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เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 
......................................................... 

 
  ดวยเทศบาลตําบลยางฮอม  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 โดยไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เรียบรอยแลว  เมื่อวันที่ 
21  ธันวาคม  2560 

  อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองทองถิ่น  พ.ศ. 2548 ขอ 22 (3) และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จึงอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 สําหรับเปนกรอบในการ
ดําเนินงานดานงบประมาณของเทศบาลตําบลยางฮอมตอไป 
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คํานํา 

ตามที่เทศบาลตําบลยางฮอมไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561–2564)    
ของเทศบาลตําบลยางฮอม  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559  และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 
ครั้งที่ 1  วันที่ 15  พฤษภาคม  2560 นั้น 

เนื่องจากทางหมูบานตองการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ,2562 และการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในตําบลยางฮอม 
ดังนั้นเทศบาลตําบลยางฮอม มีความจําเปนตองเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยอาศัย
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  
หมวด 4  การแกไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ขอ 22 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 9 

เทศบาลตําบลยางฮอม ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลยางฮอมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอมประชาคมทองถิ่น เจาหนาที่หนวยงานตางๆ       
ในเทศบาลตําบลยางฮอม ที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เทศบาลตําบลยางฮอม         
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  ใหสําเร็จลุลวงดวยดีมา ณ  โอกาสนี้ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลยางฮอม 

(พ.ศ.2561 – 2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2 

****************************************************** 

ตามที่เทศบาลตําบลยางฮฮม  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลยางฮอม       
(พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559  และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 
ครั้งที่ 1  วันที่ 15  พฤษภาคม  2560 นั้น 

เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลยางฮอม 
(พ.ศ.2561-2564)  ยังไมครอบคลุมและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ และประชาชนใน
ชุมชนตองการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2562  จึงมีความจําเปนตองเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน  ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 ขอ 22 
โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 นี้  มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลยางฮอม  โดยสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลยางฮอมมากที่สุด ตามภารกิจและอํานาจหนาที่ พรอมกันนี้ยังเปนการเชื่อมโยงระหวาง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลยางฮอม และเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2561 และ 2562 และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในตําบล
ยางฮอมอยางเปนภาพรวม 

ฉะนั้น เทศบาลตําบลยางฮอม จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลยางฮอม 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  ในการพัฒนาทองถิ่นตอไป 
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บทนํา 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกบั
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งเปนแผนที่กําหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณของแตละป โดยมีความตอเนื่องเปนระยะเวลาสี่ป  

ลักษณะสําคัญของแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่โดยสรปุ 
1. เปนแผนที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กําหนดใหมรีะยะเวลาสีป่ 
2. การจัดทํา เพิม่เติม หรอืเปลี่ยนแปลงแผนพฒันาทองถิ่นสีป่ ใหผานกระบวนการประชาคมทองถิ่น 

เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
3. กําหนดใหเทศบาลจัดทําหรือทบทวนแผนพฒันาทองถิ่นสีป่ ใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอน

ปงบประมาณถัดไป 
4. ใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจาก

เงินสะสมแตละปงบประมาณในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสี่ป 

5. เปนแผนพัฒนาทองถิ่นที่แสดงโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาสี่ป 
6. เปนแผนพัฒนาทีเ่ชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพฒันากับขอบญัญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป 
 

2. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)  
1. เพื่อเปนแผนที่แสดงความสอดคลองกบัยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลยางฮอม 
2. เพื่อสนองแนวทางการพฒันาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและลักษณะ

เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
3. เพื่อใหการพฒันาทองถิ่นใหครอบคลมุและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตรงกับความ

ตองการของชุมชนอยางแทจรงิ 
4. เพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพฒันาของเทศบาลตําบลยางฮอมกบั

งบประมาณรายจายประจําป 
5. เปนการจัดเตรียมโครงการ/กจิกรรม ใหอยูในลกัษณะที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันท ี

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมีความชัดเจนและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติราชการที่
เกี่ยวของ  โดยมีขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป ดังนี้ 
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1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ที่เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม 
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอตอผูบริหารทองถิ่น 
3. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมและและเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดทําแผนทองถิ่นสี่ป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

1. เทศบาลตําบลยางฮอมนํามาใชเปนแนวทางการดําเนินโครงการ/กจิกรรมของตําบลยางฮอม 
2. ชุมชนไดรับการพฒันาและตอบสนองความตอง แกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชนอยางแทจริง 
3. ผูบริหาร พนักงานของเทศบาลตําบลทุกระดับมีศักยภาพและประสิทธิภาพทํางานใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและ
ความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม 

คณะกรรมการพัฒนา ฯ และประชาคมทองถ่ินพิจารณา 
รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ผูบริหารเทศบาลตําบลยางฮอม 
 

เสนอ 

อนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เสนอ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) สวนเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 
     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และบริการโลจิสติกส เชือ่มโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซยีน +6 และGMS 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่1 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS 
      ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 หมูที่ 1 
กอสรางพนัง 
คสล. ปองกันตลิ่ง
พังทลาย 

เพื่อปองกันตลิ่งพังทลาย
จากน้ํากัดเซาะ 
 

 

-กอสรางพนัง คสล.ปองกัน
ตลิ่งพังทลายจํานวน 1 จุด
(บริเวณขางหอประชุม) 

200,000 
- 
 

- 
 

- 
 

กอสรางพนัง 
คสล.ปองกัน
ตลิ่งพังทลาย 
จํานวน 1 แหง 

มีพนัง คสล.ปองกัน
ตลิ่งพังทลายจาก
น้ํากัดเซาะ 
 

กองชาง 
 
 

 
1 หมูที่ 2 

ซอมแซมถนนภายใน
หมูบาน หมูที่ 2 (1) 

เพื่อประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

ซอย 1 (วัดบานปาแดง) กวาง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

- 0 - - ซอมแซมถนนได
มาตรฐานกวาง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

2 ขยายเขตไฟฟาหวย
ดินขาวหมูที่ 2 (3) 

เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึงและปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพยสิน 

พื้นที่หวยดินขาว - 0 - - พื้นที่หวยดินขาว มี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟาใช
สองสวางทําใหมีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มข้ึน 

กองชาง 

3 สรางทอเหลี่ยม  
1 ชองทาง 
 (หวยดินขาว) (4) 

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็ว และปองกัน
น้ําทวม 

สรางทอเหลี่ยม ขนาด 4 x 3 
x1.8  ( 1 ชองทาง) 

0 0 - - ทอเหลี่ยม ได
มาตรฐาน ขนาด 4 
x 3 x1.8  ( 1 
ชองทาง) 

การระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็ว และ
ปองกันนํ้าทวม และ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

4 หมูที่ 5 
ปรับปรุง/ซอมแซม 
ประปาภูเขา (2) 

 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชในการ
อุปโภค บริโภค 

ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ
ประปาภูเขาของหมูบาน 
หมูที่ 5  

0 0 - - ปรับปรุง/
ซอมแซมประปา
ภูเขาหมูบานได
มาตรฐาน 

 ประชาชนมีนํ้าใชใน
การ  อุปโภค บริโภค
เพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

ผ.01 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
5 กอสรางถนน คสล. 

