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(5) 
 

 

3.10 ผลผลิต/โครงการ  
 

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปนโครงการที่เปนชุด 
กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพื่อนําไปสู
การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปอยาง
ถูกตองและครบถวน  

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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    5..2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

สี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการกําหนดประเด็นการพิจารณา ดังตอไปนี้ 

 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา     10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ    10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา     10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย   60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ   (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ   (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง    (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป    (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    (5) 
    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0    (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต 
          หลักประชารัฐ   

(5) 
 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)     (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ    (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ   (5) 
    5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค    (5) 

รวมคะแนน 100 
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      2.  แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ 
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1.การสรุปสถานการณ 
การพัฒนา  
 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT  Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global  Demand  และ Trend ปจจัย
และสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอย
ตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,  ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 
 

 

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่
ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร  สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ที่ไดกําหนดไว  
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)  

10  

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชน
พึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค ห รื อ ไ ม  ซึ่ ง เ ป น ไ ปต า มห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน  
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

10  

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  
 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสู
การจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global  Demand/Trend หรือหลักการ  
บูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่
ติดตอกัน  
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น  (ดานการเกษตร
และแหลงน้ํา) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต  

60 
(5) 
 

 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค 
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  

(5) 
 

 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง 
งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย  พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอก
ชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง  

(5) 
 

 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตร 20 ป  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

(5) 
 

 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4)  
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) 
การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ  

(5) 
 

 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคลองกับThailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 
ไปสู  Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ 
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แลวตอยอดความได เปรียบ เชิ ง เปรี ยบเทียบ เชน ด าน เกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
5. โครงการพัฒนา (ตอ)  
5.7 โครงการสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นเสมือนหนึ่ งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ งไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกัน
กับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน  

(5) 
 

 

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความย ากจนหรื อกา ร
เสริมสรางใหประเทศชาติ 
มั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ  
 

เปนโครงการที่ดํ า เนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอด
และขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน
ทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา) (LSEP)  

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึ งหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด  
(Economy)  (2) ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  (3) ความ
มีประสิทธิผล  (Effectiveness)  (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปรงใส (Transparency)  

(5) 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถู กต องตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวา
หรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายใน
ขอบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ  เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่
ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5.11 มีการกําหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงค 
 

และผลที่คาดวาจะไดรับ  
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key  Performance  Indicator  
:  KPI)   ที่ สามารถวัดได (measurable)  ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness)  ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจการกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ)  

(5) 
 

 

5.12 ผ ล ที่ ค า ด ว า จ ะ
ไ ด รั บ  ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงค  
 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได  (3) ระบุสิ่งที่ตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง (5) 
สงผลตอการบงบอก เวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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  5.3  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ 30 (5) กําหนดวา ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกลาว  และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป และ ขอ 29 (3) กําหนดวา ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
โดยใชรูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงไดทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตาง ๆ จาก  
    1. ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ   
         (1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)   
         (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard    Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard  Model  ของ  

     Kaplan & Norton    
         (3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF))   
        (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model   
         (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System  

     (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS   
         (6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem- 
               Solving Method   
         (7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)   
        (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)   
         (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)   
         (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
         (11) แบบอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบตาม 
                 ขอ (1)-(10) หรือเปนแบบผสมก็ได  
    2.  เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริง ๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) เปนไป
ตามที่กําหนดไวหรือไม  
    3. ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร  
    4. วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key  Performance  Indicators  : KPIs)  
    5. ผลกระทบ (Impact)  

***************************************************** 
หมายเหตุ :  เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ไมควรนอยกวารอยละ  80 (80 คะแนน) 
  
 




