ประกาศเทศบาลตําบลยางฮอม
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลยางฮอม (รอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63)
***************************
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4)
พ.ศ.256๒) มาตรา ๔๘ ทศ วรรคหก บัญญัติใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป และคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลดวย นั้น
บั ด นี้ นายกเทศมนตรี ตํ า บลยางฮอมได จั ด ทํ า รายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ ง านรอบป
งบประมาณ พ.ศ.2563 และไดแถลงตอสภาเทศบาลตําบลยางฮอมเรียบรอยแลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม สมัยสามัญที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เทศบาลตําบลยางฮอม จึงขอประกาศ
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ไดแถลงไวตอ สภาเทศบาลตําบลยางฮอม (รอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563

(นายอําโพน อโนราช)
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
ตามที่ กระผม นายอํ าโพน อโนราช นายกเทศมนตรี ตํ าบลยางฮอม ได แถลงนโยบายการ
บริหารราชการของเทศบาลตําบลยางฮอม ตอสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556
ซึ่งไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการไวตามกรอบแนวทางในการพัฒนานโยบาย รวม 8 ดาน ประกอบดวย
ดานโครงสร างพื้ น ฐาน ด านเศรษฐกิ จ ด านสั ง คม ดานสาธารณสุ ข ด านแหล งน้ํ า ด านทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดานสังคมการเมือง การบริการ ดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติ
ดวยการจั ดทํ าโครงการหรื อกิ จ กรรมตางๆ เพื่ อพั ฒ นาและสร างความเจริ ญให กั บ เทศบาลตําบลยางฮอม
รวมทั้งตอบสนองตอปญหาความตองการของเทศบาลตําบลยางฮอม และครอบคลุมภารกิจหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนดไว
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายฉบั บ นี้ เป น การสรุ ป ผลการดํ าเนิ น งานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ทุกโครงการและกิจกรรมเปนโครงการที่มีความสอดคลองกับนโยบายที่ไดแถลงไว
ซึ่งกระผมไดมุงเนนการแกไขปญหาความเดือดรอน เพื่อใหพี่นองประชาชนไดรับประโยชนและความพึงพอใจ
สูงสุดตามที่ไดมุงหวังเอาไวภายใตขอจํากัดหลายประการ ซึ่ งกระผมและคณะไดเขามาดําเนินการจนประสบ
ผลสํ าเร็จเปนที่ นาพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก ไขปญ หา เราจะมุ งเนนผูคนส วนใหญ ให ไดรับ ประโยชน
มากที่สุด สําหรับโครงการขนาดใหญหรือโครงการริเริ่มใหมที่จะทําใหประชาชนโดยสวนรวมไดรับประโยชน
จะมีการเตรียมความพรอมเพื่อดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4)
พ.ศ. ๒๕6๒) มาตรา ๔๘ ทศ วรรคหก ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการ
บริหารเทศบาลตําบลยางฮอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ดังตอไปนี้
1.นโยบายการบริหารงานดานโครงสรางพื้นฐาน มีโครงการ/กิจกรรมรวมทัง้ สิ้น 21 โครงการ
2.นโยบายการบริ ห ารงานด า นเศรษฐกิ จ มี โ ครงการ/กิ จ กรรมรวมทั้ ง สิ้ น - โครงการ
(เนื่องจากมีการอยูระหวางการควบคุมสถานการณแพรระบาดของโรคติดตอโควิด-19)
3.นโยบายการบริหารงานดานสังคม มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ
4.นโยบายการบริหารงานดานสาธารณสุข มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 74 โครงการ
5.นโยบายการบริหารงานดานแหลงน้ํา มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ
6.นโยบายการบริห ารงานดานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอ ม มี โครงการ/กิจ กรรม
รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ
7.นโยบายการบริหารงานดานสังคมการเมือง การบริหาร มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น
8 โครงการ
8.นโยบายการบริ ห ารงานดา นการศึ ก ษาศาสนาและวั ฒ นธรรม มี โ ครงการ/กิ จ กรรม
รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ

