
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมขององคกร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

  
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
ชื่อองคกรหนวยงาน  เทศบาลตําบลยางฮอม  สถานที่ตั้ง  1 หมูที่ 7 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  
ชื่อผูประสานงาน  นางสาวรัชนีกรณ ธิทะ  โทร  053-606223 ตอ 23  
ขอมูลพื้นฐาน 

ชื่อหนวยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบ
โครงการในแผนปฏิบัติการป ๒๕๖3 

จํานวนบุคลากร 
ในหนวยงาน 

จํานวนกลุมเปาหมาย
และภาคีเครือขาย 

จํานวนประชาชน
เปาหมาย 

1. สํานักปลัดเทศบาล 18 คน 3 กลุม 200 คน 
2. กองคลงั 11 คน - - 
3. กองชาง 10 คน - - 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 2 คน 3 กลุม 440 คน 
5. กองการศึกษา 20 คน 5 กลุม 1,200 คน 

 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3               31             โครงการ 
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม         1,145,000        บาท 

 จากงบปกติของหนวยงาน ทุกโครงการจํานวน             1,145,000               บาท 
 จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจํานวน                           -                 บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสราง

ภูมิคุมกันใหเขมแข็ง มีจํานวนรวม   1,901   คน 
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม   1   แหง 
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย   5   แหง 
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้ งภายในและภายนอกเขาร วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย   1,061   คน 
 จํานวนชุมชนคุณธรรม องคกร/หนวยงานคุณธรรมตนแบบในเครือขาย รวม   1   แหง ระยะเวลาที่ดําเนินการ   

12   เดือน 
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติขององคกร 

 สงเสริมบุคลากรเทศบาลตําบลยางฮอมใหไดรับการพฒันา และยกระดับจิตใจเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม   
 สรางจิตสํานึกการตอตานการทุจริต การปรับฐานความคิดในการรกัษาผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก   

 สรางความเชื่อมั่นในการใหบริการโดยการมีสวนรวมของประชาชนและยึดประชาชนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา  
 
 
 
 
 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

1) ยุทธศาสตรที่ 1  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมใน
สังคมไทย 

   1.1 กลยุทธที่ 1  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมของ
สถาบันครอบครัว 
   1.2 โครงการ
เสริมสรางภูมิคุมกัน
ใหแกครอบครัวกิจกรรม
สงเสริมความสัมพันธ
สมาชิกครอบครัวทุก
ชวงวัย 

-เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางสมาชิกในครอบครัว
ทุกชวงวัย ใหสามารถดําเนิน
ชีวิตไดอยางเหมาะสม 
-เพื่อสงเสริมใหครอบครัวมี
ภูมิคุมกันตอปญหาตาง ๆ  
สามารถชวยเหลือ เปนที่
ปรึกษา และใหคําแนะนําแก
สมาชิกเมื่อมีปญหาภายใน
ครอบครัวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
-เพื่อเสริมสรางคุณคาและ
บทบาทใหแกผูสูงอายุใน
ครอบครัวไดเขารวมกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอสังคมไมอยู
เฉพาะในโลกของตัวเองหรือ
เฉพาะที่บานตนเอง 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

ผลการดําเนินงาน
กอใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนใน
ชุมชนจํานวน ๓ คน/
ครอบครัว 
รวมทั้งสิ้น 63 คน  
21 ครอบครัว 
 

-สมาชิกในครอบครัวทุก
ชวงวัยสามารถดําเนิน
ชีวิตไดอยางเหมาะสม 
-ครอบครัวมีภูมิคุมกัน 
ตอปญหาตางๆ  สามารถ
ชวยเหลือ เปนที่ปรึกษา 
และใหคําแนะนําแก
สมาชิกเมื่อมีปญหาภายใน
ครอบครัวได 
อยางมีประสิทธิภาพ 
-ผูสูงอายุในครอบครัว 
ไดมีบทบาทและรูสึกมี
คุณคาเขารวมกิจกรรม 
ที่เปนประโยชนตอสังคม 
ไมอยูเฉพาะในโลกของ
ตัวเองหรือเฉพาะที่ 
บานตนเอง 