รอบขอบหนอง
แรด  (3) 
 

เพื่อประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาด กวาง 5 เมตร ยาว 40 
เมตร 

- 0 - - กอสรางถนน 
ไดมาตรฐาน
กวาง 5 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

6 หมูที่ 6 
ตอเติม/ปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค
(ปาสุสาน) (3) 

เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตางๆ
ของหมูบาน 

ขนาดและรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

- 0 - - ศาลาอเนกประสงค
ที่ไดมาตรฐาน
จํานวน 1 หลัง 

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมของ
หมูบานที่ได
มาตรฐาน 

กองชาง 

7 หมูท่ี 7 
ขยายเขตไฟฟา  
ซอย 10  (2) 
 

เพื่อประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึงและปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพยสิน 

จากบานหนานสด- บานนาย
คําภีร กันทะเขียว ซอย 10  

- 0 - - ประชาชนใน
หมูบานมีไฟฟาใช
สองสวาง จํานวน 
1 จุด 

ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองชาง 

 โครงการสราง
ถนน คสล. (สาย
หวยน้ําสม  

เพื่อประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

จากไร นายลอย วงศชื่น – ไร 
นายดวง งดงาม 

- 0 - - สรางถนน คสล. ได
มาตรฐานขนาดและ
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด
กําหนด 

ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

8 หมูที่ 8 
สรางถังเก็บน้ํา คสล.
ประปาภูเขา  (1) 

 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชในการ
อุปโภค บริโภค อยางทั่วถึง 

ขนาดและรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนดกําหนด 

0 0 - - สรางถังเก็บน้ํา 
คสล.ที่ไดมาตรฐาน
จํานวน 1 ถัง 

ประชาชนมีนํ้าใชในการ
อุปโภค บริโภคอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชาง 

9 สรางถนน คสล. 
สูพื้นที่ทาง
การเกษตร (2) 

เพื่อประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร ยาว  50  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 0 - - สรางถนนได
มาตรฐาน กวาง 4 
เมตร ยาว 50. เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

10 กอสรางทอ
เหลี่ยมการเกษตร 
สายทุงฮวก – 
หวยหมาใน  

เพื่อประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดและรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนดกําหนด 

0 0 - - ทอเหลี่ยมถนนได
มาตรฐาน ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กําหนดกําหนด 

ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

11 ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค 
(ปาสุสานหมูบาน) 

เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตางๆ
ของหมูบาน 

ขนาดและรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

0 - - - ศาลาอเนกประสงค
ที่ไดมาตรฐาน
จํานวน 1 หลัง 

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมของ
หมูบานที่ได
มาตรฐาน 

กองชาง 

12 หมูที่ 9 
ขยายเขตไฟฟา
เพื่อการเกษตร 
และภายใน
หมูบาน (3) 

เพื่อประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึงและปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพยสิน 

ขนาดและรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนดกําหนด 

- 0 - - ประชาชนใน
หมูบานมีไฟฟาใช
สองสวาง จํานวน 
1 จุด 

ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองชาง 

13 ทอสงน้ําจากอาง
หวยยางฮอม - 
รพ.ขุนตาล (1) 

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชในการ
อุปโภค บริโภค ภายใน
หมูบานอยางเพียงพอ 

ขนาดและรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนดกําหนด 

0 0 - - ทอสงน้ําได
มาตรฐานขนาดและ
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด
กําหนด 

ประชาชนมีนํ้าใชในการ
อุปโภค บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

กองชาง 

14 สรางรั่วรอบ
หอประชุม (2) 

เพื่อก้ันแนวเขตหอประชุม
ของหมูบาน 

ขนาดและรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนดกําหนด 

- 0 - - รั่วหอประชุมได
มาตรฐานจํานวน 1 
แหง 

หอประชุมมีรั้วกั้น
แนวเขตและมีความ
ปลอดภัยของ
ทรัพยสินหอประชุม 

กองชาง 

15 ขยายเขตไฟฟา (ซอย 
7 – พระธาตุ) (3) 

เพื่อประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึงและปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ขยายเขตไฟฟา  
ซอย 7 – พระธาตุ จํานวน 1 จุด 

- 0 - - ประชาชนในหมูบาน
มีไฟฟาใชสองสวาง 
จํานวน 1 จุด 

ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

16 หมูที่  14 
 โครงการกอสราง
แทงน้ํา  

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชในการ
อุปโภค บริโภค ภายใน
หมูบานอยางเพียงพอ 

ขนาด กวาง 6   ยาว 8 เมตร 0 - - - แทงน้ําไดมาตรฐาน 
ขนาด 6 x 8 เมตร 
จํานวน 1 แทงค 

ประชาชนมีนํ้าใชในการ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป 

กองชาง 

17 โครงการสรางราง
ระบายน้ํารูปตัวยู
แบบมีฝาปด  
ซอย 2/1  (3) 

เพื่อใหการระบายน้ําใน 
ชุมชนรวดเร็วและ 
สะดวก ปองกันน้ําทวม
ขังในชุมชน  

-สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบ
มีฝาปดขนาดกวาง 0.30 ม. ยาว 
60 ม.  ลึก 0.30 ม. 

- 0 - - รางระบายน้ํารูปตัว
ยูแบบมีฝาปดที่ได
มาตรฐานกวาง
จํานวน 1  แหง. 

การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและ
สะดวก ปองกันน้ํา
ทวมขังในชุมชน 

กองชาง 
 

 เทลานเพื่อให
เกษตรกรใชในการ
ตากพืชผลทางการ
เกษตร  

เพื่อใหประชาชนมีลานเพื่อให
เกษตรกรใชในการตากพืชผล
ทางการเกษตร  

-ขนาดและรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด 

- 0 - - ลานที่ใชในการตาก
พืชผลทางการ
เกษตรไดมาตรฐาน
ตามขนาดและ
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่
กําหนด 

ประชาชนมีลานเพื่อให
เกษตรกรใชในการตาก
พืชผลทางการเกษตร 

กองชาง 
 

18 หมูท่ี 15  
เทลาน
อเนกประสงค 
(หนาบานพอ
หลวงชัยยนต) (1) 

เพื่อใหมีสถานที่ใชในการจัด
กิจกรรมตางๆของหมูบาน 

ขนาดและรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด 

- 0 - - ลานอเนกประสงค
ไดมาตรฐาน 
จํานวน 1 แหง 

ประชาชนมีสถานที่
ใชในการจัดกิจกรรม
ตางๆของหมูบาน 

กองชาง 

19 วางทอหลอด 
หนาศูนย OTOP) 
(4) 

เพื่อใหการระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและสะดวก 
ปองกันนํ้าทวมขังในหมูบาน 

ขนาดและรายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 
 

- 0 - - วางทอหลอดได
มาตรฐาน  
จํานวน 1 แหง 

การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและ
สะดวก ปองกันน้ํา
ทวมขังเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

20 ซอมแซมคอ
สะพาน (5) 

เพื่อประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 
 

ขนาดและรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

- 0 - - มีการซอมแซมคอ
สะพานไดมาตรฐาน
จํานวน 1 แหง 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

21 หมูที่ 16 
กอสรางราง
ระบายน้ํา (ซอย
หนาหอประชุม
หมูบาน) 

เพื่อใหการระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและสะดวก 
ปองกันนํ้าทวมขังในหมูบาน 

ขนาดและรายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 
 

- 0 - - รางระบายน้ํา 
จํานวน 1 แหง 

การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและ
สะดวก ปองกันน้ํา
ทวมขังเพิ่มขึ้น 
 

กองชาง 

22 สรางผนัง คสล.
ปองกันตลิ่งพังลํา
หวยปาแดง 

เพื่อปองกันน้ําเซาะตลิ่งพัง ผนังปองกันตลิ่งพัง หนาบาน
นายสิงห  ชางปน (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด) 

- 0 - - ผนัง คสล.ปองกัน
ตลิ่งพัง จํานวน  
1 จุด 

มีผนัง คสล.ปองกันน้ํา
เซาะตลิ่งพังที่ได
มาตรฐาน 

กองชาง 

23 สรางฝายชะลอ
น้ําลําหวยปาแดง 

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร 

สรางฝายชะลอน้ําลําหวยปาแดง
ปน (ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 

- 0 - - ฝายชะลอน้ําที่ได
มาตรฐาน จํานวน 
1 แหง 

กักเก็บน้ําไวใชในการ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

24 หมูที่ 17 
ขยายเขตไฟฟา
สายดับ (ซอยหลัง
วัดยางฮอม) (2) 

เพื่อประชาชนมีไฟฟาสอง
สวางใชอยางทั่วถึงและ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน 

ขยายเขตไฟฟา ซอยหลังวัด
ยางฮอม  จํานวน 1 จุด 

- 
 

0 - - มีการติดตั้งไฟฟา
สายดับ จํานวน 1 
จุด 

ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองชาง 

25 กอสรางทอสงน้ํา
จากเหมืองกลางสู
สระน้ํารองหวาย 
(3) 

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการเกษตรตลอดทั้งป 

ขนาดและรายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 
 

- 0 - - ทอสงน้ําได
มาตรฐาน ขนาด
และรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด 

ประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป

กองชาง 

26 หมูที่ 19 
ซอมแซมถังกรอก
น้ําดื่ม (1) 

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชในการ
อุปโภค บริโภค ภายใน
หมูบานอยางเพียงพอ 

ขนาดและรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 
 
 

0 0 - - ถังกรองน้ําไดรับ
การซอมแซม 
จํานวน 1 แหง 
 
 

ประชาชนมีนํ้าใชในการ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป 

กองชาง 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

27 กอสรางถนน 
คสล. ซอย 6 
(หลังหอประชุม) 
(2) 

เพื่อประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร ยาว  50  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 0 - - สรางถนนได
มาตรฐาน กวาง 4 
เมตร ยาว 50. เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

 
28 

หมูท่ี 20
กอสรางถังเก็บน้ํา 
คสล.  
 

เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ําในชวงฤดูแลง 

ถังเก็บน้ําขนาด 8 x 3 เมตร 
จํานวน 1 ถัง 

0 - - - ถังเก็บน้ํา คสล.
ไดมาตรฐาน 
ขนาด 8 x 3 
เมตร จํานวน 1 
ถัง 

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภคบริโภค
ในชวงฤดูแลงอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

29 สรางสะพาน
คอนกรีตขามลําหวย
หลวง (บานนางมยุรี) 
(2) 

เพื่อประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สรางสะพานคอนกรีตขามลํา
หวยหลวง (บานนางมยุรี) ขนาด
และรายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกําหนด 

- 0 - - สะพานคอนกรีตได
มาตรฐาน จํานวน 1 
แหง 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

30 กอสรางทอเหลี่ยม 
(บานนายทอน  
ชางเก็บ) (3) 

เพื่อใหการระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและสะดวก 
ปองกันนํ้าทวมขังในหมูบาน 

ขนาดและรายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 
 

- 0 - - ทอเหลี่ยมได
มาตรฐาน จํานวน 
1 แหง 

การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและ
สะดวก ปองกันน้ํา
ทวมขังเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

31 ขยายเขตไฟฟา ใน
ซอยทุกซอย (4) 

เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึงและปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพยสิน 

ในซอยทุกซอยที่ไมมีไฟฟาใช - 0 - - ในซอยทุกซอย ที่ไม
มีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

รวมยุทธศาสตรที่ 1  แผนงาน เคหะและชุมชน   - -    
รวมทั้งสิ้น   - -    

 

 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) สวนที่เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2 
เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และบริการโลจสิติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และGMS 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่1 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS 
   ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

   
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 หมูที่ 2 
แผนสี่ปเดิม 
สรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู 
แบบมีฝาปด 
 
เปลี่ยนแปลงเปน 
สรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู 
แบบมีฝาปด 
 

เพื่อใหมีการระบายน้ํา
อยางสะดวกและรวดเร็ว
และปองกันนํ้าทวม 

 
 

เพื่อใหมีการระบายน้ํา
อยางสะดวกและรวดเร็ว
และปองกันนํ้าทวม 

-สรางรางระบายน้ําตัวยู 
แบบมีฝาปด ยาว 1,500ม.
ปากกวาง 50 ซม. 
 
 
-สรางรางระบายน้ําตัวยู 
แบบมีฝาปด กวาง 0.30 
ม. ลึก 0.30 ม.ยาว 172 ม. 

250,000 
 
 
 
 

300,000 

- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้น  รอยละ 70 
 
 
รางระบายน้ํา 
ตัวยู แบบมีฝาปด 
จํานวน 1 สาย 

มีรางระบายน้ําและ
ประตูน้ําที่สามารถระบาย
น้ําอยางสะดวกรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทวม 

 
มีรางระบายน้ําและ
ประตูน้ําที่สามารถระบาย
น้ําอยางสะดวกรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทวม 

กองชาง 
 
 
 
 

กองชาง 

2 หมูท่ี 3 
แผนสี่ปเดิม 

สรางถนน คสล.  
 
เปลี่ยนแปลงเปน 
กอสรางถนน คสล. 
 
 

เพื่อใหประชาชนมีการ 
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 
 
 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย  

-สรางถนน คสล.ทางไป
แมน้ําอิง ระยะทาง
ประมาณ 600 เมตร 
 

สรางถนน คสล.ทางไป
แมน้ําอิงกวาง 4 ม.ยาว 
50 ม. หนา 0.15 ม 

850,000 
 
 
 

100,000 

- 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

ประชาชนมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 
รอยละ 80 
 

 
มีถนนที่ได
มาตรฐาน กวาง 
4 ม.ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม 
 
 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
 
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองชาง 
 
 
 

กองชาง 



 
 

3 แผนสี่ปเดิม 

กอสรางทอเหลี่ยม 
 
 
เปลี่ยนแปลงเปน 
กอสรางทอเหลี่ยม 
คสล. 
 
 

เพื่อใหประชาชนมีการ 
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 
 

เพื่อเพื่อใหประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  

-สรางทอเหลี่ยมทิศใต
วัดทุงศรีเกิด ลําหวย 

  
 
 

-สรางทอเหลี่ยมขนาด 
1.80 X 1.80 ม.  
ยาว 8 ม. ชนิดชองทาง
เดียว 

- 
 
 

 
 

200,000 

300,000 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน  
รอยละ 80 
 

ทอเหลี่ยมได
มาตรฐาน ขนาด 
1.80X1.80 ,  
ยาว 8.00 เมตร 
ชนิดชอทางเดียว 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิม่ขึ้น 
 
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วเพิม้ขึ้น 

กองชาง 
 
 
 

กองชาง 

 หมูท่ี 4 
แผนสี่ปเดิม 

สรางถนน คสล.  
 
 

เปลี่ยนแปลงเปน 
กอสรางถนน คสล. 
 
 

เพื่อใหประชาชนมีการ 
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 
 
 
 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย  

-สรางถนน คสล.ซอย
4/1 ยาว 400 ม. 
 
 

 

สรางถนน คสล.กวาง 3 
ม.ยาว 67 ม. หนา 
0.15 ม 

250,000 
 
 
 
 

100,000 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

ประชาชนมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 
รอยละ 80 
 

 
 

 

มีถนนที่ได
มาตรฐาน กวาง 
3 ม.ยาว 67 ม. 
หนา 0.15 ม 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
 
 
 
 

กองชาง 

4 

ม.4 
สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
พรอมฝาปด 

เพื่อใหการระบายน้ําอยาง
สะดวกและรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทวม 

สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
พร อมฝ าป ด ขนาด ลึ ก 
0.40*0.30 ม. ยาว 500 ม. 

 0   รางระบายน้ํารูปตัวยู 
พรอมฝาปดขนาดลึก 
0.40*0.30 ม. ยาว 
500 ม. 

สามารถระบายน้ําอยาง
สะดวกรวดเร็วและปองกัน
น้ําทวมได 
 

กองชาง 

5 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
ประจําหมูบาน 

เพื่อปรับซอมแซมอาคาร
ตางๆ สถานที่ใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆของ
หมูบาน 
 
 

ปรั บปรุ งต อเติ มอาคาร
อเนกประสงคประจํา 
หมูบาน 

 0   ปรั บปรุ งต อเติ ม
อาคารอเนกประสงค
ประจําหมูบาน  
จํานวน 1 หลัง 

มีสถานที่สามารถใชในการ
ประกอบการทํากิจกรรม
ตางๆในหมูบาน 
 

กองชาง 



 
 

6 

หมูที่ 5 
ปรับปรุงถนน 
คสล. หมูที่ 5 (ตอจากจุด
งบฯ ป 2561) (1) 

เพื่อใหประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนคสล.หมูที่ 5  
กวาง 4 ม. ยาว 75 ม. หนา 
0.10 ม.  0   

มีการปรับปรุงถนน 
คสล.1 สาย ก. 4 ม. 
ย.75 ม. หนา 0.10 
ม 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

7 

สรางถนน คสล.ทุงหวยลึก
หมูที่ 5 (เกาคา) (4) 

เพื่อใหประชาชนมีการ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย 

  

-สรางถนน คสล.ทุง
หวยลึก (เกาคา) 
กวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 50 ม. 