1. นโยบายการบริหารงานดานโครงสรางพื้นฐาน
นโยบายการบริหารงานดานโครงสรางพื้นฐาน มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ
ลําดับ
โครงการ
งบประมาณ
หมายเหตุ
1 กอสรางถนน คสล. (ซอยหลังวัด)
50,000.00
2 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ชนิดชองทางเดียว (ชวงนาเพ็ญวร)
150,000.00
3 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ชนิดมีฝาปด ซอย 1
200,000.00
4 กอสรางหอสูงพรอมถังเก็บน้ํา
340,000.00
5 กอสรางรางระบายน้ํา ตัวยู ชนิดมีฝาปด
200,000.00
6 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ชนิดมีฝาปด (ซอยฝายหวยเดื่อ)
200,000.00
7 สรางถนน คสล. (สายน้ําบอติ๊บ)
200,000.00
8 กอสรางอาคารอเนกประสงค
200,000.00
9 กอสรางถนน คสล. ซอย 7
200,000.00
10 กอสรางพนังปองกันน้ําเซาะถนน (สายบานน้ําแพร เชื่อมบานงามเมือง)
90,000.00
11 สรางพนัง คสล.ปองกันน้ําเซาะตลิ่ง ลําหวยปาแดง (ชวงบานนายวรยศ)
200,000.00
12 สรางรางระบายน้ําตัวยู ชนิดมีฝาปด (สายหนาวัดถึงรองหวาย)
200,000.00
13 สรางทอเหลี่ยมลําหวยโปงเชื่อม ม.7
200,000.00
14 กอสรางถนน คสล. ซอย 4
200,000.00
15 สรางถนน คสล. สายทุงมอญ
200,000.00
16 สรางรางระบายน้ํา
200,000.00
17 กอสรางรั้ว ศพด.บานปาแดง
65,000.00
18 จัดทําที่จอดรถสํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม
309,000.00
19 จัดทําที่จอดรถ ศพด.บานชมภู
128,000.00
20 ติดตั้งไฟฟาแรงต่ําภายใน พรอมติดตั้งมิเตอร ขนาด 3 เฟส 15 แอมป
250,000.00
ใหกับระบบประปา หมู 7 และ หมู 12
21 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.
27,000.00

2. นโยบายการบริหารงานดานเศรษฐกิจ
นโยบายการบริหารงานดานเศรษฐกิจ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 0 โครงการ
ลําดับ
โครงการ
งบประมาณ หมายเหตุ
1
2
3
4

3. นโยบายการบริหารงานดานสังคม
นโยบายการบริหารงานดานสังคม มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ
ลําดับ
โครงการ
งบประมาณ หมายเหตุ
1 ปองกันและลดอุบัติ เหตุการจราจรทางถนน ชวงเทศกาลปใหม
10,000.00
2 ปองกันและลดอุบัติเหตุ การจราจรทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานต
5,000.00
3 ฝกอบรมทบทวนอาสา สมัครปองกันไฟปาและ หมอกควัน
10,000.00
4 การชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม(ดานสาธารณภัย)
15,000.00
5 โครงการอบรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตําบลยางฮอม
10,000.00
10,000.00
6 โครงการอบรมใหความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
10,000.00
7 เสริมสรางภูมิคุมกันใหแก ครอบครัว
10,000.00
8 พัฒนาศักยภาพกลุม พัฒนาสตรีและเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชน
10,000.00
9 โครงการรณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
5,000.00
10 โครงการพัฒนาทักษะผูนําองคกรสตรี
การชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม (ดานสงเสริมและ
30,000.00
11 พัฒนาดานคุณภาพชีวิต)
10,000.00
12 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ และผูดูแลคนพิการเพื่อการเรียนรู
10,000.00
13 อบรมพัฒนาศักยภาพ ผูสูงอายุในชุมชน
14 สมทบกองทุนประกันสังคม
#########
15 เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยประจําป
48,253.00
16 กองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานเทศบาล
#########
17 เงินชวยพิเศษ(คาทําศพ)พนักงานเทศบาล
#########