10,000 - -  -  

2) ยุทธศาสตรที่ 1  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมใน
สังคมไทย 

   2.1 กลยุทธที่ 3  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมของ
สถาบันศาสนา 
   2.2 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการสงเสริม
การเรียนรูศาสนพิธี 

-เพื่อใหผูนําชุมชนมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับศาสนพิธีที่ถูกตอง
ตามหลักของพิธีและประเพณี
นิยม มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ศาสนพิธีใหถูกตองตามโบราณ
ราชพิธี 

กองการศึกษา ผูนําชุมชน/ผูนํา
กลุมตางๆ ในตําบล
ยางฮอม จํานวน  94  
คน ไดรับการ
ฝกอบรมพัฒนา
ความรู 

กลุมผูนําในชุมชนมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับ 
ศาสนพิธีที่ถูกตองและ
นําไปใชใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชน 

20,000 - -  -  



ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

3) ยุทธศาสตรที่ 1  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมใน
สังคมไทย 
   3.1 กลยุทธที่ 4  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมของ
สถาบันเศรษฐกิจ 
   3.2 โครงการ
สงเสริมและพัฒนา
เกษตรเพื่อสืบสาน
พระราชดําริตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง-ของ
พระมหากษัตริยและ
พระบรมวงศษานุวงศ 
 

-เพื่อใหคณะผูบริหารเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ผูนําชุมชน 
ประชาชนทั่วไป และตัวแทน
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
ไดมีโอกาสแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเปนลนพนอันหา
ที่สุดมิไดของพระมหากษัตริย 
และพระบรมวงศษานุวงศ 
-เพื่อใหคณะผูบริหารเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ผูนําชุมชน 
ประชาชนทั่วไป และตัวแทน
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
ศึกษาเรียนรูพระราชกรณียกิจตาง 
ๆ ของพระองค 
การทําการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-เพื่อใหคณะผูบริหารเทศบาล 
พนักงานเทศบาล  
ไดนําความรูมาจัดทําโครงการ/
กิจกรรม  
ในการพัฒนาทองถิ่นเปนไปตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และอํานาจหนาที่ 
-เพื่อใหประชาชนไดนําความรูที่
ไดรับมาประกอบอาชีพ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อสรางรายไดแกครอบครัว 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

คณะผูบริหาร
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล  
ผูนําชุมชน 
ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 105 คน 

 

ผูเขารวมโครงการฯ 
สามารถนําความรูที่ไดรับ
มาปรับใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระมหากษัตริยและ 
พระบรมวงศษานุวงศ 
 

50,000 - -  -  

 



ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

4) ยุทธศาสตรที่ 1  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมใน
สังคมไทย 
   4.1 กลยุทธที่ 6  
วางระบบรากฐานการ
ใชวัฒนธรรมไทยเปน
ฐานในการเสริมสราง
คุณธรรม 
   4.2 โครงการ
อนุรักษภูมิปญญาเพาะ
กลาคุณธรรมนอมนํา
ความพอเพียง 

-เพื่อใหเยาวชนเกิดทักษะในการ
ประยุกตใชภูมิปญญาในการ
ประกอบอาชีพทําใหเกิดรายได
ตอครัวเรือน 

กองการศึกษา เยาวชนไดรับการ
สงเสริมใหมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาในทองถิ่น
เพิ่มขึ้น  
รอยละ 70 

เยาวชนเกิดทักษะในการ
ประยุกตใชภูมิปญญาใน
การประกอบอาชีพทําให
เกิดรายไดตอครัวเรือน 

30,000 - -  -  

5) ยุทธศาสตรที่ 1  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมใน
สังคมไทย 
   5.1 กลยุทธที่ 6  
วางระบบรากฐานการ
ใชวัฒนธรรมไทยเปน
ฐานในการเสริมสราง
คุณธรรม 
   5.2 โครงการบม
เพาะตนกลาความดี 
 
 
 