 0   

มีถนนที่ได
มาตรฐาน กวาง  
4 ม.ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม  

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

8 

หมู 6 
สรางถนน คสล.สายบอ
ขยะ หมูที่ 6 (1) 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

-สรางถนน คสล.สายบอ
ขยะ กวาง 4 ม.ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 
0 
 

- - 

มีถนนที่ได
มาตรฐาน กวาง  
4 ม.ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

9 

เรียงหินปองกันตลิ่งพัง 
หมู 6 (2) 

เพื่อปองกันตลิ่งพังทลาย
จากน้ํากัดเซาะ 

-เรียงหินปองกันตลิ่งพัง
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

- 0 - - เรียงหินปองกัน
ตลิ่งพังใหได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 แหง 

ชุมชนมีการปองกันตลิ่ง
พังทลายจากน้ํากัดเซาะ 

กองชาง 

10

หมูที่ 7  
กอสรางพนังกั้นน้ํา 
หอประชุมประจําหมูบาน 
(1) 

เพื่อปองกันตลิ่งพังและ
จากการกัดเซาะของน้ํา 

-กอสรางพนังก้ันนํ้า
หอประชุมประจําหมูบาน 

0 0   พนังก้ันนํ้า
ปองกันตลิ่งพัง 
จํานวน 1 แหง 

มีการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ไมใหถูกน้ํากัดเซาะตลิ่งพัง 

กองชาง 

11

หมูที่ 8  
กอสรางถนน คสล.ทางขึ้น
อางเก็บน้ํายางฮอม 
หมูที่8 (3) 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

-สรางถนน คสล.สายทาง
ขึ้นอางเก็บน้ํายางฮอม 
กวาง 4 ม.ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 -  0   -     - ถนน คสล. ก. 4 
ม. ย. 50 ม. หนา 
0.15 ม. จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

12

หมูที่ 9 
เทลานคอนกรีต 
อเนกประสงค หนา ศพด.
หมูที่ 9 (1) 

เพื่อเปนสถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 

ขนาดกวาง 60 เมตร ยาว 
70 เมตร 

- 0 - - ลาน คสล. กวาง 
60 เมตร ยาว 70 
เมตร จํานวน 1 
แหง 
 

ประชาชนมีที่จัดกิจกรรม
ตาง ๆ 

กองชาง 



 
 

13
ขยายไหลทางภายใน
หมูบาน สาย1,2 

พื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคม สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ระยะทาง กวาง 1 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- 0 - - ไหลทาง กวาง 1 
ม. ยาว 200 ม.  
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

14

หมูที่ 11 
เรียงหินปองกันตลิ่งพังลํา
หวยแดนเมือง หมูที่ 11 
(2)  

เพื่อเรียงหินปองกัน 
ตลิ่งพังทลายจากน้ํากัด
เซาะ 

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด 

  -     
 

0 - - 

เรียงหินปองกัน
น้ําเซาะตลิ่ง
พังทลายที่ได
มาตรฐานจํานวน 
1 แหง 

ปองกันตลิ่งพังทลายจากน้ํา
กัดเซาะ 

กองชาง 

15

ขุดลอกแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 11 (3) 

เพื่อใหมีที่กักเก็บน้ําและ
แหลงเลี้ยงสัตวนํ้า 

หนองน้ํา 8 หนอง(ขนาด
และรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด) 0 0 - - 

แหลงน้ํา
การเกษตรไดรับ
การปรับปรุง
ฟนฟูเพิ่มขึ้น  
รอยละ 20 

มีแหลงกักเก็บน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 

ขุดลอก
แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร
หมูที่ 11 (3) 

16
โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําเพื่อการเกษตร

หมูที่ 11 

เพื่อมีการระบายน้ําใชใน
การเกษตรอยางสะดวก 

ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด 

 -   -   0    - รางระบายน้ําที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 แหง 

สามารถระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็วและปองกัน
น้ําทวมขังพื้นที่การเกษตร 

กองชาง 

17

หมูที่ 15  
สรางถนน คสล.ในหมูบาน 
หมูที่ 15 (ร.ร.สมุนไพร –
บานนางพรพรรณ) 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กวาง 4 ม. ยาว 50 ม.หนา 
0.15 ม.  

 -  0   -     - ถนน คสล.ได
มาตรฐานกวาง 4 
ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

18

ขยายไหลทางถนนภายใน
หมูบาน หมูที่ 15 สาย 1  
(3) 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ไหลทาง กวาง 1 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 0 - - ไหลทาง กวาง 1 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

19

หมูที่ 17 
ขยายไหลทางพรอมราง
ระบายน้ํา รูปตัวยูแบบมีฝา
ปด (สายกลาง) หมูที ่17 (1) 

เพื่อสรางรายไดแกชุมชน
เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 

ไหลทางขนาด ก.1 ม. ย. 
100 ม. หนา 0.15 ม.และ
รางระบายน้ําขนาด 
0.50*0.50 ม.ยาว 150 ม. 

- 0 - - ไหลทางขนาด ก.1 
ม. ย. 100 ม. หนา 
0.15 ม.และราง
ระบายน้ําขนาด 
0.50*0.50 ม.ยาว 
100 ม. 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 
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หมูที่ 19 
ขยายไหลทางถนนภายใน
หมูบาน ซอยหอประชุม 
หมูที่ 19 (3) 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กวาง 1 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 0 - - ไหลทาง กวาง 1 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

คนในชุมชนมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 

กองชาง 
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หมูที ่20 
 กอสรางอาคาร
อเนกประสงคของหมูบาน 
หมูที่ 20  (1) 
 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชในการจัดกิจกรรม และ
ใชประโยชนของหมูบาน 

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
กําหนด 

0 
(จายขาด

เงิน
สะสม) 

0 - - อาคารอเนกประสงค 
เพื่อใชประโยชน
และไดมาตรฐาน
ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กําหนด 

ประชาชนมีสถานที่ใช
ประโยชนรวมกันของหมูบาน 

กองชาง 

รวมยุทธศาสตรที่ 1  เคหะและชมุชน        
รวมทั้งสิ้น        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) สวนที่เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2 

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 
 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และบริการโลจสิติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และGMS 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่1 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS 
   ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.2  แผนงาน เคหะและชุมชน 

   
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

เดิม 

 

หมูที่ 1 
สรางรางระบายน้ํา 
รองกาว 

เพื่อใหประชาชนมีการ 
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

-สรางรางระบายน้ํา รอง
กาว รูปตัวยู แบบมีฝาปด 
ยาว 1,000 เมตร 

- - 800,000 - 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นรอยละ 70 

สามารถระบายน้ําอยาง
สะดวกรวดเร็วและปองกัน
น้ําทวมได 

 

กองชาง 

ใหม 

 

สรางรางระบายน้ํา  
รองกาว 

เพื่อใหประชาชนมีการ 
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

-สรางรางระบายน้ํา รอง
กาว รูปตัวยู แบบมีฝาปด 
(ขนาดและรายละเอียด
แบบแปลนตามเทศบาล
กําหนด) 

- 0 - - 

รางระบายน้ําตัว
ยูแบบมีฝาปด 
จํานวน 1 แหง 
 

สามารถระบายน้ําอยาง
สะดวกรวดเร็วและปองกัน
น้ําทวมได 
 

กองชาง 

เดิม 

 

เรียงหินปองกันตลิ่งพัง เพื่อปองกันตลิ่งพังทลาย
จากน้ํากัดเซาะ 

-เรียงหินปองกันตลิ่งพัง
(บริเวณหลังวัดน้ําลอม) 
 

- - - 150,000 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 
70 
 
 
 