4. นโยบายการบริหารงานดานสาธารณสุข
นโยบายการบริหารงานดานสาธารณสุข มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 74 โครงการ
ลําดับ
โครงการ
งบประมาณ หมายเหตุ
1 เทศบาลตําบลยางฮอมยิ้ม บริการประชาชนเคลื่อนที่
25,000.00
2 ควบคุมรณรงคและปองกัน โรคพิษสุนัขบา
20,000.00
3 ควบคุมและปองกัน โรคไขเลือดออก
13,410.00
20,000.00
4 พัฒนารูปแบบการดูแล ระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ และครอบครัวผูสูงอายุ (The project
of Long term care Service Development for the Frail Elderly and their
5 Families)
อบรมใหความรูการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
30,000.00
6 ปองกันและแกไขปญหา เอดสและโรคติดตอทาง เพศสัมพันธแกเยาวชนใน ตําบลยางฮอม 19,000.00
7 เฝาระวังปองกันและ ควบคุมโรคมือ เทา ปาก ในเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลยางฮอม
21,600.00
8 ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
46,590.00
9 การดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
10,000.00
10 ผาตัดทําหมัน เพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เปนพาหะของโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว
5,000.00
ไมมีเจาของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ 2562 - 2563
11 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 1
6,000.00
7,000.00
12 การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
มารี หมูที่ 1 ขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
13 สยามบรมราชกุ
การสงเสริมโภชนาการและสุ
7,000.00
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 1
14 การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
6,000.00
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 2
15 โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
7,000.00
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 2
16 โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
7,000.00
ชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 2
17 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 3
6,000.00
18 การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
7,000.00
หมูที่ 3
19 บรมราชกุ
การสงเสริมมารี
โภชนาการและสุ
ขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
7,000.00
20
21
22
23

สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 4
การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ
หมูที่ 4
การสงเสริมมารี
โภชนาการและสุ
ขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 4
การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 5

6,000.00
7,000.00
7,000.00
6,000.00

ลําดับ
โครงการ
24 โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 5
25 โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 5
26 การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 6
27 โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 6
28 โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 6
29 การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 7
30 โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 7
31 โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 7
32 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 8
33 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 8
34 การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
8
35 โครงการอบรมหมอหมู
บานในพระราชประสงค หมูที่ 9
36 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 9
37 การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
9
38 โครงการอบรมหมอหมู
บานในพระราชประสงค หมูที่ 10
39 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 10
40 การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมูที่
41 10
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 11
42 การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
หมูที่ 11 ขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
43 บรมราชกุ
การสงเสริมมารี
โภชนาการและสุ
44
45
46

สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 11
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 12
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 12
การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
12
โครงการอบรมหมอหมู
บานในพระราชประสงค หมูที่ 13

47
48 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 13

งบประมาณ หมายเหตุ
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6,000.00
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6,000.00
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7,000.00
6,000.00
7,000.00

ลําดับ
โครงการ
49 การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมูที่
50 13
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 14
51 การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
หมูที่ 14 ขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
52 บรมราชกุ
การสงเสริมารี
โภชนาการและสุ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 14
53 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 15
54 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 15
55 การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมูที่
56 15
การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 16
57 โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 16
58 โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 16
59 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 17
60 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 17
61 การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมูที่
62 การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 18
63 โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 18
64 โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 18
65 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 19
66 การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
หมูที่ 19 ขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
67 บรมราชกุ
การสงเสริมมารี
โภชนาการและสุ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 19
68 การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 20
69 โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 20
70 โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 20

งบประมาณ หมายเหตุ
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6,000.00
7,000.00
7,000.00
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7,000.00
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7,000.00
7,000.00
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7,000.00
7,000.00
6,000.00
7,000.00
7,000.00
6,000.00
7,000.00
7,000.00

ลําดับ
โครงการ
71 การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 21
72 โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 21
73 โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 21
74 โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

งบประมาณ หมายเหตุ
6,000.00
7,000.00
7,000.00
75,000.00

5. นโยบายการบริหารงานดานแหลงน้ํา
นโยบายการบริหารงานดานแหลงน้ํา มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ
ลําดับ
โครงการ
งบประมาณ หมายเหตุ
1 สรางฝายน้ําลน คสล.รองสลี (หอประชุม หมูที่ 12)
200,000.00
2 สรางฝายทดน้ําชวงบานนายมงคล
200,000.00
3 ขุดเจาะบอบาดาล บานน้ําแพร หมู 4
280,000.00
4 ขุดเจาะบอบาดาล บานยางฮอม หมู 8
280,000.00
5 ขุดเจาะบอบาดาล บริเวณ ศพด.บานชมภู
280,000.00

6. นโยบายการบริหารงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการบริหารงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ
ลําดับ
โครงการ
งบประมาณ หมายเหตุ
การออกรางวัดที่ดินพื้นที่สาธารณะประโยชน (ที่ดินสาธารณสมบัติของ
1 แผนดินสําหรับพลเมืองใชรววมกัน)
10,000.00
2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลยางฮอม
10,000.00
3 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนตําบลยางฮอม
5,000.00
4 รณรงครักษาความสะอาดแหลงน้ํา/ลําหวย
5,000.00
5 จัดอบรมเขาคายเยาวชนรักปาและสิ่งแวดลอม
5,000.00
6 บริหารจัดการขยะแบบพึ่งพาตนเองในชุมชน
30,000.00
7 ชุมชนปลอดขนะ Zero wast
20,000.00
8 สงเสริมการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการในชุมชนตําบลยางฮอม
5,000.00

7. นโยบายการบริหารงานดานสังคมการเมือง การบริหาร
นโยบายการบริหารงานดานสังคมการเมือง การบริหาร มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ
ลําดับ
โครงการ
งบประมาณ หมายเหตุ
1 จัดทําแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพยสิน
#########
2 เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับ ทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสท.)
#########
3 อบรมสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหแกคณะกรรมการหมูบานและประชาชนตํ20,000.00
าบลยางฮอม
4 สมทบกองทุนประกัน สังคม
#########
5 เงินคาบํารุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแหง ประเทศไทยประจําป
48,253.00
6 คาใชจายการจัดการจราจร
10,000.00
องถิ่น และพนักงานเทศบาลตําบลยางฮอม
7 อบรมพัฒนาศักยภาพดานกฎหมาย สําหรับคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาท15,000.00
8 โครงการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ ########

8. นโยบายการบริหารงานดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบายการบริหารงานดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ
ลําดับ
โครงการ
งบประมาณ หมายเหตุ
1 นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
70,000.00
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2 อุดหนุนโครงการธรรมะสัญจร
20,000.00
3 จัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
10,000.00
4 จัดงานพระราชพิธีวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิ
3,000.00
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (วันที่ 13
ตุลาคม 2562)
5 จัดงานพระราชพิธีวันคลายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระ
3,000.00
บรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพอแหงชาติ
6 จัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระบรมชาชนนีพันป
3,000.00
หลวง และวันแมแหงชาติ
7 จัดงานวันปยมหาราช
3,000.00
8 รวมงานทานหาแมฟาหลวง
3,000.00
9 จัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จ พระ
3,000.00
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวรชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
กาลที่ 10
10 รัรชวมงานพ
อขุนเม็งรายมหาราช
50,000.00
11 จัดงานประเพณีงานสักการะอนุสาวรียพอขุนเม็งรายมหาราช และงานรดน้ํา
3,000.00
ดําหัวผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
12 จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี
3,000.00
13 การแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา เด็กเล็ก
30,000.00
14 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
30,000.00
15 คาราวานเสริมสรางเด็ก
30,000.00
16 คิดสรางสรรคแตเยาววัย
12,000.00
17 นิทรรศการวิชาการศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลยางฮอม
20,000.00
18 อบรมจัดทําแผนการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัย
20,000.00
19 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น สําหรับเด็กและเยาวชน ตําบลยางฮอม
18,000.00
20 โครงการอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อ จายเปนคาอาหารกลางวัน 1,058,400.00
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนา เด็กเล็ก จํานวน 9 แหง
367,200.00
21 สนับสนุนคาจัดการเรียน การสอนของศูนยพัฒนา เด็กเล็ก(คาจัดการเรียน
22 อบรมพัฒนาศักยภาพครู/ ผูดูแลเด็ก
20,000.00
23 แขงขันทักษะวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
20,000.00

ลําดับ
โครงการ
24 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
25 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตําบลยางฮอม
26 อุยสอนหลานสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
27 จัดงานวันเด็กแหงชาติ

งบประมาณ หมายเหตุ
196,620.00
1,952,000.00
10,000.00
30,000.00