-เพื่อพัฒนาเด็ก-เยาวชนใหมี
ความรู คูคุณธรรม สูความเกง
ความดี มีความสุขหางไกลจาก
ยาเสพติด 

กองการศึกษา เด็ก/เยาวชนไดรับ
การสงเสริมและ
การพัฒนาใหมี
ความรู คูคุณธรรม 
หางไกลจากยาเสพ
ติด รอยละ 60 

พัฒนาเด็ก-เยาวชนใหมี
ความรู คูคุณธรรม 
สูความเกงความดี  
มีความสุขหางไกลจาก 
ยาเสพติด 

30,000 - -  -  

 
 



ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

6) ยุทธศาสตรที่ 1  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมใน
สังคมไทย 
   6.1 กลยุทธที่ 6  
วางระบบรากฐานการ
ใชวัฒนธรรมไทยเปน
ฐานในการเสริมสราง
คุณธรรม 
   6.2 โครงการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มี
ความสุข (คายธรรมะ
พลิกชีวิต) 

-เพื่อใหกลุมผูสูงอายุไดมี
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิตรูคุณคาของหลักธรรม
ในทางศาสนาสามารถนํามาปรับ
ใชในการดําเนินชีวิต 

กองการศึกษา กลุมผูสูงอายุ 
รอยละ 70 
ไดรับการสงเสริม 

ผูสูงอายุมีคุณธรรม
จริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิต 

70,000 - -  -  

7) ยุทธศาสตรที่ 1  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมใน
สังคมไทย 
   7.1 กลยุทธที่ 6  
วางระบบรากฐานการ
ใชวัฒนธรรมไทยเปน
ฐานในการเสริมสราง
คุณธรรม 
   7.2 อุดหนุน
โครงการธรรมะสัญจร 
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลยางฮอม) 

-เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน
ตําบลไดเขารวมพิธีทางศาสนา
พุทธ ในวันสําคัญๆทางศาสนา 

กองการศึกษา ประชาชน 
รอยละ 80  
ไดเขารวมพิธีในวัน
สําคัญตางๆ  
ทางศาสนา 

ประชาชนในตําบล 
ยางฮอมไดรับความรูเรื่อง 
ศาสนา วัฒนธรรมอื่น  ๆ
เพิ่มขึ้น 

20,000 - - -   

 



 

ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

8) ยุทธศาสตรที่ 1  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมใน
สังคมไทย 
   8.1 กลยุทธที่ 6  
วางระบบรากฐานการ
ใชวัฒนธรรมไทยเปน
ฐานในการเสริมสราง
คุณธรรม 
   8.2 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานตรด
น้ําดําหัวผุสูงอายุตําบล
ยางฮอม 

-เพื่อสืบสานประเพณี 
ปใหมเมืองของคนลานนา 

กองการศึกษา หนวยงานราชการ 
ประชาชนทั่วไป 
ใหความสําคัญ 
เขารวม รอยละ 60 

ประชาชนไดประกอบ
ประเพณีที่ดีงามและสราง
ความรักความสามัคคี 

50,000 - - -   

9) ยุทธศาสตรที่ 1  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมใน
สังคมไทย 
   9.1 กลยุทธที่ 6  
วางระบบรากฐานการ
ใชวัฒนธรรมไทยเปน
ฐานในการเสริมสราง
คุณธรรม 
   9.2 โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียน 
เขาพรรษา 
 
 
 

-เพื่อสงเสริมสนับสนุนประเพณี 
แหเทียนเขาพรรษา 

กองการศึกษา คณะผูบริหาร สท. 
พนักงานเทศบาล
และประชาชน 
เขารวม รอยละ 60 

มีการสงเสริมสนับสนุน
ประเพณีแหเทียน
เขาพรรษาสืบตอไป 

300,000 - - -   



ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

10) ยุทธศาสตรที่ 1  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมใน
สังคมไทย 
   10.1 กลยุทธที่ 6  
วางระบบรากฐานการ
ใชวัฒนธรรมไทยเปน
ฐานในการเสริมสราง
คุณธรรม 
   10.2 อุดหนุน
โครงการสงเสริม
สนับสนุนประเพณีป
ใหมมง (อุดหนุน
ประเพณีปใหมมง หมูที่ 
13) 