ชุมชนมีการปองกันตลิ่ง
พังทลายจากน้ํากัดเซาะ 

กองชาง 

 



 
 

ใหม 

 
เรียงหินปองกันตลิ่งพัง เพื่อปองกันตลิ่งพังทลาย

จากน้ํากัดเซาะ 
 

-เรียงหินปองกันตลิ่งพัง
(บริเวณหลังวัดน้ําลอม)  0   

เรียงหินปองกัน
ตลิ่งพัง จํานวน 1 
แหง 

มีการปองกันตลิ่งพังทลาย
จากน้ํากัดเซาะ 

 

กองชาง 

เดิม 

 

หมูท่ี 2 
สรางถนน คสล.จุด
เชื่อมตอกองชาง  

เพื่อใหประชาชนมีการ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

 

-สรางถนน คสล.จุด
เชื่อมตอกองชางกวาง 
4 ม.ยาว 500 ม. หนา 
0.15 ม 

   300,000 

ประชาชน
ไดรับประโยชน
รอยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองชาง 

ใหม 

1 

สรางถนน คสล.จุด
เชื่อมตอกองชาง  
หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนมีการ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

 

-สรางถนน คสล.จุด
เชื่อมตอกองชางกวาง 
4 ม.ยาว 50 ม. หนา 
0.15 ม 

 0   

มีถนนที่ได
มาตรฐาน กวาง 
4 ม.ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองชาง 

เดิม 

 
ม.4 
สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
พรอมฝาปด 

เพื่อใหการระบายน้ําอยาง
สะดวกและรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทวม 

สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
พร อมฝ าป ด ขนาด ลึ ก 
0.40*0.30 ม. ยาว 500 ม. 

200,000    ประชาชนไดรับความ
สะดวกมากขึ้น รอย
ละ 70 

สามารถระบายน้ําอยาง
สะดวกรวดเร็วและปองกัน
น้ําทวมได 

กองชาง 

ใหม 

 

สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
พรอมฝาปด 

เพื่อใหการระบายน้ําอยาง
สะดวกและรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทวม 

สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
พร อมฝ าป ด ขนาด ลึ ก 
0.40*0.30 ม. ยาว 500 ม. 

 0   รางระบายน้ํารูปตัวยู 
พรอมฝาปดขนาดลึก 
0.40*0.30 ม. ยาว 
500 ม. 

สามารถระบายน้ําอยาง
สะดวกรวดเร็วและปองกัน
น้ําทวมได 
 

กองชาง 

เดิม 

 

ม.4 
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
ประจําหมูบาน 

เพื่อปรับซอมแซมอาคาร
ตางๆ สถานที่ใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆของ
หมูบาน 

ปรั บปรุ งต อเติ มอาคาร
อเนกประสงคประจํา 
หมูบาน 

200,000    ประชาชนไดรับ
ประโยชน รอยละ 80 

มีสถานที่สามารถใชในการ
ประกอบการทํากิจกรรม
ตางๆในหมูบาน 
 

กองชาง 



 
 

ใหม 

 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
ประจําหมูบาน 

เพื่อปรับซอมแซมอาคาร
ตางๆ สถานที่ใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆของ
หมูบาน 

ปรั บปรุ งต อเติ มอาคาร
อเนกประสงคประจํา 
หมูบาน 

 0   ปรั บปรุ งต อเติ ม
อ า ค า ร
อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค
ประจําหมูบาน  
จํานวน 1 หลัง 

มีสถานที่สามารถใชในการ
ประกอบการทํากิจกรรม
ตางๆในหมูบาน 
 

กองชาง 

เดิม 

 

หมูที่ 5 
ปรับปรุงถนน 
คสล.  

เพื่อใหประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

  ปรับปรุงถนนคสล.หมูที่ 5  
กวาง 4 ม. ยาว 75 ม. หนา 
0.10 ม. 100,000    

มีการปรับปรุงถนน 
คสล.1 สาย ก. 4 ม. 
ย. 75 ม. หนา 0.10 
ม 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองชาง 

ใหม 

 

ปรับปรุงถนน 
คสล. หมูที่ 5 (ตอจากจุด
งบฯ ป 2561) (1) 

เพื่อใหประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนคสล.หมูที่ 5  
กวาง 4 ม. ยาว 75 ม. หนา 
0.10 ม.  0   

มีการปรับปรุงถนน 
คสล.1 สาย ก. 4 ม. 
ย.75 ม. หนา 0.10 
ม 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

เดิม 

 

สรางถนน คสล.ทุงหวยลึก
หมูที่ 5  

เพื่อใหประชาชนมีการ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย 

 

-สรางถนน คสล.ทุง
หวยลึกกวาง 4 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 200 ม. 

300,000    
ประชาชนมี 
ความเปนอยู 
ที่ดีขึ้นรอยละ 80 

 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

ใหม 

 

สรางถนน คสล.ทุงหวยลึก
หมูที่ 5 (เกาคา) (4) 

เพื่อใหประชาชนมีการ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย 

  

-สรางถนน คสล.ทุง
หวยลึก (เกาคา) 
กวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 50 ม. 

 0   

มีถนนที่ได
มาตรฐาน กวาง  
4 ม.ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม  

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

 
 
 



 
 

เดิม 

 
หมู 6 
สรางถนน คสล.สายบอ
ขยะ  

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

-สรางถนน คสล.สายบอ
ขยะ กวาง 3 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

500,000 
 

- - - 
ประชาชนมี 
ความเปนอยู 
ที่ดีขึ้น รอยละ 80 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

ใหม 

 

สรางถนน คสล.สายบอ
ขยะ หมูที่ 6 (1) 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

-สรางถนน คสล.สายบอ
ขยะ กวาง 4 ม.ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 
0 
 

- - 

มีถนนที่ได
มาตรฐาน กวาง  
4 ม.ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

เดิม 

 
เรียงหินปองกันตลิ่งพัง  
หมู 6 

เพื่อปองกันตลิ่งพังทลาย
จากน้ํากัดเซาะ 

-เรียงหินปองกันตลิ่งพัง 
 

- - 200,000 - 

ประชาชนมี 
ความเปนอยู 

ที่ดีขึ้นรอยละ  70 

ชุมชนมีการปองกันตลิ่ง
พังทลายจากน้ํากัดเซาะ 

กองชาง 

ใหม 

 

เรียงหินปองกันตลิ่งพัง 
หมู 6 (2) 

เพื่อปองกันตลิ่งพังทลาย
จากน้ํากัดเซาะ 

-เรียงหินปองกันตลิ่งพัง
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด 

- 0 - - เรียงหินปองกัน
ตลิ่งพังใหได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 แหง 

ชุมชนมีการปองกันตลิ่ง
พังทลายจากน้ํากัดเซาะ 

กองชาง 

เดิม 

 

หมูที่ 7  
กอสรางพนังกั้นน้ํา 
หอประชุมประจําหมูบาน 
(1) 

เพื่อปองกันตลิ่งพังและ
จากการกัดเซาะของน้ํา 

-กอสรางพนังก้ันนํ้า
หอประชุมประจําหมูบาน 

 250,000   ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ
ประโยชน 
เพิ่มขึ้น รอยละ  
70 

มีการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ไมใหถูกน้ํากัดเซาะตลิ่งพัง 

กองชาง 

ใหม 

 
กอสรางพนังกั้นน้ํา 
หอประชุมประจําหมูบาน 
หมูที่ 7 (1) 

เพื่อปองกันตลิ่งพังและ
จากการกัดเซาะของน้ํา 

-กอสรางพนังก้ันนํ้า
หอประชุมประจําหมูบาน 

0 0   พนังก้ันนํ้า
ปองกันตลิ่งพัง 
จํานวน 1 แหง 

มีการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ไมใหถูกน้ํากัดเซาะตลิ่งพัง 

กองชาง 

 
 



 
 

เดิม 

 
หมูที่ 8  
กอสรางถนนคสล.ทางขึ้น
อางเก็บน้ํายางฮอม  

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด 

 -   -   -     
500,000  

ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 
80 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

