ร่าง

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 11

ของ
เทศบาลตำบลยางฮอม

จัดทำโดย
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
เทศบาลตำบลยางฮอม
โทร 0-5360-6223 ตอ 14

ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม
เรื่อง ประกาศใชเปนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 11
.........................................................
ตามที่ เทศบาลตำบลยางฮอม ไดพิจารณาดำเนินการขอเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลยางฮอม (พ.ศ.๒๕๖1– ๒๕๖5) ตามขั้นตอนแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคก รปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.๒๕61 โดยคณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม
ได ป ระชุ ม พิ จ ารณา(รา ง)แผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้ง ที่ 11
ในการประชุม วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕64 และไดเสนอนายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม พิจารณาอนุมัติ
(ราง) แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 นั้น
เพื่ อ ให ก ารเพิ่ ม เติ ม โครงการ/กิ จ กรรม ให ส อดคล อ งกั บ ข อ เท็ จ จริ ง สถานการณ ป จ จุ บั น
เทศบาลตำบลยางฮอมจึงอาศัย อำนาจตามขอ ๑๗ (4) แห งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจั ดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (และที่แกไขเพิ่มเติม ) จึงขอประกาศใชแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕64

(ลงชื่อ)
(นางลาวรรญ ธนรุงเรืองเดช)
นายกเทศบาลตำบลยางฮอม

คำนำ
ตามที่เทศบาลตำบลยางฮอม ไดประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561 – 2565)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม นั้น
เนื่ อ งจากการจั ด ทำโครงการ/กิ จ กรรม ดั ง ที่ ป รากฏในแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ.2561-2565) ยังไมครอบคลุมความตองการของประชาชนในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลยางฮอม
ต องการเพิ่ มเติมโครงการ/กิจกรรมในแผนพั ฒ นาท องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ให สามารถดำเนิ นการได ใน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ,พ.ศ.2565 จึงมี ความจำเป นต องเพิ่ มเติ มโครงการ/กิ จกรรม ให สอดคล องกั บ
ขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 ขอ 22 โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ยางฮอม(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลยางฮอม โดยสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลยางฮอมมากที่สุด ตามภารกิจและอำนาจหนาที่ พรอมกันนี้ยังเปนการเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลยางฮอม และงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณจากเงินสะสม และขอรับงบประมาณจาก
หนวยงานอื่น ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในตำบลยางฮอมอยางเปนภาพรวม
ฉะนั้ น เทศบาลตำบลยางฮอม จึ ง ได ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้งที่ 11 เพื่ อใช เป น กรอบในการจั ดทำงบประมาณรายจ ายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ,พ.ศ.2565 และขอรับงบประมาณจากหนวยงานอื่น ในการพัฒนาตำบลยางฮอมตอไป
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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11
******************************************************
ตามที่เทศบาลตำบลยางฮอม ไดประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561 – 2565)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม นั้น
เนื่ อ งจากการจั ด ทำโครงการ/กิ จ กรรม ดั ง ที่ ป รากฏในแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ.2561-2565) ยังไมครอบคลุมความตองการของประชาชนในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลยางฮอม
ต องการเพิ่ มเติมโครงการ/กิจกรรมในแผนพั ฒ นาท องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ให สามารถดำเนิ นการได ใน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ,พ.ศ.2565 จึงมี ความจำเป นต องเพิ่ มเติ มโครงการ/กิ จกรรม ให สอดคล องกั บ
ขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 ขอ 22 โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ยางฮอม(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลยางฮอม โดยสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลยางฮอมมากที่สุด ตามภารกิจและอำนาจหนาที่ พรอมกันนี้ยังเปนการเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลยางฮอม และงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณจากเงินสะสม และขอรับงบประมาณจาก
หนวยงานอื่น ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในตำบลยางฮอมอยางเปนภาพรวม
ฉะนั้ น เทศบาลตำบลยางฮอม จึ ง ได ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้งที่ 11 เพื่ อใช เป น กรอบในการจั ดทำงบประมาณรายจ ายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ,พ.ศ.2565 และขอรับงบประมาณจากหนวยงานอื่น ในการพัฒนาตำบลยางฮอมตอไป
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บทนำ
1. ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่น เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒ นา ซึ่งเปนแผนที่กำหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒ นาที่จะดำเนินการใน
ปงบประมาณของแตละป โดยมีความตอเนื่องเปนระยะเวลาหาป
ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาทองถิ่นโดยสรุป
1. เปนแผนที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดใหมีระยะเวลาหาป
2. การจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาทองถิ่น ใหผานกระบวนการประชาคมทอ งถิ่ น
เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
3. ใชเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสมแตล ะป งบประมาณ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีก ารปฏิบั ติให บ รรลุวัตถุป ระสงคตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
4. เปนแผนพัฒนาทองถิ่นทีแ่ สดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาหาป
5. เปนแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป
2. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
1. เพื่อเปนแผนที่แสดงความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม
2. เพื่อสนองแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
3. เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่นครอบคลุมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตรงกับความ
ตองการของชุมชนอยางแทจริง
4. เพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอมกับ
งบประมาณรายจายประจำป
5. เปนการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรม ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และนำไปปฏิบัติไดทันที
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาด วยการจัด ทำแผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสว นท องถิ่ น
พ.ศ. 2548 และแก ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ.2561 ข อ 22 เพื่ อ ประโยชน ข องประชาชน การเพิ่ ม เติ ม
แผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมพรอม
เหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2.คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาชนทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่เพิ่มเติม
เมื่อแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลยางฮอมดังกลาวใหนายกเทศมนตรีตำบลยางฮอมประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอมประกาศใช
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนเทศบาลตำบลยางฮอม
หมูบา นในพื้นที่ตำบลยางฮอม/หนวยงานราชการในพื้นที่ทำหนังสือ
แจงขอรับเงินอุดหนุน/หนวยงานเทศบาลตำบลยางฮอม
ทำบันทึกขอเพิ่มเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565)
เสนอ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทำราง
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมที่เพิ่มเติมพรอมเหตุผลและ
ความจำเปน
เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมและประชาคมทองถิ่น
พิจารณารางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมที่เพิ่มเติม
เห็นชอบ
ส่งแผนฯ

นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม
อนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมที่เพิ่มเติม

4. ประโยชนของการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม
1. ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชนจากโครงการ สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชนในพื้นที่
ไดอยางแทจริง ทันเวลา
2. ใช เป น กรอบในการจั ด ทำงบประมาณรายจ า ยประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ,พ.ศ.2565
และขอรับงบประมาณจากหนวยงานอื่น

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ป 2562
ป 2563
ป 2564

ป 2561
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 1
การพัฒนาระบบบริหารคมนาคม
โครงสรางพื้นฐานการบริหารจัด
การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
1.1 บริหารงานทั่วไป
1.2 การรักษาความสงบภายใน
1.3 การศึกษา
1.4 สาธารณสุข
1.5 เคหะและชุมชน
1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน
1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
1.8 การเกษตร
1.9 งบกลาง
รวม

ป 2565

รวม 5 ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

26,038,400

-

-

-

-

-

-

-

60 26,038,400
-

60 26,038,400
-

120 52,076,800
-

-

-

4

60 26,038,400

120 52,076,800

ป 2561
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 4
การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข
1.1 บริหารงานทั่วไป
1.2 การรักษาความสงบภายใน
1.3 การศึกษา
1.4 สาธารณสุข
1.5 เคหะและชุมชน
1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน
1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
1.8 การเกษตร
1.9 งบกลาง
รวม

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

รวม 5 ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000
-

16
8

354,190
-

-

-

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1

1

24

320,000

8

354,190
30,000
320,000

674,190

25

704,190

-

16
1
-

แบบ ผ. 02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลยางฮอม (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11
สาหรับ เทศบาลดาเนินการ
เทศบาลตาบลยางฮอม อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

หมู่ที่ 1
1 ก่อสร้างรางระบายน้า รูป
ตัวยู ชนิดมีฝาปิด สายบ้าน
ป่าบงน้าล้อม
2 ก่อสร้างรางระบายน้า รูป
ตัวยู ชนิดมีฝาปิด สายบ้าน
แม่อุ้ยอ่อน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้การระบายน้าได้
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 0.30 เมตร ยาว 320
ชุมชน
เมตร ช่วง STA.0+130 ถึง
STA.0+340