-เพื่อสงเสริมสนับสนุนประเพณี  
วัฒธรรมชนเผามงใหสืบรุนตอไป 
 

กองการศึกษา อุดหนุนประเพณี 
ปใหมมง  
หมูที่ 13 จํานวน  
1 โครงการ 

มีการสงเสริมสนับสนุน
ประเพณี วัฒธรรม 
ชนเผามง 
ใหสืบรุนตอไป 

30,000 -  - -  

11) ยุทธศาสตรที่ 1  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมใน
สังคมไทย 
   11.1 กลยุทธที่ 6  
วางระบบรากฐานการ
ใชวัฒนธรรมไทยเปน
ฐานในการเสริมสราง
คุณธรรม 
   11.2 อุดหนุน
โครงการสงเสริม
สนับสนุนประเพณีไท
ลื้อ (อุดหนุนประเพณี
ไทลื้อ หมูที่ 5,20) 

-เพื่อสงเสริมสนับสนุนประเพณี 
วัฒธรรมไทลื้อใหสืบรุนตอไป 

กองการศึกษา อุดหนุนประเพณี
ไทลื้อ  จํานวน  
1 โครงการ 

มีการสงเสริมสนับสนุน
ประเพณี วัฒธรรมไทลื้อ
ใหสืบรุนตอไป 

50,000 -  - -  



ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

12) ยุทธศาสตรที่ 1  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมใน
สังคมไทย 
   12.1 กลยุทธที่ 6  
วางระบบรากฐานการ
ใชวัฒนธรรมไทยเปน
ฐานในการเสริมสราง
คุณธรรม 
   12.2 อุดหนุน
กิจกรรมรวมงานพอขุน
เม็งรายมหาราช 
(อุดหนุนอําเภอ 
ขุนตาล) 

-เพื่อรวมงานพอขุนเม็งราย
มหาราช 

กองการศึกษา หนวยงานราชการ
และ ประชาชน
ทั่วไป ให
ความสําคัญ เขา
รวม รอยละ 20 

มีการแสดงออกถึงการมี 
สวนรวมของประชาชนทุก
หมูเหลา 

100,000 -  - -  

13) ยุทธศาสตรที่ 1  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมใน
สังคมไทย 
   13.1 กลยุทธที่ 6  
วางระบบรากฐานการใช
วัฒนธรรมไทยเปนฐานใน
การเสริมสรางคุณธรรม 
   13.2 อุดหนุน
โครงการจัดงานประเพณี
งานสักการะอนุสาวรีย
พอขุนเม็งรายมหาราช 
และงานรดน้ําดําหัวผูวา
ราชการจังหวัดเชียงราย 

-เพื่อรวมประเพณีงานสักการะ
อนุสาวรียพอขุนเม็งราย
มหาราชและรดน้ําดําหัวผูวา
ราชการจังหวัดเชียงราย 

กองการศึกษา หนวยงานราชการ
และ ประชาชน
ทั่วไปใหความ 
สําคัญ เขารวม 
รอยละ 20 

เปนการรวมพลังสราง
ความสามัคคี ประชาชนใน
ตําบลในการรวมงาน
สําคัญของจังหวัดเชียงราย 

5,000 - -  -  

 
 



ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

14) ยุทธศาสตรที่ 1  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมใน
สังคมไทย 
   14.1 กลยุทธที่ 8  
วางระบบรากฐานการ
สรางคุณธรรมในภาค
วิชาชีพ 
   14.2 โครงการ
สงเสริมอาชีพในพื้นที่
ตําบลยางฮอม 

-เพื่อพัฒนาความรูและทักษะใน
อาชีพตางๆใหแกประชาชน 
เยาวชน สตรี และผูสนใจ ให
สามารถนําไปเปนอาชีพเสริม 
สรางรายไดใหกับครอบครัวตอไป 
-เพื่อใหผูเขารวมโครงการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน เปน
การรวมกันคิด กันทําและรวม
พัฒนากอใหเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน 
-เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ความรูสามารถเผยแพรใหกับ
ผูสนใจตอไปได 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