ใหม 

 

กอสรางถนน คสล.ทางขึ้น
อางเก็บน้ํายางฮอม 
หมูที่8 (3) 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

-สรางถนน คสล.สายทาง
ขึ้นอางเก็บน้ํายางฮอม 
กวาง 4 ม.ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 -  0   -     - ถนน คสล. ก. 4 
ม. ย. 50 ม. หนา 
0.15 ม. จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

เดิม 

 
หมูที่ 9 
เทลานคอนกรีต 
อเนกประสงค  

เพื่อเปนสถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 

ขนาด 60 เมตร ยาว 70 
เมตร 

250,000 - - - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 
80 

ประชาชนมีที่จัดกิจกรรม
ตาง ๆ 

กองชาง 

ใหม 

 

เทลานคอนกรีต 
อเนกประสงค หนา ศพด.
บานหวยสัก หมูที่ 9 (1) 

เพื่อเปนสถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 

ขนาดกวาง 60 เมตร ยาว 
70 เมตร 

- 0 - - ลาน คสล. กวาง 
60 เมตร ยาว 70 
เมตร จํานวน 1 
แหง 

ประชาชนมีที่จัดกิจกรรม
ตาง ๆ 

กองชาง 

เดิม 

 

ขยายไหลทาง เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคม สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ระยะทาง กวาง 1 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - 200,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 
80 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 
 
 

กองชาง 

ใหม 

 

ขยายไหลทางภายใน
หมูบาน สาย1,2 

พื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคม สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ระยะทาง กวาง 1 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- 0 - - ไหลทาง กวาง 1 

ม. ยาว 200 ม.  

หนา 0.15 ม. 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 



 
 

เดิม 

 
หมูที่ 11 
เรียงหินปองกันตลิ่งพังลํา
หวยแดนเมือง  

เพื่อปองกันตลิ่งพังทลาย
จากน้ํากัดเซาะ 

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด 

      
100,000  

 
- - - 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ
80 

ปองกันตลิ่งพังทลายจากน้ํา
กัดเซาะ 

กองชาง 

ใหม 

 

เรียงหินปองกันตลิ่งพังลํา
หวยแดนเมือง หมูที่ 11 
(2) 

เพื่อเรียงหินปองกัน 
ตลิ่งพังทลายจากน้ํากัด
เซาะ 

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด 

  -     
 

0 - - 

เรียงหินปองกัน
น้ําเซาะตลิ่ง
พังทลายที่ได
มาตรฐานจํานวน 
1 แหง 

ปองกันตลิ่งพังทลายจากน้ํา
กัดเซาะ 

กองชาง 

เดิม 

 
ขุดลอกหนองน้ํา 8 หนอง
หมูที่ 11 (3) 

เพื่อใหมีที่กักเก็บน้ําและ
แหลงเลี้ยงสัตวนํ้า 

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด - 100,000 - - 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 
80 

มีแหลงกักเก็บน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 

กองชาง 

ใหม 

 

ขุดลอกแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 11 (3) 

เพื่อใหมีที่กักเก็บน้ําและ
แหลงเลี้ยงสัตวนํ้า 

หนองน้ํา 8 หนอง(ขนาด
และรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด) 0 0 - - 

แหลงน้ํา
การเกษตรไดรับ
การปรับปรุง
ฟนฟูเพิ่มขึ้น  
รอยละ 20 

มีแหลงกักเก็บน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 

ขุดลอก
แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร
หมูที่ 11 (3) 

 เดิม 

 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําเพื่อการเกษตร

หมูที่ 11 

เพื่อมีการระบายน้ําใชใน
การเกษตรอยางสะดวก 

ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด 

 -   -   -     
500,000  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นรอยละ70 
 

สามารถระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็วและปองกัน
น้ําทอม 

กองชาง 

ใหม 

 
โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําเพื่อการเกษตร

หมูที่ 11 

เพื่อมีการระบายน้ําใชใน
การเกษตรอยางสะดวก 

ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด 

 -   -   0    - รางระบายน้ําที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 แหง 

สามารถระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็วและปองกัน
น้ําทวมขังพื้นที่การเกษตร 

กองชาง 



 
 

เดิม 

 
หมูที่ 15  
สรางถนน คสล.ในหมูบาน 
(2)  

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กวาง 4 ม. ยาว 2,000 ม.
หนา 0.15 ม.  

 
900,000  

-   -     - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 
80 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

ใหม 

 

สรางถนน คสล.ในหมูบาน 
หมูที่ 15 (ร.ร.สมุนไพร –
บานนางพรพรรณ) 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กวาง 4 ม. ยาว 50 ม.หนา 
0.15 ม.  

 -  0   -     - ถนน คสล.ได
มาตรฐานกวาง 4 
ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

เดิม 

 
ขยายไหลทางถนนภายใน
หมูบาน หมูที่ 15 (3) 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กวาง 1 ม. ยาว 200 ม. 600,000 - - - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 
80 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

ใหม 

 

ขยายไหลทางถนนภายใน
หมูบาน หมูที่ 15 สาย 1  
(3) 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ไหลทาง กวาง 1 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 0 - - ไหลทาง กวาง 1 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

เดิม 

 

หมูที่ 17 
ขยายไหลทางพรอมราง
ระบายน้ํา  

เพื่อสรางรายไดแกชุมชน
เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาด 0.50*0.50 ม.ยาว 
150 ม. 
 

100,000 - - - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 
100 
 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

ใหม 

 

ขยายไหลทางพรอมราง
ระบายน้ํา รูปตัวยูแบบมีฝา
ปด (สายกลาง) หมูที ่17 (1) 

เพื่อสรางรายไดแกชุมชน
เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 

ไหลทางขนาด ก.1 ม. ย. 
100 ม. หนา 0.15 ม.และ
รางระบายน้ําขนาด 
0.50*0.50 ม.ยาว 150 ม. 

- 0 - - ไหลทางขนาด ก.1 
ม. ย. 100 ม. หนา 
0.15 ม.และราง
ระบายน้ําขนาด 
0.50*0.50 ม.ยาว 
100 ม. 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 



 
 

เดิม 

 
หมูที่ 19 
ขยายไหลทางถนนภายใน
หมูบาน  

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาด 1 ม.ยาว 1,000 ม. - - 500,000 - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 
80 

คนในชุมชนมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 

กองชาง 

ใหม 

 

ขยายไหลทางถนนภายใน
หมูบาน ซอยหอประชุม 
หมูที่ 19 (3) 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กวาง 1 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 0 - - ไหลทาง กวาง 1 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

คนในชุมชนมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 

กองชาง 

เดิม 

 

หมูที ่20 
 กอสรางอาคาร
อเนกประสงคของหมูบาน 
(1) 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชในการจัดกิจกรรม และ
ใชประโยชนของหมูบาน 

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
กําหนด 

- - - 200,000 อาคารอเนกประสงค 
เพื่อใชประโยชนและ
ไดมาตรฐานขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กําหนด 

ประชาชนมีสถานที่ใช
ประโยชนรวมกันของหมูบาน 

กองชาง 

ใหม 

 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงคของหมูบาน 
หมูที่ 20  (1) 
 
 
 
 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชในการจัดกิจกรรม และ
ใชประโยชนของหมูบาน 

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
กําหนด 

- 0 - - อาคารอเนกประสงค 
เพื่อใชประโยชน
และไดมาตรฐาน
ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
กําหนด 

ประชาชนมีสถานที่ใช
ประโยชนรวมกันของหมูบาน 

กองชาง 

รวมยุทธศาสตรที่ 1  เคหะและชมุชน        
รวมทั้งสิ้น        
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ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) สวนที่เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 
เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย   

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที ่1  การพฒันาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการ
บริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
9 

 
 

900,000 

 
 

28 

 
 

2,800,000

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

37 

 
 

3,700,000 

รวมยุทธศาสตรที ่1   9 900,000 28 2,800,000 0 0 0 0 37 3,700,000 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
   แผนงาน  สาธารณสขุ 
   แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
  แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
2 
1 
1 

 
 