-

-

-

718,500

718,500 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

กองช่าง

เพื่อให้การระบายน้าได้
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 0.50 เมตร ยาว 230
ชุมชน
เมตร ช่วง STA.0+130 ถึง
STA.0+340

-

-

-

550,000

550,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

กองช่าง

6

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หมู่ที่ 2
3 ก่อสร้างรางระบายน้า
เพื่อให้การระบายน้าได้
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 0.30 เมตร ยาว 134
สายบ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 5 - ชุมชน
เมตร ช่วง STA.1+436 ถึง
บ้านป่าแดง หมู่ที่ 2
STA.1+570
ชร ถ.38-007
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 196.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ช่วง
STA.0+000 ถึง
STA.0+196

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

290,000

290,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

กองช่าง

-

-

-

441,000

441,000 สร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายห้วยดินขาว-ทุ่งป่าแดง

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร

5 ก่อสร้างรางส่งน้า
เพื่อการเกษตร
สายหลังวัดป่าแดง

เพื่อให้การระบายน้าได้
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 1.20 เมตร ยาวรวม
ชุมชน
30.00 เมตร

-

-

-

175,000

175,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

หมู่ที่ 3
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายใหม่พัฒนา
1/2

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 44.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ช่วง
STA.0+000 ถึง
STA.0+044

-

-

-

97,000

97,000 สร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายใหม่พัฒนา
1/3

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 44.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ช่วง
STA.0+000 ถึง
STA.0+044

-

-

-

97,000

97,000 สร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

7

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายใหม่พัฒนา
1/5

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 42.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ช่วง
STA.0+000 ถึง
STA.0+042

9 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายใหม่พัฒนา

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาวรวม 253.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ช่วง
STA.0+120 ถึง
STA.0+310

10 ก่อสร้างรางระบายน้า
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด
สายบ้านทุ่งศรีเกิด หนองโบส ชรถ.38-006

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
93,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
93,000 สร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-

-

-

243,000

243,000 สร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้การระบายน้าได้
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 0.50 เมตร ยาว 130
ชุมชน
เมตร ช่วง STA.0+130 ถึง
STA.0+260

-

-

-

288,000

288,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

กองช่าง

หมู่ที่ 4
11 ก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็ก ห้วยน้าแพร่

เพื่อชะลอการไหลของน้า

-

-

-

400,000

400,000 ฝายชะลอน้า
จ้านวน 1 ฝาย

ชุมชนมีแหล่งน้าใช้ใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหัวดง ทุ่งถ่อน

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร

-

-

-

551,000

551,000 สร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

ขนาดกว้าง 11.00 เมตร
ยาว 12.00 เมตร สูง
2.00 เมตร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 245.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ช่วง
STA.0+600 ถึง
STA.0+845

8

ที่

โครงการ

13 ก่อสร้างรางระบายน้า
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด
สายวัดน้าแพร่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
เพื่อให้การระบายน้าได้
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
195,000
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 0.50 เมตร ยาว 87.00
ชุมชน
เมตร ช่วง STA.0+220 ถึง
STA.0+307

หมู่ที่ 5
14 ก่อสร้างรางระบายน้า
เพื่อให้การระบายน้าได้
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด ซอย 6 สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 0.50 เมตร ยาว 127.00
ชุมชน
เมตร ช่วง STA.0+000
ถึง STA.0+065

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
195,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-

-

-

282,000

282,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

กองช่าง

15 ก่อสร้างรางระบายน้า
เพื่อให้การระบายน้าได้
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด ซอย 4 สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 0.30 เมตร ยาว 146.00
ชุมชน
เมตร ช่วง STA.0+000
ถึง STA.0+075

-

-

-

315,000

315,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้าท่วม
ขังในชุมชน

กองช่าง

16 ก่อสร้างรางระบายน้า
เพื่อให้การระบายน้าได้
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด ซอย 3 สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 0.30 เมตร ยาว 166.00
ชุมชน
เมตร ช่วง STA.0+000
ถึง STA.0+085

-

-

-

358,000

358,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

กองช่าง

-

-

-

1,459,000

1,459,000 สร้างถนน คสล.

ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

หมู่ที่ 6
17 โครการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านห้วยหลวงใต้

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 650 เมตร หนา
0.15 เมตร ช่วง
STA.1+300 ถึง
STA.1+950

จ้านวน 1 สาย

9

ที่

โครงการ

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้า จ้านวน 2
จุด ระยะทางยาวรวม 260
ครบทุกครัวเรือน

เมตร
19 ก่อสร้างรางส่งน้า คอนกรีต เพื่อให้การระบายน้าได้
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึก
เสริมเหล็กเพื่อการเกษตร สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 0.80 เมตร ยาว 134.00
สายฝายต้นเดื่อ
พืนที่การเกษตร
เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
150,000

-

-

-

442,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
150,000 ประชาชนในพืนที่ได้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ
100
442,000 รางระบายน้า
มีการระบายน้าได้
รูปตัวยู จ้านวน 1 สะดวก ป้องกันน้าท่วม
แห่ง
ขังในพืนที่การเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หมู่ที่ 7
20 โครการก่อสร้างถนน

ปริมาณงาน กว้าง 4.00
เมตร ยาว 178.00 เมตร

-

-

-

406,000

406,000 สร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

คอนกรีต สายทาง
ทุ่งห้วยขะมุ

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร

21 โครการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางอุ่นเฮีอน

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร

บริมาณงาน กว้าง
3.00 เมตร ยาว 200
เมตร

-

-

-

344,000

344,000 สร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

หมู่ที่ 8
22 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บ้านยางฮอม
หมู่ที่ 8

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

ปริมาณงาน กว้าง 6.00
เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง
3.50 เมตร

-

-

-

463,000

463,000

หมู่บ้านยางฮอม
หมู่ที่ 8 มีอาคารใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม เพื่อให้การระบายน้าใน
ปริมาณงาน กว้าง 3.30
สายบ้านยางฮอม หมู่ 8 - ชุมชนรวดเร็วและสะดวก
เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง
บ้านยางฮอมใหม่ หมู่ 12 ป้องกันน้าท่วมขังในหมู่บ้าน 3.30 เมตร

-

-

-

506,000

506,000 ท่อเหลี่ยมได้
การระบายน้าในชุมชน
มาตรฐาน จ้านวน 1 รวดเร็วและสะดวก
แห่ง
ป้องกันน้าท่วมขัง
เพิ่มขึน

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนมีการ
ภายในหมู่บ้านยางฮอม สาย คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
ใจเกิด และสายมะสริยานันท์ และปลอดภัยในการสัญจร

-

-

-

109,000

109,000 สร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย

กองช่าง

ปริมาณงาน สายใจเกิด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว
29.00 เมตร สายมะ
สริยานันท์ กว้าง 3.00
เมตร ยาว 34.00 เมตร

10

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์
จ้านวน 1 หลัง

ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ที่

โครงการ

หมู่ที่ 9
25 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้า บ้านห้วยสัก
หมู่ที่ 9

26 โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพัง
ถนนสายทางที่ ชร.ถ38 027 บ้านห้วยสักเหนือ แม่น้าอิง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้การระบายน้าได้
ปริมาณงาน จุดที่ 1
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
ชุมชน
0.30 เมตร ยาว 79.00
เมตร จุดที่ 2 ขนาดท่อ
คอนกรีต Ø 0.60 เมตร
ระยะทาง 60.00 เมตร

-

-

-

282,000

282,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

กองช่าง

เพื่อป้องกันตลิ่งพังทลายจาก ปริมาณงาน
น้ากัดเซาะ
ขนาดยาว 73.60 เมตร สูง
1.20 เมตร

-

-

-

375,000

375,000 สร้างพนังป้องกัน
ชุมชนมีพนังป้องกันน้า
ตลิ่งพังทลายจากน้า เซาะตลิ่งพังทลาย
กัดเซาะจ้านวน 1
แห่ง

กองช่าง

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

-

-

-

447,000

447,000 ลานเอนกประสงค์
จ้านวน 1 แห่ง

หมู่บ้านมีลานใช้ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

-

-

-

975,000

975,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้าท่วม
ขังในพืนที่การเกษตร

กองช่าง

หมู่ที่ 10
27 โครงการก่อสร้างลาน

เอนกประสงค์
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน พืนที่
1,113.00 ตารางเมตร
หนา 0.10 เมตร