ประชาชนทั่วไป 
เยาวชน สตรี และ 
ผูที่สนใจ จํานวน  
50 คน 

-ประชาชน เยาวชน สตรี 
และผูสนใจ ไดพัฒนา
ความรู และทักษะใน
อาชีพตางๆ สามารถนําไป
พัฒนาเปนอาชีพ
เสริมสรางรายได และลด
รายจายใหครอบครัว 
-ผูเขารวมรับการอบรมได
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
เปนการรวมกันคิด กันทํา
และรวมพัฒนา กอใหเกิด
ความรักความสามัคคีใน
ชุมชน 
-ผูเขารวมรับการอบรมได
มีความรูสามารถเผยแพร
ใหกับผูสนใจตอไปได 

10,000 -  - -  

15) ยุทธศาสตรที่ 1  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสรางคุณธรรมใน
สังคมไทย 

   15.1 กลยุทธที่ 8  
วางระบบรากฐานการ
สรางคุณธรรมในภาค
วิชาชีพ 
   15.2 กิจกรรม 
   การดําเนินงาน
เกี่ยวกับนโยบาย
คุณธรรม จริยธรรม
ภายในองคกรของ
เทศบาลตําบลยางฮอม 

-เพื่อสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล รวมทั้งเผยแพร 
ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร
ความรูที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตและความโปรงใส 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

เจาหนาที่ทองถิ่น
ไดรับขอมูล
ขาวสารครบถวน
ไมนอยกวารอยละ 
75 

สรางจิตสํานึกคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมในการ
ปองกันและแกไขปญหา 
การทุจริตประพฤติ 
มิชอบ 

-  - - -  



 

ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

16) ยุทธศาสตรที่ 2 
สรางความเขมแข็งใน
ระบบการบริหารจัดการ
ดานการสงเสริมคุณธรรม
ใหเปนเอกภาพ 
   16.1 กลยุทธที่ 2 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผูทําหนาที่ในการสงเสริม
คุณธรรม 
   16.2 โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ 
   ดานกฎหมายสําหรับ
คณะผูบริหารทองถิ่น  
สมาชิกสภาทองถิ่น และ
พนักงานเทศบาลตําบล
ยางฮอม 

เพื่อใหผูเขารับการอบรม
สามารถบริหารงานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดอยาง
สําเร็จและบรรลุเปาหมาย ตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวใน
ตําบลยางฮอมมีจิตสํานึก และ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน ปราศจาก
การกอขอสงสัยในการประพฤติ
ตามมาตรการจริยธรรม  
การขัดกันแหงผลประโยชนและ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

คณะผูบริหาร
ทองถิ่น และ 
สมาชิกสภาทองถิ่น 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู
เทศบาล 
จํานวน 70 คน 

คณะผูบริหารทองถิ่น และ
สมาชิกสภาทองถิ่น 
สามารถบริหารงานใน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดอยางสําเร็จและ
บรรลุเปาหมาย ตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
ปราศจากการกอขอสงสัย
ในการประพฤตติาม
มาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแหงผลประโยชนและ
แสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบ 

15,000 -  - -  

17) ยุทธศาสตรที่ 2 
สรางความเขมแข็งใน
ระบบการบริหาร
จัดการดานการสงเสริม
คุณธรรมใหเปน
เอกภาพ 
   17.1 โครงการ
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางดีเดน  
ของเทศบาลตําบล
ยางฮอม 

เพื่อสงเสริมและยกยองเชิดชู
เกียรติพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  
ผูมีความซื่อสัตย สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญ
ประโยชน เพื่อสวนรวม 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู
เทศบาล 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางดีเดน 
จํานวน 3 คน 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง มีความซื่อสัตย  
สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม บําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อสวนรวม 

5,000 - - -   



 

ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

18) ยุทธศาสตรที่ 2 
สรางความเขมแข็งใน
ระบบการบริหาร
จัดการดานการสงเสริม
คุณธรรมใหเปน
เอกภาพ 