75,000 
50,000 
200,000 

 
 
2 
2 
1 

 
 

75,000 
100,000 
200,000 

 
 
2 
2 
1 

 
 

75,000 
100,000 
200,000 

 
 
2 
2 
1 

 
 

75,000 
100,000 
200,000 

 
 
8 
7 
4 

 
 

300,000 
350,000 
800,000 

รวมยุทธศาสตร 3 4 325,000 5 375,000 5 375,000 5 375,000 19 1,450,000 

รวมทั้งสิ้น 13 1,225,000 33 3,175,000 5 325,000 5 325,000 56 5,050,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) สวนเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมืองเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซยีน 
1.1   แผนงาน สาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ 

1 

ขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา 

เพื่อปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา
ในพื้นที่ 

สุนัขและแมวใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม 

60,000 60,000 60,000 60,000 สุนัขและแมวทั้งที่มี
เจาของและไมมี
เจาของ ไดรับวัคซีน
รอยละ 90 

สุนัขและแมวใน
พื้นที่ตําบล 
ยางฮอมไดรบั
วัคซีน 

กอง 
สาธารณสุข 

2 

การสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา 

เพื่อเปนคาใชจายในการ
สํารวจสัตวทั้งที่มีเจาของ
และไมมีเจาของ 

ประชาชนในตําบล
ยางฮอม หมูที่ 1-21 

15,000 15,000 15,000 15,000 มีการสํารวจสุนัขและแมว
ทั้งที่มีเจาของและไมมี
เจาของ รอยละ 90 

มีการสํารวจและ
ขึ้นทะเบียนสุนัข
และแมวได
ครอบคลมุ 

กอง 
สาธารณสุข 

รวมยุทธศาสตรที่ 3  แผนงาน สาธารณสุข 75,000 75,000 75,000 75,000    
รวมทั้งสิ้น 75,000 75,000 75,000 75,000    

 
 
 
 
 
 

ผ.01 
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1.2  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและทีผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 

โครงการหมูบาน
ปลอดภัยไรอุบัติเหตุ
ทางถนนดวยธรรมนูญ
หมูบาน 

เพื่อใหประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับการใชรถใชถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนทั่วไปใน
ตําบลยางฮอม  
หมูที่ 1-21 - 50,000 50,000 50,000 

ประชาชนในพื้นที่มี
ความรูเกี่ยวกับการ
ใชรถใชถนนใน
หมูบานเพิ่มขึ้น       
รอยละ 80 

ประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับการใชรถใช
ถนนในหมูบานเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

2 

โครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อ
ปองกันและชวยเหลือผู
ประสบสาธารณภัย เชน 
กระสอบฟาง  ทราย ฯลฯ 

เพื่อปองกันและชวยเหลือผู
ประสบสาธารณภัยในพื้นที่
ตําบลยางฮอม 

จัดซื้อวัสดุเพื่อปองกัน
และชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัยในพื้นที่
ตําบลยางฮอม 

50,000 50,000 50,000 50,000 

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชน       
รอยละ 100 

มีการปองกันและ
ชวยเหลือเกี่ยวกับ   
สาธารณภัยตางๆ ได
ทันเวลา 

สํานักปลัด 

รวมยุทธศาสตรที่ 3  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 50,000 100,000 100,000 100,000    

   1.3  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ 

1 

จดัการแข่งขนักีฬาเดก็ 

เยาวชน ประชาชน

ตาํบลยางฮอมสัมพนัธ์ 

1.เพื่อสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ได
ออกกําลังกาย 
2.เพื่อเสริมสรางความสมัครสมาน 
สามัคคี ในตําบลยางฮอม 

เด็ก เยาวชน  ประชาชนใน 
ตําบลยางฮอม 200,000 200,000 200,000 200,000 

เ ด็ ก  เ ย า ว ช น 
ประชาชน เข าร วม
กิจกรรม รอยละ 80 

สรางความสามัคคีในหมู
คณะ 

กองการศึกษา

2 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ สงเสริม
การเรียนรูศาสนพิธี 
ประจําป 2561 

เพื่อใหผูนําในชุมชนมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับศาสนพิธีที่ถูกตองตาม
หลักของพิธีและประเพณีนิยม
มาตรฐานการปฏิบัติงานศาสนพิธใีห
ถูกตองตามโบราณราชพิธ ี

ผูนําชุมชน/ผูนํากลุมตางๆ  
ในตําบลยางฮอม จํานวน 94 
คน 20,000 20,000 20,000 20,000 

ผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
ตางๆ  ในตําบลยางฮอม 
จํานวน 94 คน ไดรับ
การฝ กอบรมพัฒนา
ความรู 

กลุมผูนําในชุมชนมี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับศาสนพิธีที่
ถูกตองและนําไปใชให
เกิดประโยชนตอชุมชน 

กองการศึกษา

รวมยุทธศาสตรที่ 3  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 220,000 220,000 220,000 220,000    
รวมทั้งสิ้น 220,000 220,000 220,000 220,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) สวนที่เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2 

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมืองเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซยีน 

  1.1  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเดิม 

นอมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 
 
 

เปลี่ยนแปลงเปน 

นอมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 
 

เพื่อเปนการนอมสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 
 
 
 

เพื่อเปนการนอมสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

อําเภอขุนตาล อปท.ใน
อําเภอขุนตาล ผูบริหาร 
สท. พนักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม  สวน
ราชการ และประชาชน
ทั่วไป ไปรวมงานฯ ใน
วันที่ 27 กมุภาพันธ ของ
ทุกป 
 
อําเภอขุนตาล อปท.ใน
อําเภอขุนตาล ผูบริหาร 
สท. พนักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม  สวน
ราชการ และประชาชน
ทั่วไป ไปรวมงานฯ ใน
วันที่ 27 กมุภาพันธ ของ
ทุกป 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 

50,000 
 
 
 
 
 
 

 
70,000 

50,000 
 
 
 
 
 
 

 
70,000 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 

หนวยงานราชการ  
ประชาชนทั่วไปให
ความสําคญัเขา
รวม  รอยละ 80 
 
 
 

 
หนวยงานราชการ  
ประชาชนทั่วไปให
ความสําคญัเขา
รวม  รอยละ 60 

หนวยงานราชการ และ
ประชาชนทั่วไปมีการ
นอมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
 
หนวยงานราชการ และ
ประชาชนทั่วไปมีการนอม
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลย
เดช 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 

รวมยุทธศาสตรที่ 3  แผนงาน สาธารณสุข 70,000 70,000 70,000 70,000    

รวมทั้งสิ้น 70,000 70,000 70,000 70,000    
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
   1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ 

1 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเดิม 
การบํารุงรักษาดูแลตนไม
และจัดหาพันธุไมทดแทน
และปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่
ตําบลยางฮอม 
 
เปลี่ยนแปลงเปน 
การบํารุงรักษาดูแลตนไม
และจัดหาพันธุไมทดแทน
และปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่
ตําบลยางฮอม 
 

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
และจัดหาพันธุไม 
ปรับปรุงภูมิทศน 
 
 
 
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
และจัดหาพันธุไม 
ปรับปรุงภูมิทศน 

พื้นที่ตําบลยางฮอม  
 
 
 
 
 
พื้นที่ตําบลยางฮอม 

30,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

50,000 

30,000 
 
 
 
 
 

50,000 

30,000 
 
 
 
 
 

50,000 

ประชาชนรอยละ 70 เกิด
จิตสํานึกที่ดีในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
บํารุงรักษาและจัดหา
พันธุไม ปรับปรุง
ภูมิทศน ในตําบลให
สวยงามเพิ่มขึ้น 

ทําใหชุมชนนาอยู    
มีความอุดมสมบูรณ 
 
 
 
 
ทําใหชุมชนนาอยู    
มีความอุดมสมบูรณ
ของปาไม 

กองชาง 
 
 
 
 
 
กองชาง 

รวมยุทธศาสตรที่ 5  แผนงาน เคหะและชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000    

รวมทั้งสิ้น 50,000 50,000 50,000 50,000    
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตร 6 การพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีบูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
   1.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที ่