หมู่ที่ 11
28 ก่อสร้างรางส่งน้า คอนกรีต เพื่อให้การระบายน้าได้
ช่วงที่1 ขนาดกว้าง 1.20
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน เมตร ลึก 1.00 เมตร
พืนที่การเกษตร
ยาวรวม 154.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.60
เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว
รวม 160.00 เมตร ช่วงที่
3 ขนาดกว้าง 1.20 เมตร
ลึก 1.00 เมตร ยาวรวม
8.50 เมตร

11

ที่

โครงการ

29 ก่อสร้างรางระบายน้า
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด
สายงามเมือง หมู่ที่ 11

30 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง
สายบ้านงามเมือง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
เพื่อให้การระบายน้าได้
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
617,000
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 0.30 เมตร ยาว 287.00
ชุมชน
เมตร ช่วง STA.0+000
ถึง STA.0+360

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
617,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

เพื่อป้องกันตลิ่งพังทลายจาก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร
น้ากัดเซาะ
สูง 0.80 เมตร ยาว
85.00 เมตร

680,000

680,000 สร้างเขื่อนป้องกัน ชุมชนมีเขื่อนป้องกันน้า
ตลิ่งพังทลายจากน้า เซาะตลิ่งพังทลาย
กัดเซาะจ้านวน 1
แห่ง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขและบรรเทา
ปริมาณงาน ถังเก็บน้า
บรรเทาปัญหาการขาด
ขนาดความจุ 150 ลบ.
แคลนน้าเพื่อใช้อุปโภคม. จ้านวน 2 ถัง
บริโภค ของประชาชนในพืนที่

620,000

620,000 ก่อสร้างถังเก็บน้า ประชาชนในพืนที่ ได้มี
คสล. ขนาด 150 น้าไว้ใช้อุปโภค-บริโภค
ลบ.ม จ้านวน 1 ถัง

กองช่าง

หมู่ที่ 12
31 โครงก่อสร้างถังเก็บน้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านยางฮอม หมู่ที่ 12
32 โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้า
ถนนสายจ้าปู่เสา
หมู่ที่ 12

เพื่อให้การระบายน้าได้
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 0.30 เมตร ลึก 0.30
ชุมชน
เมตร ยาว 390.00

33 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
เสริมเหล็ก
และปลอดภัยในการสัญจร
ถนนสาย โต้งก๊อด

-

-

-

818,000

818,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

กองช่าง

-

-

-

500,000

500,000 สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ้านวน
1 แห่ง

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

เมตร
ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
6.00 เมตร

หมู่ที่ 12

12

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

หมู่ที่ 14
34 โครการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายร่องโชค หมู่ที่ 14

35 โครการก่อสร้างถนน

คอนกรีต สายพระธาตุ
จอมมงคลคีรีสารภี
เชื่อมบ้านน้าแพร่
หมู่ที่ 14 ชร.ถ.38-032
เชื่อมสายจ้าตอง
หมู่ที่ 14
36 โครการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายอ่างห้วยก้างปลา
หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร

-

-

-

428,000

428,000 สร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาวรวม 330.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วง STA.1+200 ถึง
STA.1+390

-

-

-

742,000

742,000 สร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ท่อจ่ายน้า
มีการใช้งานได้ดีขึน
PVC Ø 5 นิว

-

-

-

670,000

670,000 ปรับปรุงระบบ
ประปา จ้านวน 1
แห่ง

ระบบประปาหมู่บ้านมี
การใช้งานได้ดีขึน

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร

-

1,168,000 สร้างถนน คสล.

-

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร

-

1,168,000

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 520.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ช่วง
STA.0+000 ถึง
STA.0+520
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 190.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ช่วง
STA.0+000 ถึง
STA.0+520

จ้านวน 1 สาย

หมู่ที่ 15
37 โครงการปรับปรุงระบบ

ท่อจ่ายน้าประปา
หมู่บ้านห้วยสักเหนือ
หมู่ที่ 15

ระยะทาง 390.00
เมตร
13

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

38 โครงการปรับปรุงถนน

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
สายทางที่ ชร.ถ38 004 บ้านห้วยสักเหนือ และปลอดภัยในการสัญจร

ม.15 - บ้านห้วยสัก ม.
9 หมู่ที่ 15
39 โครงการซ่อมแซมถนน

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
สายทางที่ ชร.ถ38 004 บ้านห้วยสักเหนือ และปลอดภัยในการสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปริมาณงาน ขยายไหล่
ทาง 2 ข้างทาง กว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร
ระยะทาง 735.00
เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
872,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
872,000 สร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-

-

-

206,000

206,000 สร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

-

-

-

950,000

950,000 สร้างพนังป้องกัน
ชุมชนมีพนังป้องกันน้า
ตลิ่งพังทลายจากน้า เซาะตลิ่งพังทลาย
กัดเซาะจ้านวน 1
แห่ง

กองช่าง

ขนาดสูง 1.00 เมตร
ยาว รวม 105.00 เมตร

-

-

-

200,000

กองช่าง

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาว รวม 210.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ช่วง
STA.0+725 ถึง
STA.0+825

-

-

-

130,000

200,000 ราวกันตก จ้านวน 1 หมู่บ้านมีราวกันตก
แห่ง
เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึน
130,000 สร้างถนน คสล.
ประชาชนในพืนที่
จ้านวน 1 สาย
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ปริมาณงาน กว้าง
4.00 เมตร ระยะทาง
ซ่อมแซม 90.00 เมตร

ม.15 - บ้านห้วยสัก ม.
9 หมู่ที่ 15
หมู่ที่ 16
40 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เพื่อป้องกันตลิ่งพังทลายจาก ขนาดกว้าง 0.15 เมตร
ล้าห้วยป่าแดง หมู่ที่ 16 น้ากัดเซาะ
ยาว 62.00 เมตร

สูง 2.00 เมตร
41 ก่อสร้างราวกันตก
ล้าห้วยป่าแดง หมู่ที่ 16

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึนในชุมชน

42 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนมีการ
เสริมเหล็ก สายรวมห้าแยก คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่ 16
และปลอดภัยในการสัญจร

14

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หมู่ที่ 17
43 โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้า รูปตัวยู
ชนิดมีฝาปิด สายทาง
ข้างวัดยางฮอม หมู่ที่ 17
44 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้า
ถนนสายบ้านยางฮอม
หมูท8ี่ - บ้านยางฮอมใหม่
หมู่ที่ 17

เพื่อให้การระบายน้าได้
ปริมาณงาน
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ชุมชน
ลึก 0.30 เมตร

-

-

-

274,000

274,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

กองช่าง

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาว รวม 210.00 เมตร
พร้อมรางระบายน้า
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
0.70 เมตร
ยาว
210.00 เมตร

-

-

-

763,000

763,000 ขยายไหล่ทาง
พร้อมรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการสัญจร และมี
การระบายน้าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

กองช่าง

ปริมาณงาน กว้าง
4.00 เมตร ยาว
92.00 เมตร
เพื่อให้การระบายน้าได้
ปริมาณงาน
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ชุมชน
ลึก 0.70 เมตร
ยาว 110 เมตร

-

-

-

211,000

211,000 สร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

-

-

-

332,000

332,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

กองช่าง

เพื่อให้การระบายน้า
ปริมาณงาน รางส่งน้า
ได้สะดวก ป้องกันน้าท่วมขัง ตัววี ขนาดปากกว้าง
ในพืนที่การเกษตร
1.00. -1.20 เมตร

-

-

-

384,000

384,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้าท่วม
ขังในชุพืนที่การเกษตร

กองช่าง

ยาว 130 เมตร
เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
และมีการระบายน้าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

หมู่ที่ 18
45 โครการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางลุงจันทร์
46 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ถนนสาย
ซอย 6 หมู่ที่ 18
47 โครงการก่อสร้าง

รางส่งน้า
ล้าเหมืองโป่งเคราะห์

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร

หนา 0.08 ม. ระยะ
ยาว 690.00 ม.
หมู่ที่ 19
15

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
500,000 ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมระบบสูบน้า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
จ้านวน 1 แห่ง

48 ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มีน้า
ขนาด Ø 6 นิว
ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่าง
ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร เพียงพอและทั่วถึง
พร้อมระบบสูบน้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ (ACDC)

ขนาด Ø 6 นิว
ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร
พร้อมระบบสูบน้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ (ACDC)

49 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้อาคารอเนกประสงค์
มีสภาพการใช้งานได้ดีขึน