   18.1 กลยุทธที่ 2 
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผูทําหนาที่ใน
การสงเสริมคุณธรรม 

   18.2 โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาล
ตําบลยางฮอม 

เพื่อใหพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู
เทศบาล 
ลูกจางประจํา  
และพนักงานจาง
เขารวมอบรม  
รอยละ 80 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง มีความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น 

30,000 - - -   

19) ยุทธศาสตรที่ 2 
สรางความเขมแข็งใน
ระบบการบริหาร
จัดการดานการสงเสริม
คุณธรรมใหเปน
เอกภาพ 

   19.1 กลยุทธที่ 3  
เสริมสรางความเปน
เอกภาพดวยคุณธรรม 

   19.2 โครงการนอม
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุยเดช 

เพื่อเปนการนอมสํานึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

กองการศึกษา หนวยงานราชการ
และ ประชาชน
ทั่วไป ใหความ 
สําคัญ เขารวม 
รอยละ 60 

หนวยงานราชการและ
ประชาชนทั่วไปมีการนอม
สํานึกในพระมหากรุณาธิ 
คุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุยเดช 

70,000 -  - -  



ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

20) ยุทธศาสตรที่ 2 
สรางความเขมแข็งใน
ระบบการบริหาร
จัดการดานการสงเสริม
คุณธรรมใหเปน
เอกภาพ 
   20.1 กลยุทธที่ 3  
เสริมสรางความเปน
เอกภาพดวยคุณธรรม 
   20.2 อุดหนุน
โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีวันคลายวัน
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ 9 
(วันที่ 13 ตุลาคม) 
(อุดหนุนอําเภอ 
ขุนตาล) 
 
 
 
 
 

เพื่อจัดงานพระราชพิธีวันคลายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาล
ที่ 9 (วันที่ 13 ตุลาคม) 

กองการศึกษา หนวยงานราชการ
และ ประชาชน
ทั่วไป ใหความ 
สําคัญ เขารวม 
รอยละ 60 

หนวยงานราชการและ
ประชาชนทั่วไป 
มีสวนรวมกิจกรรมฯ  
วันพระราชพิธีวันคลาย 
วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 

5,000  - - -  

 
 
 



 

ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

21) ยุทธศาสตรที่ 2 
สรางความเขมแข็งใน
ระบบการบริหาร
จัดการดานการสงเสริม
คุณธรรมใหเปน
เอกภาพ 
   21.1 กลยุทธที่ 3  
เสริมสรางความเปน
เอกภาพดวยคุณธรรม 
   21.2 อุดหนุน
โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรต ิ
สมเด็จยา ณ  
พระตําหนักดอยตุง  
(ไหวสาแมฟาหลวง) 
(อุดหนุนอําเภอ 
ขุนตาล) 

เพื่อรวมงานเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จยา ณ พระตําหนักดอยตุง  
(ไหวสาแมฟาหลวง) 

กองการศึกษา หนวยงานราชการ
และ ประชาชน
ทั่วไป ใหความ 
สําคัญ เขารวม 
รอยละ 20 

หนวยงานราชการและ
ประชาชนทั่วไป 
ไดรวมทํากิจกรรมและ
บําเพ็ญกุศลถวายแด
สมเด็จยา 

5,000  - - -  

22) ยุทธศาสตรที่ 2 
สรางความเขมแข็งใน
ระบบการบริหาร
จัดการดานการสงเสริม
คุณธรรมใหเปน
เอกภาพ 

   22.1 กลยุทธที่ 3  
เสริมสรางความเปน
เอกภาพดวยคุณธรรม 
   22.2 อุดหนุน
โครงการรวมงานทานหา
แมฟาหลวง 

เพื่อรวมงานทานหาแมฟาหลวง กองการศึกษา หนวยงานราชการ
และ ประชาชน
ทั่วไป ใหความ 
สําคัญ เขารวม 
รอยละ 20 