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 15.00 เมตร
สูง 3.20 เมตร

-

-

-

560,000

560,000

50 โครการปรับปรุงถนน

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาวรวม 565.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วง STA.0+250 ถึง
STA.0+560

-

-

-

350,000

ขนาด Ø 6 นิว
ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร
พร้อมระบบสูบน้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์(ACDC)

-

-

-

เพื่อให้การระบายน้าได้
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 0.50 เมตร
ชุมชน
ยาว 213.00 เมตร ช่วง
STA.0+400 ถึง
STA.0+630

-

-

-

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายพระธาตุจอมมงคลคีรี และปลอดภัยในการสัญจร

สารภี เชื่อมบ้านน้าแพร่
หมู่ที่ 14 ชร.ถ.38-032
หมู่ที่ 20
51 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มีน้า
6 นิว ลึกไม่น้อยกว่า 100 ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่าง
เมตร พร้อมระบบสูบน้า
เพียงพอและทั่วถึง
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
(ACDC)
52 ก่อสร้างรางระบายน้า
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด
สายวัดห้วยหลวง
เชื่อมสายร่องมอญ
หมู่ที่ 20

16

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์
จ้านวน 1 หลัง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนในพืนที่มีน้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

อาคารอเนกประสงค์มี
สภาพการใช้งานได้ดีขึน

กองช่าง

350,000 สร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนในพืนที่
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

500,000

500,000 ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมระบบสูบน้า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนในพืนที่มีน้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง

กองช่าง

468,000

468,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

กองช่าง

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
53 ก่อสร้างรางระบายน้า
เพื่อให้การระบายน้าได้
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
720,000
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 0.30 เมตร
ยาว
สายบ้านห้วยหลวงเหนือ
ชุมชน
รวม 335.00 เมตร ช่วง
หมู่ที่ 20-บ้านห้วยหลวงใต้
STA.0+000 ถึง
หมู่ที่ 6
STA.0+340
หมู่ที่ 21
54 ก่อสร้างรางระบายน้า รูป
ตัวยู ชนิดมีฝาปิด สายบ้าน
ห้วยหลวง หมู่ที่ 5 - บ้าน
ป่าแดง หมู่ที่ 2 ชร ถ.
38-007

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
720,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

เพื่อให้การระบายน้าได้
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 0.30 เมตร ยาว 21.00
ชุมชน
เมตร ช่วง STA.1+100 ถึง
STA.1+120

-

-

-

44,000

44,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

กองช่าง

เพื่อให้การระบายน้าได้
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 0.50 เมตร
ยาว
ชุมชน
รวม 108.00 เมตร ช่วง
STA.0+100 ถึง
STA.0+210

-

-

-

240,000

240,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

กองช่าง

56 ก่อสร้างรางระบายน้า
เพื่อให้การระบายน้าได้
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด ซอย 1 สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังใน 0.30 เมตร ยาวรวม
ชุมชน
90.00 เมตร ช่วง
STA.0+000 ถึง
STA.0+090

-

-

-

192,000

192,000 รางระบายน้า
รูปตัวยู จ้านวน 1
แห่ง

มีการระบายน้าได้
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขังในชุมชน

กองช่าง

57 โครการก่อสร้าง

-

-

-

57,000

55 ก่อสร้างรางระบายน้า
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด
สายรวมห้าแยก

เพื่อให้ประชาชนมีการ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
สายก้างยาง

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาวรวม 26.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ช่วง
STA.0+000 ถึง
STA.0+26
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57,000 สร้างถนน คอนกรีต ประชาชนในพืนที่
เสริมเหล็ก
ได้รับความสะดวกและ
จ้านวน 1 สาย
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

58 โครงการติดตัง

เครือ่ งปรับอากาศพร้อม
เพื่อท้าให้อากาศ ภายใน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์
ห้องเรียน มี อุณหภูมิที่
พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางฮอม
เหมาะสม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน
59 โครงการติดตัง
เครือ่ งปรับอากาศพร้อม
เพื่อท้าให้อากาศ ภายใน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์
ห้องเรียน มี อุณหภูมิที่
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแดง
เหมาะสม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน
60 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้ส้านักงานเทศบาล
ส้านักงานเทศบาลต้าบล ต้าบลยางฮอมมีสภาพการ
ยางฮอม
ใช้งานได้ดีขึน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซือเครือ่ งปรับอากาศ
ใน ห้องเรียน ชนิดแบบ
แขวน ขนาด 40,000
บีทียูจ้านวน 3 เครือ่ ง
และปรับปรุงระบบไฟฟ้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
181,600

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

181,600 เครือ่ งปรับอากาศ
ขนาด 40,000 บี
ทียูจ้านวน 3
เครือ่ ง และ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า

กองการศึกษา
สภาพห้องเรียนมี
บรรยากาศที่ดี
นักเรียน มีความสุข
ในการเรียน การสอน

จัดซือเครือ่ งปรับอากาศ
ใน ห้องเรียน ชนิดแบบ
แขวน ขนาด 40,000
บีทียูจ้านวน 3 เครือ่ ง
และปรับปรุงระบบไฟฟ้า

-

-

-

179,300

179,300 เครือ่ งปรับอากาศ
ขนาด 40,000 บี
ทียูจ้านวน 3
เครือ่ ง และ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า

กองการศึกษา
สภาพห้องเรียนมี
บรรยากาศที่ดี
นักเรียน มีความสุข
ในการเรียน การสอน

ขนาดพืนที่ปรับปรุง
793 ตร.ม. เช่น ทาสี,
ซ่อมแซมหลังคา เป็นต้น

-

-

-

430,000

430,000 ปรับปรุงอาคาร
ส้านักงานเทศบาล
ต้าบลยางฮอม
จ้านวน 1 หลัง

ส้านักงานเทศบาล
ต้าบลยางฮอมมี
สภาพการใช้งานได้ดี
ขึน

26,038,400 26,038,400
รวม 60 โครงการ
หมายเหตุ : ทั้งนี้โครงการก่อสร้างซึง่ ที่อยู่ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐอื่น จะต้องได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อนเข้าดาเนินการก่อนเท่านั้น

18

แบบ ผ. 02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11
สาหรับ เทศบาลดาเนินการ
เทศบาลตาบลยางฮอม อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
1.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2565
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพระยะ
สั้นการทาสบู่กลีเซอ
รีนสมุนไพร โรงเรียน
บ้านทุ่งน้าแพร่ป่าบง

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เรื่องสบู่สมุนไพร มี
ทักษะปฏิบัติในการทา
สบู่กลรเซอรีนสมุนไพร
และนาความรู้และทักาะ
การทาสบู่กลีเซอรีน
สมุนไพรไปใช้ใน
ครอบครัวได้

นักเรียนชั้นป.1-ป.6
จานวน 39 คน มี
ความรู้เรื่องสบู่
สมุนไพร นักเรียน
มีทักษะปฏิบัติใน
การทาสบู่กลีเซอรีน
สมุนไพร และ
นักเรียนนาความรู้
และทักษะการทา
สบู่กลีเซอรีน
สมุนไพรไปใช้ใน
ครอบครัวได้

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,500 มีนักเรียนป.1-ป.6
สนใจเข้าร่วม
อบรม ทาสบู่
สมุนไพร
ร้อยละ 91
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
นักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมมีทักษะปฏิบัติการ การศึกษา
ทาสบู่กลีเซอรีนสมุนไพร
มีความรู้และสามารถ
ปฏิบัติทาสบู่กลีเซอรีน
สมุนไพรได้ และ
นักเรียนที่เข้ารับ
การอบรม จะได้รับสบู่กลี
เซอรีนสมุนไพร ขนาด
100 กรัม คนละ 1 ก้อน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ
ล้านนา การตีกลอง
สะบัดชัยและการ
ฟ้อนรา เด็กและ
เยาวชน โรงเรียน
บ้านทุ่งน้าแพร่ป่าบง

เพื่อให้นักเรียนสร้าง
ผลงานการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการตีกลอง
สะบัดชัยและการฟ้อนรา
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และมีทักษะด้าน
การตีกลองสะบัดชัยและ
การฟ้อนรา

นักเรียนชั้นป.4
และป.6 จานวน
19 คน มีทักษะใน
การตีกลองสะบัดชัย
และการฟ้อนรา

11,500 ร้อยละของ
นักเรียนชั้นป.4
และป.6 สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมตี
กลองสะบัดชัย
และการฟ้อนรา

นักเรียนสร้างผลงานการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการ
ตีกลองสะบัดชัยและการ
ฟ้อนรา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และมีทักษะด้านการตี
กลองสะบัดชัยและการ
ฟ้อนรา

กอง
การศึกษา

3 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและ
เยาวชน โรงเรียน
บ้านทุ่งน้าแพร่ป่าบง

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนาข้อ
ปฏิบัติมาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และเกิด
ความตระหนักในการ
เป็นคนดีมีคุณธรรมนา
ชีวิตมีความชื่อสัตย์สุจริต
และเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศ

นักเรียนชั้นป.1-ป.6
จานวน 39 คน มี
คุณธรรม-จริยธรรม
และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่ดี

9,500 ร้อยละนักเรียนป.
1-ป.6 สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม และ
มีคุณธรรมจริยธรรมและผ่าน
เกณฑ์คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฎิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาที่
ตนเองนับถือ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่ดี และมี
พฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น
และสามารถปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดีตามแนว
วิถีพุทธ

กอง
การศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

4 อุดหนุนโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพระยะ
สั้นการทาขนมเค็ก
กล้วยน้าว้า โรงเรียน
บ้านทุ่งน้าแพร่ป่าบง

เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.1ป.6 จานวน 39 คน ทา
ขนมเต็กกล้วยน้าว้าได้
และส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สามารถหา
รายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัวได้

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ทุ่งน้าแพร่ป่าบง
ชั้นป.1-ป.6 จานวน
39 คน ทาขนมเค็ก
กล้วยน้าว้าได้ และ
นักเรียนรูจ้ ักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
สามารถหารายได้
ให้กับตนเองและ
ครอบครัวได้

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,500 มีนักเรียนป.1-ป.6
สนใจเข้าร่วม
อบรม ทาสบู่
สมุนไพร
ร้อยละ 90
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ง
น้าแพร่ป่าบง ชั้นป.1-ป.6
ทาขนมเค็กกล้วยน้าว้าได้
ทุกคน และนักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้าแพร่ป่า
บง ชั้นป.1-ป.6 รูจ้ ักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และสามารถหารายได้
ให้กับตนเองและครอบครัว
ได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

5 อุดหนุนโครงการเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ใส่ใจสุขภาพจิตของ
ตนเอง รู้จัก เรียนรู้การ
ใช้ชีวิตและการแก้ไข
ปัญหาที่ถูกวิธี ให้สมาชิก
ในครอบครัวได้เรียนรู้
ความสาคัญของ
ครอบครัว มีความเข้าใจ
และการเอาใจใส่ที่ดี
ตระหนักถึงปัญหายาเสพ
ติด และครอบครัวในเขต
บริการโรงเรียน ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ในการ
ดูแลสมาชิกในครอบครัว

ผู้ปกครอง และ
นักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลยางฮอม
จานวน 138 คน

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

41,000 มีผู้ปกครอง และ
นักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาล
ยางฮอม เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
80
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กและเยาวชนมีสุภาพจิตที่
ดี รู้จักและเรียนรู้การใช้ชีวิต
และการแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธี
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลยางฮอมตระหนักถึง
ความสาคัญของครอบครัว
และอันตรายที่เกิดจากยา
เสพติด และผู้ปกครอง
นักเรียนสามารถนาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในครอบครัว เพื่อ
ป้องกันไม่ให้สมาชิกใน
ครอบครัวเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดได้ และสามารถ
สร้างเครือข่ายครอบครัวใน
การเฝ้าระวังยาเสพติดใน
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

6 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

7 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่องพืชสมุนไพรกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อให้นักเรียนมีความ
ตระหนักต่อการป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดและ
อบายมุข และให้
นักเรียนมีจิตสานึกที่ดีต่อ
ตนเอง ครอบครัว และ
สังคมโดยส่วนรวม

นักเรียนชั้นป.1-ป.6
โรงเรียนบ้านห้วย
สัก(ประชานุกูล)
จานวน 49 คน

เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักพืช
สมุนไพรพื้นบ้านใกล้ตัว
สร้างความตระหนักเห็น
ความสาคัญของพืช
สมุนไพรพื้นบ้าน และได้
ศึกษาเรียนรู้การผลิตยา
สมุนไพรพื้นบ้านอย่าง
ง่ายได้

นักเรียนชั้นป.1-ป.6
โรงเรียนบ้านห้วย
สัก(ประชานุกูล)
จานวน 49 คน

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

20,500 นักเรียนชั้นป.1-ป.6 นักเรียนมีความตระหนัก
โรงเรียนบ้านห้วย ต่อการป้องกันตนเอง
สัก(ประชานุกูล)
จากสิ่งเสพติด อบายมุข
ร้อยละ 90 มีความ และมีจิตสานึกที่ดีต่อ
ตระหนักต่อการ
ตนเอง ครอบครัว และ
ป้องกันตนเองจากสิ่ง สังคมโดยรวม

กอง
การศึกษา

20,500 นักเรียนชั้นป.1-ป.6 นักเรียนได้รู้จักพืช
โรงเรียนบ้านห้วย สมุนไพรพื้นบ้านใกล้ตัว
สัก(ประชานุกูล)
มีความตระหนักเห็น
ร้อยละ 90 มีความ ความสาคัญของพืช
ตระหนักเห็น
สมุนไพรพื้นบ้าน และได้
ความสาคัญของพืช ศึกษาเรียนรู้การผลิตยา
สมุนไพรพื้นบ้าน
สมุนไพรพื้นบ้านอย่าง
และผลิตยา
ง่ายได้

กอง
การศึกษา

เสพติด อบายมุข
และมีจิตสานึกที่ดี
ต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคมโดยรวม

สมุนไพรพื้นบ้าน
อย่างง่ายได้
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

8 อุดหนุนโครงการเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ใส่ใจสุขภาพจิตของ
ตนเอง รู้จัก เรียนรู้การ
ใช้ชีวิตและการแก้ไข
ปัญหาที่ถูกวิธี ให้สมาชิก
ในครอบครัวได้เรียนรู้
ความสาคัญของ
ครอบครัว มีความเข้าใจ
และการเอาใจใส่ที่ดี
ตระหนักถึงปัญหายาเสพ
ติด และครอบครัวในเขต
บริการโรงเรียน ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ในการ
ดูแลสมาชิกในครอบครัว

ผู้ปกครอง และ
นักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลยางฮอม
จานวน 138 คน

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

41,000 มีผู้ปกครอง และ
นักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาล
ยางฮอม เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
81

24

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กและเยาวชนมีสุภาพจิตที่
ดี รู้จักและเรียนรู้การใช้ชีวิต
และการแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธี
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลยางฮอมตระหนักถึง
ความสาคัญของครอบครัว
และอันตรายที่เกิดจากยา
เสพติด และผู้ปกครอง
นักเรียนสามารถนาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในครอบครัว เพื่อ
ป้องกันไม่ให้สมาชิกใน
ครอบครัวเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดได้ และสามารถ
สร้างเครือข่ายครอบครัวใน
การเฝ้าระวังยาเสพติดใน
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

9 อุดหนุนโครงการ
"ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน"

เพื่อให้นักเรียนได้
นักเรียนโรงเรียน
ตระหนักถึงโทษและ
ยางฮอมวิทยาคม
ผลกระทบจากยาเสพติด จานวน 115 คน
ดารงชีพใน
ชีวิตประจาวันได้อย่าง
ปลอดภัยจากปัญหายา
เสพติด และป้องกัน
ตนเองจากปัญหายาเสพ
ติดและแนะนาบุคคลอื่น
ได้

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

16,000 ร้อยละของ
นักเรียนโรงเรียน
ยางฮอมวิทยาคม
จานวน 115 คน
สนใจเข้าร่วม
โครงการ"ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน"
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของยา
เสพติดอย่างเหมาะสม ได้
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพ
ติดในโรงเรียน สามารถใช้
เป็นข้อมูลในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้อย่างเหมาะสม และลด
การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดเข้ามาในโรงเรียน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และสามารถปฏิบัติตนให้
ห่างไกลยาเสพติดได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

10 อุดหนุนโครงการ
วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจ
สุขภาพ

เพื่อให้นักเรียน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เพศศึกษา และการ
ป้องกันการตั้งครรภ์
นักเรียนได้เรียนรู้ถึง
หน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและ
รู้จักวิธีจัดการกับ
ความเครียดได้อย่าง
ถูกต้อง และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้นักเรียนได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร

นักเรียนโรงเรียน
ยางฮอมวิทยาคม
จานวน 115 คน มี
ความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึง
ข้อเสียผลกระทบที่
เกิดขึ้นของการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร และมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคซึมเศร้าและรู้จัก
วิธีจัดการกับ
ความเครียดได้อย่าง
ถูกต้อง

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

26,000 นักเรียนโรงเรียน
ยางฮอมวิทยาคม
จานวน 115 คน
ร้อยละ 80 มี
ความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึง
ข้อเสียผลกระทบที่
เกิดขึ้นของการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร และมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรค
ซึมเศร้าและรู้จัก
วิธีจัดการกับ
ความเครียดได้
อย่างถูกต้อง
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
นักเรียน มีความ
การศึกษา
เหมาะสมตามวัย มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและ
รู้จักวิธีจัดการกับ
ความเครียดได้อย่าง
ถูกต้อง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น องค?กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียน ชุม บ้านและ
กลุ่มเพื่อนวัยรุ่นมีการ
ตื่นตัวต่อปัญหาและเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวัง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของเด็กวัยรุ่น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
11 อุดหนุนโครงการ
นักเรียน โรงเรียน
ป้องกันโรคติดต่อและ สามารถและปฎิบัติตนใน บ้านชมภู จานวน
สารเสพติดในโรงเรียน การป้องกันการแพร่ระบาด 89 คน มีการ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ป้องกันโรคติดต่อ
2019 (COVID-19)ได้
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย และสารเสพติดใน
ของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ โรงเรียน

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,240 ร้อยละของ
นักเรียนโรงเรียน
บ้านชมภู สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม
ป้องกันโรคติดต่อ
และสารเสพติดใน
โรงเรียน

มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
โรคติดต่อ และนาไปปฎิบัติ
ในชีวิตประจาวันและแนะนา
ผู้อื่นได้ เห็นคุณค่าของการ
ออกกาลังกายและการเล่น
กีฬาในการหลีกเลี่ยงยาเสพ
ติดและเป็นภูมิคุ้มกัน
โรคติดต่อ และมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องโทษและ
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันตนเองจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงพิษภัย
ยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย
สุขภาพ อนามัย นักเรียนมี
ภูมิคุ้มกันห่างไกลจากยาเสพ
ติด มีแกนนานักเรียนต่อต้าน
ยาเสพติดในสถานศึกษา มี
มาตรการควบคุมและป้องกัน
โรคที่มักเกิดขึ้นกับนักเรียน
และรู้จักป้องกันโรคและ
รักษาความสะอาด ถูกวิธี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

12 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริม สืบสาน
การตีกลองสะบัดชัย
ล้านนา โรงเรียนบ้าน
ชมภู

เพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์
และสืบทอดศิลปะการตี
กลองสะบัดชัยจากรุ่นสู่
รุ่น นักเรียนได้ตระนักถึง
คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่
ดีงาม มีความรู้ ความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้
เกี่ยวกับศิลปะการตี
กลองสะบัดชัย และได้
แสดงออกถึง
ความสามารถในด้าน
ศิลปะการตีกลองสะบัดชัย

นักเรียน โรงเรียน
บ้านชมภู จานวน
89 คน มีการ สืบ
สานการตีกลอง
สะบัดชัยล้านนา

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,500 ร้อยละของ
นักเรียนโรงเรียน
บ้านชมภู สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม สืบ
สานการตีกลอง
สะบัดชัยล้านนา
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านชมภู
มีทักษะในการตีกลอง
สะบัดชัย มีการนาเอา
ศิลปะการตีกลองสะบัดชัย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มา
ประยุกต์เป็นของตนเอง
ตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปะการตีกลองสะบัดชัย
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอัน
จะสร้างความภูมิใจ และ
จิตสานึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป และมีศิลปะ
ดนตรีพื้นเมืองด้านการตี
กลองสะบัดชัยเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

13 อุดหนุนโครงการสืบ
สาน ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
นาฏศิลป์พื้นเมือง
โรงเรียนบ้านชมภู

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ทราบถึงศิลปวัฒนธรรมของ
ยุคสมัยก่อน สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมด้าน
นาฎศิลป์พื้นเมือง นาความรู้
ความสามารถไปต่อยอด
โดยการสานต่อทักษะความรู้
และนาไปฝึกสอนรู่ต่อรุ่นได้
ก่อให้เกิดความรักความ
ผูกพันธ์ขึ้นในจิตใจ เรียนรู้ถึง
วิถีชีวิตความเป็นล้านนา
และรากเหง้าของพื้นถิ่น
กาหนด เป็นสื่อกลางในการ
สร้างกิจกรรมทางประเพณี
ลัพิธีกรรมในสังคมและ
วัฒนธรรม และสกัดกั้น
อิทธิพลของวัฒนธรรรม
ต่างชาติ ซึ่งส่งผลให้
วัฒนธรรมเบี่ยงเบนเปลี่ยนทิศ

นักเรียน โรงเรียน
บ้านชมภู จานวน
89 คน มีการ สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
นาฏศิลป์พื้นเมือง

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,500 ร้อยละของ
นักเรียนโรงเรียน
บ้านชมภู สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม สืบ
สาน ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
นาฏศิลป์พื้นเมือง
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
นักเรียนโรงเรียนบ้านชมภู
การศึกษา
ทราบถึงความสาคัญของ
การอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมือง มีความรู้
ความสามารถ มีความ
อดทน มีสมาธิ สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ และ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น และ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ชมภูใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และนาความรูท้ ี่
ได้ไปสานต่อโดยการนา
ทักษะความรูด้ ้าน
นาฎศิลป์พื้นเมืองไป
ฝึกสอนรุน่ ต่อรุน่ ได้

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

14 อุดหนุนโครงการ
อบรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ด้านวิชาชีพ
ผลิตภัณฑ์กาแฟอรา
บิก้า โรงเรียนบ้าน
พญาพิภักดิ์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี นักเรียน โรงเรียน
ทักษะความรู้ ในการแปร บ้านพญาพิภักดิ์
รูปกาแฟ พัฒนาสินค้า
จานวน130 คน
และการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ สามารถจาหน่ายใน
ระบบออนไลน์ได้ และ
สามารถสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับตนเองใน
ชีวิตประจาวัน

15 อุดหนุนโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพระยะสั้น
โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้วยหลวง

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึก
ประสบการณ์ในกิจกรรม
งานอาชีพที่นักเรียนถนัด
สนใจและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง สร้าง
งานและอาชีพให้กับ
นักเรียนให้มีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้แก่ตนเอง
ครอบครัว และรูจ้ ักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และ
พัฒนานักเรียนให้ความรู้
ทักษะในการประกอบอาชีพ

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

41,000 ร้อยละของ
นักเรียนโรงเรียน
บ้านพญาพิภักดิ์
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมอบรม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน ด้าน
วิชาชีพผลิตภัณฑ์
กาแฟอราบิก้า
22,510 ร้อยละของ
นักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าแดงห้วย
หลวง สนใจเข้า
ร่วมโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพระยะสั้น

นักเรียน โรงเรียน
บ้านป่าแดงห้วย
หลวง ตั้งแต่ชั้น
อนุบาล3 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 103 คน
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
เด็กและเยาวชนมีทักษะ
การศึกษา
ความรู้ ในการพัฒนา
สินค้าและการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ได้ และ
สามารถสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับตนเองใน
ชีวิตประจาวัน

นักเรียน โรงเรียนบ้านป่า
แดงห้วยหลว มีความรู้
ทักษะในการประกอบ
อาชีพ เกิดกระบวนการ
คิดในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น และสามารถสร้าง
งาน และสร้างอาชีพ
ให้กับตนเองมาประกอบ
อาชีพเสริม เพิ่มรายได้
แก่ตนเองและครอบครัว

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

16 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โรงเรียน
บ้านป่าแดงห้วยหลวง

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้และเห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตน มีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียน
และชุมชน ยกย่องเชิดชู
เกียรติปราชญ์ชาวบ้าน
ในท้องถิ่น และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพต่างในชุมชน
ของตน
รวม 16 โครงการ

(บาท)

นักเรียน โรงเรียน
บ้านป่าแดงห้วย
หลวง ตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีท4ี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3จานวน 59 คน

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

22,440 ร้อยละของ
นักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าแดงห้วย
หลวง สนใจเข้า
ร่วมโครงการ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