หนวยงานราชการและ
ประชาชนทั่วไป 
ไดรวมทํากิจกรรม 
และบําเพ็ญกุศลถวายแด
สมเด็จยา 

5,000 - - -   



ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

23) ยุทธศาสตรที่ 2 
สรางความเขมแข็งใน
ระบบการบริหารจัดการ
ดานการสงเสริมคุณธรรม
ใหเปนเอกภาพ 
   23.1 กลยุทธที่ 3  
เสริมสรางความเปน
เอกภาพดวยคุณธรรม 
   23.2 อุดหนุน
โครงการจัดงานพระราช
พิธีวันคลายวันพระบรม
ราชสมภพ ของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพอ
แหงชาต ิ

เพื่อจัดงานพระราชพิธีวันคลาย
วันพระบรมราชสมภพ  
ของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพอแหงชาติ 

กองการศึกษา หนวยงานราชการ
และ ประชาชน
ทั่วไป ให
ความสําคัญ เขา
รวม รอยละ 20 

หนวยงานราชการและ
ประชาชนทั่วไปไดรวมทํา
กิจกรรมและบําเพ็ญกุศล
ถวายแดรัชกาลที่ 9 

5,000  - - -  

24) ยุทธศาสตรที่ 2 
สรางความเขมแข็งใน
ระบบการบริหารจัดการ
ดานการสงเสริมคุณธรรม
ใหเปนเอกภาพ 
   24.1 กลยุทธที่ 3  
เสริมสรางความเปน
เอกภาพดวยคุณธรรม 
   24.2 อุดหนุน
โครงการจัดงานพระราช
พิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ของสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันป
หลวง และวันแมแหงชาติ 

เพื่อจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา  ของสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
และวันแมแหงชาติ 

กองการศึกษา หนวยงานราชการ
และ ประชาชน
ทั่วไป ใหความ 
สําคัญ เขารวม 
รอยละ 20 

หนวยงานราชการและ
ประชาชนทั่วไปไดรวมทํา
กิจกรรมและบําเพ็ญกุศล
ถวายแดสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปหลวง 

5,000 - - -   



ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

25) ยุทธศาสตรที่ 2 
สรางความเขมแข็งใน
ระบบการบริหาร
จัดการดานการสงเสริม
คุณธรรมใหเปน
เอกภาพ 

   25.1 กลยุทธที่ 3  
เสริมสรางความเปน
เอกภาพดวยคุณธรรม 

   25.2 อุดหนุน
โครงการจัดงานวันปย
มหาราช 

เพื่อจัดงานวันปยมหาราช กองการศึกษา หนวยงานราชการ
และ ประชาชน
ทั่วไป ใหความ 
สําคัญ เขารวม 
รอยละ 20 

หนวยงานราชการและ 
ประชาชนทั่วไปไดรวม 
ทํากิจกรรมและบําเพ็ญ
กุศลถวายแดพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว 

5,000  - - -  

26) ยุทธศาสตรที่ 2 
สรางความเขมแข็งใน
ระบบการบริหาร
จัดการดานการสงเสริม
คุณธรรมใหเปน
เอกภาพ 

   26.1 กลยุทธที่ 3  
เสริมสรางความเปน
เอกภาพดวยคุณธรรม 

   26.2 อุดหนุน
โครงการจัดงานพระราช
พิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ของ
พระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวรชิราลง
กรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 

เพื่อจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ของพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวรชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลที่ 10 

กองการศึกษา หนวยงานราชการ
และ ประชาชน
ทั่วไป ให
ความสําคัญ เขา
รวม รอยละ 20 

หนวยงานราชการและ 
ประชาชนทั่วไปไดรวมการ
แสดงความจงรักภักดี และ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่10 

5,000 - - -   



ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

27) ยุทธศาสตรที่ 2 
สรางความเขมแข็งใน
ระบบการบริหารจัดการ
ดานการสงเสริมคุณธรรม
ใหเปนเอกภาพ 
   27.1 กลยุทธที่ 3  
เสริมสรางความเปน
เอกภาพดวยคุณธรรม 
   27.2 อุดหนุน
โครงการจัดงานพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯพระ
บรมราชินี ในรัชกาลที่ 
10 

เพื่อจัดงานพระราชพิธีถวาย
เปนพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ 
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี  
ในรัชกาลที่ 10 

กองการศึกษา หนวยงานราชการ
และ ประชาชน
ทั่วไป ใหความ 
สําคัญ เขารวม 
รอยละ 20 

หนวยงานราชการและ 
ประชาชนทั่วไปไดรวมการ
แสดงความจงรักภักดี  
และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี 
ในรัชกาลที่ 10 

5,000 - -  -  

28) ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริมใหประเทศไทย
เปนแบบอยางดาน
คุณธรรมในประชาคม
อาเซียนและประชาคม
โลก 
   28.1 กลยุทธที่ 3  
เสริมสรางคุณธรรมและ
ความรวมมือระหวาง
ประชาคมอาเซียนและ
ประเทศโลกในการ
ตระหนักและรักษา
ธรรมชาติ    
   28.2 โครงการ
สงเสริมการจัดการ
สิ่งแวดลอมในชุมชน
ตําบลยางฮอม 

เพื่อสงเสริมการรักษา
สิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

ประชาชนเกิด
จิตสํานึกที่ดี 
ในการรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
รอยละ 80 

ทําใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น
บรรยากาศนาอยู นามอง 

40,000 - -  -  



ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

29) ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริมใหประเทศไทย
เปนแบบอยางดาน
คุณธรรมในประชาคม
อาเซียนและประชาคม
โลก 

   29.1 กลยุทธที่ 3  
เสริมสรางคุณธรรม
และความรวมมือ
ระหวางประชาคม
อาซียนและประเทศ
โลกในการตระหนัก
และรักษาความสมดุล
ของธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 
   29.2 โครงการจัด
อบรมเขาคายเยาวชน
รักปาและสิ่งแวดลอม 

เพื่อใหความรู 
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในตําบล
ไดรับการพัฒนา  
รอยละ 80 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
มีความรูในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น 

10,000 - -  -  

30) ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริมใหประเทศไทย
เปนแบบอยางดาน
คุณธรรมในประชาคม
อาเซียนและประชาคม
โลก 

   30.1 กลยุทธที่ 3  
เสริมสรางคุณธรรม
และความรวมมือ
ระหวางประชาคม
อาซียนและประเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการขยะ 
ที่ถูกตอง และสามารถสราง
รายไดใหกับชุมชนได 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

ประชาชนไดรับ
ความรูและรูถึง 
วิธีกําจัดขยะ 
ที่ถูกตอง  
รอยละ 80 

ทําใหปญหาขยะในชุมชน
ลดลงและสามารถสราง
รายได 

60,000 - -  -  



 

ยุทธศาสตร/
โครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมาย
เหตุ ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

โลกในการตระหนัก
และรักษาความสมดุล
ของธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 
   30.2 โครงการ
บริหารจัดการขยะแบบ
พึ่งพาตนเองในชุมชน 

  

  

      

31) ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริมใหประเทศไทย
เปนแบบอยางดาน
คุณธรรมในประชาคม
อาเซียนและประชาคม
โลก 
   31.1 กลยุทธที่ 3  
เสริมสรางคุณธรรม
และความรวมมือ
ระหวางประชาคม
อาซียนและประเทศ
โลกในการตระหนัก
และรักษาความสมดุล
ของธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 
   31.2 โครงการ
ชุมชนปลอดขยะ Zero 
wast 

เพื่อสรางความรูความเขาใจ
ใหกับประชาชนตําบลยางฮอม
เกี่ยวกับขยะ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

ประชาชนไดรับ
ความรูและรูถึงวิธี
กําจัดขยะ 
ที่ถูกตอง รอยละ 
80 

ประชาชนมีความรูและ
การกําจัดขยะที่ถูกตอง 
ถูกวิธี 

100,000 -  - -  

รวม     1,145,000 5 โครงการ 7 โครงการ 11 โครงการ 8 โครงการ  

 