0

0

0
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0

354,190

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียน โรงเรียนบ้านป่า
แดงห้วยหลว มีความรู้ ความ
เข้าใจ เห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตน
ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภานในชุมชนของ
นักเรียนปราชญ์ชาวบ้านใน
ท้องถิ่นได้รับการยกย่อง และ
เชิดชูเกียรติ และชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

1.2 แผนงาน สาธารณสุข
เพื่อเตรียมความพร้อมกรณี
1 อุดหนุนโครงการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 2019 (COVID-19) ใน
พื้นที่ ให้ผู้ป่วย หรือผู้ที่
(COVID-19)
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
(ศปก.อ.ขุนตาล
ภาคสนาม) อาเภอ ได้รับการดูแล รักษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ขุนตาล จังหวัด
และป้องกันการ
เชียงราย

อุดหนุนศูนย์
ปฏัติการควบคุมโรค
(ศปก.อ.ขุนตาล)
ในการดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่
ของศูนย์ปฏัติการ
ควบคุมโรค
(ศปก.อ.ขุนตาล)

-

-

-

(บาท)

30,000

2565
(บาท)

-

ผู้ป่วย หรือผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรคในพื้นที่ตาบล
ยางฮอม ได้รับการ
ดูแล ร้อยละ 100

แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

รวม 1 โครงการ

-

-

-
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30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีความพร้อมกรณีเกิดการ
กอง
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ สาธารณสุขฯ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในพื้นที่ ผู้ป่วย
หรือผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรค และต้องอยู่กักกันตนเอง
ได้รับการดูแล รักษา อย่าง
มีประสิทธิภาพ ป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถดูแล และป้องกัน
การแพร่ระบาดได้ตาม
วัตถุประสงค์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

1.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 อุดหนุนโครงการกีฬา เพื่อส่งเสริมการออก
อุดหนุนศูนย์
เด็ก เยาวชน และ
กาลังกายโดยการเล่น
เครือข่ายการศึกษา
ประชาชน
กีฬาสุขภาพดีถ้วนหน้า ตาบลยางฮอมตาม
ตาบลยางฮอม
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้ โครงการกีฬาเด็ก
อาเภอขุนตาล
เกิดประโยชน์ โดยการ เยาวชน และ
จังหวัดเชียงราย
ออกกาลังและการเล่น ประชาชน
กีฬา ใช้กิจกรรมการเล่น ตาบลยางฮอม
กีฬาเป็นสื่อในการสร้าง อาเภอขุนตาล
ความสมานฉันท์ ความ จังหวัดเชียงราย
สามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง
และให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ลดปัญหายา
เสพติด

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

160,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่
ตาบลยางฮอม
อาเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 70

33

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็ก เยาวชน และ
กอง
ประชาชนในตาบลยางฮ การศึกษา
อมได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จากการ
ออกกาลังกายโดยการ
เล่นกีฬา เยาวชนและ
ประชาชนห่างไกล
อบายมุข และปลอด ยา
เสพติด และชุมชนทุก
ชุมชน มีความสามัคคี
สมานฉันท์ ในการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2 อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธีบาเพ็ญ
กุศลน้อมราลึกในวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช
บรมนาถบพิตร
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 (วันที่
13 ตุลาคม 2564)

เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และ
น้อมสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์เทิดทูน
สถาบัน สร้างความ
สมานฉันท์ ปรองดอง
ของประชาชนทุกหมู่เหล่า
และแสดงออกถึงความมี
ส่วนร่วมของประชาชน
และเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีของท้องถิ่น

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอขุนตาล
จัดงานรัฐพิธีบาเพ็ญ
กุศลน้อมราลึกในวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 (วันที่ 13
ตุลาคม 2564)

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000 ประชาชนพื้นที่
ตาบลยางฮอมได้
เข้าร่วมงานรัฐพิธี
บาเพ็ญกุศลน้อม
ราลึกในวันคล้าย
วันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบ
ศรฯ

34

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าใน
อาเภอขุนตาลได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี สานึกใน พระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์และ
พระบรม
วงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์ เป็น
การรวมพลัง สร้าง
ความรักความสามัคคี
และความปรองดอง ของ
ประชาชนชาวอาเภอขุน
ตาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

3 อุดหนุนโครงการ
กิจกรรมงานเดิน
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดี เนื่องในวัน
คล้ายวัน พระราช
สมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราช
ชนนี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 (วันที่ 21
ตุลาคม 2564)

เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และ
น้อมสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์เทิดทู
สถาบัน สร้างความ
สมานฉันท์ ปรองดอง
ของประชาชนทุกหมู่
เหล่าและแสดงออกถึง
ความมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคี
ของท้องถิ่น

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอขุน
ตาลโครงการ
กิจกรรมงานเดิน
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดี เนื่องใน
วันคล้ายวัน พระ
ราชสมภพสมเด็จ
พระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 (วันที่
21 ตุลาคม 2564)

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000 ประชาชนพื้นที่
ตาบลยางฮอมได้
เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมงานเดิน
เทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี
เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนคริ
นทราฯ
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
ประชาชนทุกหมู่เหล่าใน
การศึกษา
อาเภอขุนตาลได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี สานึกใน พระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ เป็นการรวม
พลัง
สร้างความ
รักความสามัคคี และ
ความปรองดอง ของ
ประชาชนชาวอาเภอขุน
ตาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

4 อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธีน้อมราลึก
เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565

เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และ
น้อมสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
เทิดทูสถาบัน สร้าง
ความสมานฉันท์
ปรองดอง ของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
และแสดงออกถึงความมี
ส่วนร่วมของประชาชน
และเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีของท้องถิ่น

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอขุน
ตาลโครงการจัดงาน
รัฐพิธีน้อมราลึก
เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 5
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000 ประชาชนพื้นที่
ตาบลยางฮอมได้
เข้าร่วมโครงการ
จัดงานรัฐพิธีน้อม
ราลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 5
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าใน
อาเภอขุนตาลได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี สานึกใน พระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ เป็นการรวม
พลัง
สร้าง
ความรักความสามัคคี
และความปรองดอง ของ
ประชาชนชาวอาเภอขุน
ตาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

5 อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธีเนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราช
สมภพของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศ วัน
ชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 (วันที่ 5
ธันวาคม 2564)

เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และ
น้อมสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
เทิดทูสถาบัน สร้าง
ความสมานฉันท์
ปรองดอง ของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
และแสดงออกถึงความมี
ส่วนร่วมของประชาชน
และเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีของท้องถิ่น

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอขุน
ตาลโครงการจัดงาน
รัฐพิธีเนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรม
ราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศ
วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 (วันที่ 5
ธันวาคม 2564)

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000 ประชาชนพื้นที่
ตาบลยางฮอมได้
เข้าร่วมโครงการ
จัดงานรัฐพิธีเนื่อง
ในวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศ วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 (วันที่ 5
ธันวาคม 2564)
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าใน
อาเภอขุนตาลได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี สานึกใน พระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ และเป็นการ
รวมพลัง สร้างความรัก
ความสามัคคี และความ
ปรองดอง ของประชาชน
ชาวอาเภอขุนตาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

6 อุดหนุนโครงการจัด
งานพ่อขุนเม็งราย
มหาราช ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 (ระหว่างวันที่
26 มกราคม - 4
กุมภาพันธ์ 2565)

เพื่อสร้างความสมานฉันท์
ปรองดอง ของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
แสดงออกถึงความมีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
เสริมสร้างความรักความ
สามัคคีของท้องถิ่น
และเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงราย

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอขุน
ตาลโครงการจัด
งานพ่อขุนเม็งราย
มหาราช ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 (ระหว่าง
วันที่ 26 มกราคม 4 กุมภาพันธ์
2565)

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 ประชาชนพื้นที่
ตาบลยางฮอมได้
เข้าร่วมโครงการ
ร่วมงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 (ระหว่าง
วันที่ 26 มกราคม
- 4 กุมภาพันธ์
2565)
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เป็นการรวมพลัง สร้าง
ความรักความสามัคคี
และความปรองดอง
ของประชาชนชาวอาเภอ
ขุนตาล และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนชาว
อาเภอขุนตาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

7 อุดหนุนโครงการ
ร่วมงานประเพณี
สักการะอนุสาวรีย์พ่อ
ขุนเม็งรายมหาราช
และงานรดน้าดาหัว
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.2565 (เดือน
เมษายน 2565)

เพื่อเป็นการเทิดทูสถาบัน
สร้างความสมานฉันท์
ปรองดอง ของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
แสดงออกถึงความมีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
เสริมสร้างความรักความ
สามัคคีของท้องถิ่น และ
เป็นการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมล้านนา อัน
งดงามให้คงอยู่สืบไป

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
ขุนตาลโครงการ
ร่วมงานประเพณี
สักการะอนุสาวรีย์
พ่อขุนเม็งราย
มหาราช
และงานรดน้าดาหัว
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.2565 (เดือน
เมษายน 2565)

(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000 ประชาชนพื้นที่
ตาบลยางฮอมได้
เข้าร่วมโครงการ
ร่วมงานประเพณี
สักการะอนุสาวรีย์
พ่อขุนเม็งราย
มหาราช
และงานรดน้าดา
หัวผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.2565 (เดือน
เมษายน 2565)
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เป็นการรวมพลัง สร้าง
ความรักความสามัคคี
และความปรองดอง ของ
ประชาชนชาวอาเภอขุน
ตาล และเป็นการรักษา
และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ
ล้านนา ให้คงอยู่สืบไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

8 อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธีเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสวันฉัตรมงคล
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕

เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และ
น้อมสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
เทิดทูสถาบัน สร้าง
ความสมานฉันท์
ปรองดอง ของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
และแสดงออกถึงความมี
ส่วนร่วมของประชาชน
และเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีของท้องถิ่น
รวม 8 โครงการ

(บาท)

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
ขุนตาลโครงการจัด
งานรัฐพิธีเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสวันฉัตรมงคล
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000 ประชาชนพื้นที่
ตาบลยางฮอมได้
เข้าร่วมโครงการ
จัดงานรัฐพิธีเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในโอกาสวันฉัตร
มงคล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

-

-

-
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าใน
อาเภอขุนตาลได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี สานึกใน พระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ และเป็นการ
รวมพลัง สร้างความรัก
ความสามัคคี และความ
ปรองดอง ของประชาชน
ชาวอาเภอขุนตาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 1
การพัฒนาระบบบริหารคมนาคม
โครงสรางพื้นฐานการบริหารจัด
การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
1.1 บริหารงานทั่วไป
1.2 การรักษาความสงบภายใน
1.3 การศึกษา
1.4 สาธารณสุข
1.5 เคหะและชุมชน
1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน
1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
1.8 การเกษตร
1.9 งบกลาง
รวม

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ

-

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

-

-

-

9,118,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,559,000

-

3

-

-

3
41

รวม 5 ป

งบประมาณ

-

-

-

ป 2565

4,559,000

3

3

4,559,000
4,559,000

6
6

9,118,000

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และบริการโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และGMS
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หมูที่ 4
1 กอสรางรางสงน้ําเพื่อ เพื่อใหการระบายน้ําได ขนาดกวาง 1.20 เมตร ลึก
การเกษตร สถานีสูบ สะดวก ปองกันน้ําทวม 0.80 เมตร ยาว
น้ําทุงศรีเกิด
ขังในพื้นที่การเกษตร 3,000.00 เมตร
หมูที่ 6
2 กอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หวยหลวงใต

เพื่อใหประชาชนมีการ ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
12.00 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยใน
การสัญจร

งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

3,000,000

3,000,000 รางระบายน้ํา
มีการระบายน้ําไดสะดวก
รูปตัวยู จํานวน 1 แหง ปองกันน้ําทวมขังในพื้นที่
การเกษตร

กองชาง

-

-

-

1,559,000

1,559,000 สะพานคอนกรีตเสริม ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

กองชาง

เหล็ก จํานวน 1 แหง ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร
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ที่

โครงการ

หมูที่ 15
1 โครงการกอสราง
สถานีสูบน้ําดวยพลัง
ไฟฟาน้ําอิงวังแฮด หมู
ที่ 9และหมูที่ 15

วัตถุประสงค
1.เพื่อใหมีแหลงกักเก็บ
น้ําไวใชในการอุปโกค
และน้ําใชในการเกษตร
ปลูกพืชเลี้ยงสัตวดํารง
ชีพอื่นๆ
2. เพื่อพัฒนากอสราง
แหลงน้ําใหมีน้ําไวใช
เพียงพอตอความ
ตองการของชุมชน
3. เพื่อใหประชาชนและ
เกษตรกรมีน้ําใชในการ
ประกอบอาชีพทํา
การเกษตรตลอดทั้งป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนเกษตรกรบาน
หวยสัก หมูที่ 9 และบาน
หวยสักเหนือ หมูที่ 15
ตําบลยางออม อําเภอขุน
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย
จํานวน 599 ครัวเรือน
จํานวนประชากร 1,646 คน

งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

10,000,000 สถานีสูบน้ําดวยพลัง 1. ไดมีแหลงกักเก็บน้ําใช
ในการอุปโกคและน้ําใชใน
ไฟฟา จํานวน 1
การทําการเกษตรปลูกพืช
สถานี
เลี้ยงสัตวอื่นๆ
2. ชุมชนไดพัฒนากอสราง
แหลงน้ําไดมีน้ําไวใชอยาง
เพียงพอกับความตองการ
ของชุมชน 3. ประชาชน
เกษตรกรไดมีน้ําใช
การเกษตรเพียงพอและมี
รายไดหลักจากการทํา
การเกษตรไดแกไข
ปญหาการขาดแคลมน้ําวัย
คมแรงงามไมทิ้งถิ่มฐามไป
ทํางวมตางจังหวัดทําให
ครอบครัวอบอุมชุมชน
เขมแข็งมีน้ําอุดมสมบูรณ
แบบยั่งยืน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

4,559,000 4,559,000
รวม 3 โครงการ
หมายเหตุ : ทั้งนี้โครงการกอสรางซึ่งที่อยูในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือหนวยงานภาครัฐอื่น จะตองไดรับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจาของพื้นที่กอนเขาดําเนินการกอนเทานั้น

43

แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
เพื่อใชในการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม

จัดหากลองโทรทัศนวงจรปดสําหรับใชใน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ตําบลยาง
ออม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิดเครือขาย
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
สํานักงาน จํานวน 24 กลอง ๆ ละ 5,700
บาท รวมเปนเงิน 136,800 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวม
เปนเงิน 22,000 บาท
3. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย
(Network Video Recorder) แบบ 16
ชอง จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 57,000 บาท
รวมเปนเงิน 114,000 บาท
4. อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน Harddisk
สําหรับเก็บขอมูล, Adapter ,Fiber Media
converter, คาแรงในการติดตั้ง ฯลฯ
งบประมาณทั้ง โครงการตั้งไว 450,000
บาท

44

-

-

-

450,000

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดซื้อตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศน
วงจรปดฉบับวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ
2564 หนาที่ 1 และ 9 ลําดับที่ 2,10,11

2 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใชในการบริการ
รับ-สงผูปวยในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
จํานวน 1 คัน คันละ 1,070,000 บาท
1.เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ พรอมอุปกรณ
ตามมาตรฐาน
2.มีประตูหลัง ปด - เปด สําหรับยกเตียง
ผูปวยเขา - ออก
3.มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา 2 ทอ ที่
แขวนน้ําเกลือ
4.มีที่จัดเก็บอุปกรณการแพทยและอุปกรณ
อื่นที่จําเปนอยางเปนสัดสวนเปนระเบียบ
และมีความปลอดภัยจากการหลุด รวง ปลิว
ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่รถมีการชนหรือ
กระแทกหรือพลิกคว่ํา
3.กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
5.มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาด
กําลังสงไมต่ํากวา 25 วัตต พรอมอุปกรณ
ตามมาตรฐานที่กฏหมายกําหนด
6.เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่อง
ขยายเสียง
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-

-

-

-

1,070,000 กองสาธารณสุข ฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

7.คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทย
ประกอบ
1)เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับ
เปนรถเข็นได
2)ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็ก
และผูใหญ
3)เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูด
ของเหลวใชกับไฟรถยนต
4)เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
5)ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน
6)ชุดเฝอกลม
7)ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับ
สงทอกาซ
8)อุปกรณดามหลังชนิดสั้น
9)เกาอี้เคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได
10)ครอบหลังคาทรงสูงพรอมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
ธันวาคม 2563 หนาที่ 75-76 ลําดับที่
8.7
รวม 1 โครงการ

-
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-

-

-

1,070,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