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ 

1 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเดิม 
จัดการเลือกตั้ง 
 
 
 

เปลี่ยนแปลงเปน 
จัดการเลือกตั้ง 

เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไป
ดวยความเรียบรอย บรรลุ
ตามวัตถุประสงค 
 
 

เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไป
ดวยความเรียบรอย บรรลุ
ตามวัตถุประสงค 

อุปกรณ วัสดุ หีบ
เลือกตั้ง คูหาการ
เลือกตั้ง กระดาษ 
ปากกา คาตอบแทน
กรรมการ ฯลฯ  

จัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ 
วัสดุ หีบเลือกตั้ง คูหา
การเลือกตั้ง กระดาษ 
ปากกา คาตอบแทน
กรรมการ ฯลฯ 

100,000 
 
 
 
 

500,000 

100,000 
 
 
 
 

500,000 

100,000 
 
 
 
 

100,000 

100,000 
 
 
 

 
100,000 

ราษฎรไดรับประโยชน 
รอยละ 80 
 
 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ  จํานวน 
21 หมูบาน 

การเลือกตั้งเปนไป
ดวยความเรียบรอย 
บรรลุตาม
วัตถุประสงค 
 

การเลือกตั้งเปนไป
ดวยความเรียบรอย 
บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 

2 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเดิม 
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

เปลี่ยนแปลงเปน 
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

เพื่อใหการจัดฐานขอมูล
จัดเก็บภาษีเปนปจจุบัน
และมีประสิทธิภาพ 
 
เพื่อใหการจัดฐานขอมูล
จัดเก็บภาษีเปนปจจุบัน
และมีประสิทธิภาพ 

จัดทําทะเบียนขอมูล
แผนที่ภาษีในตําบล
ยางฮอม  
 
จัดทําทะเบียนขอมูล
แผนที่ภาษีในตําบล
ยางฮอม 

150,000 
 
 
 

200,000 

150,000 
 
 
 

200,000 

150,000 
 
 
 

200,000 

150,000 
 
 
 

200,000 

เกิดการบรหิารจัดการที่ด ี
รอยละ 100 
 
 
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบยีนทรัพยสิน จํานวน 
1 โครงการ 

ขอมูลจัดเก็บชําระ
ภาษีเปนปจจุบันและ
มีประสิทธิภาพ 
 
ขอมูลจัดเก็บชําระ
ภาษีเปนปจจุบันและ
มีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
 
 
 
กองคลัง 

รวมยุทธศาสตรที่ 6  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 700,000 700,000 300,000 300,000    

รวมทั้งสิ้น 700,000 700,000 300,000 300,000    
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ผ.07 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) สวนที่เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 
เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย   

 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการเมอืง 
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซยีน 
แผนงาน  สาธารณสุข 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

63 
- 

 
 

420,000 
- 

 
 
- 
9 

 
 
- 

105,000 

 
 
- 
- 

 
 

- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

63 
9 

 
 

420,000 
105,000 

รวมยุทธศาสตรท่ี 3  63 420,000 9 105,000 - - - - 72 525,000 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีบูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 
1 

 
 

40,000 

 
 
1 

 
 

40,000 

 
 
1 

 
 

40,000 

 
 
1 

 
 

40,000 

 
 
4 

 
 

160,000 

รวมยุทธศาสตรท่ี 6  1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 4 160,000 

รวมท้ังสิ้น 64 460,000 10 145,000 1 40,000 1 40,000 76 685,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) สวนที่เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 
 ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4  การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนาเพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและสุขภาพชุมขน 

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
   ยุทธศาสตรที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมอืงเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

1.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

หนวยงาน 

2561 2562 2563 2564 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 
โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 1 

7,860 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 1 

2 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 1 

8,010 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 1 

3 
โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 1 

4,130 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 1 

4 

โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 2 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 
 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

5 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 2 

6,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 2 

6 

การควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 2 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขา 
ถึงบริการ 
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 2 

7 
โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 3 

7,860 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขา 
ถึงบริการ 
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 3 

8 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 3 

8,010 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 3 

9 
โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 3 

4,130 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 3 

10 

โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 4 

7,860 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 
 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 4 



 
 

31 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 

11 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 4 

8,010 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 4 

12 
โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 4 

4,130 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 4 

13 
โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 5 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 5 

14 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 5 

6,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 5 

15 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 5 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 5 

16 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 6 

6,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 6 



 
 

32 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

17 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 6 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขา 
ถึงบริการ 
สาธารณสขุ
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 6 

18 

โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 6 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 6 

19 

โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 7 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 7 

20 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 7 

6,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 7 

21 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระรา
ประสงค 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 7 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 7 

22 
โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย

มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 8 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 8 



 
 

33 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

23 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 8 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 8 

24 

การสงเสรมิโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 8 

6,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 
 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 8 

25 

โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 9 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 9 

26 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 9 

6,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 9 

27 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 9 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 
 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 9 



 
 

34 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 

28 
โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 10 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 10 

29 

โครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา
พรรณวด ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 10 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 
 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 10 

30 

การสงเสรมิโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 10 

6,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 
 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 10 

31 
โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 11 

6,400 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 11 

32 

โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 11 

8,950 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 
 
 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
11 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

33 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 11 

4,650 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 11 

34 
โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 12 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 12 

35 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 12 

6,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 12 

36 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 12 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 12 

37 
โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 13 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 13 

38 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 13 

6,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 13 



 
 

36 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

39 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 13 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมก
ารหมูบาน  
หมูที่ 13 

40 

โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 14 

7,860 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมก
ารหมูบาน  
หมูที่ 14 

41 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 14 

8,010 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมก
ารหมูบาน  
หมูที่ 14 

42 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 14 

4,130 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมก
ารหมูบาน  
หมูที่ 14 

43 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 
 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 15 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมก
ารหมูบาน  
หมูที่ 15 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

44 

โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 15 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 
 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน  
หมูที่ 15 

45 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 15 

6,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
15 

46 

โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 16 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
16 

47 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 16 

6,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
16 

48 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 16 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 
 
 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
16 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

49 
โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 17 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
17 

50 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 17 

 

6,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
17 

51 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 17 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรม 
การหมูบาน 
หมูที่ 17 

52 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 18 

6,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
18 

53 
โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 18 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
18 

54 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 18 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
18 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

55 

โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย

มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 19 

7,860 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
19 

56 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 19 

8,010 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
19 

57 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 19 

4,130 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
19 

58 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 20 

6,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
20 

59 
โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 20 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนไดเขาถึง
บริการ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
20 

60 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 20 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
20 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
รับผิดชอบ 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

61 

โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยาตานภัย

มะเร็งเตานม 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 21 

6,500 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
21 

62 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 21 

7,000 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
21 

63 

การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพ6รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 21 

6,500 - - - ประชาชนไดรบั
ประโยชน รอย
ละ 90 

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 
21 

รวมยุทธศาสตรที่ 3  แผนงาน สาธารณสุข 420,000 - - -     
รวมทั้งสิ้น  420,000 - - -     
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1.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ  
1 จัดงานพระราชพิธีถวาย

เปนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช วันที่ 13 
ตุลาคม 2561 

เพื่อจัดงานพระราชพิธี
ถวายเปนพระราชกุศล 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช   วันที่ 13  
ตุลาคม  2561  

อุดหนุน 
อําเภอขุนตาล 

- 5,000 - - คณะผู บ ริ หาร  สท . 
พนักงานเทศบาล และ
เจาหนาที่ ของเทศบาล
ตํ าบลยางฮอม และ
ประชาชนทั่วไปตําบล
ยางฮอมมี ส วนร วม
กิจกรรมฯ  รอยละ  60 

ประชาชนในตําบลได 
รวมทํากิจกรรมและ
บําเพ็ญกุศลถวายแด 
พระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทร       
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

กอง
การศึกษา 

อําเภอขุนตาล 

2 จัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จยา ณ พระ
ตําหนักดอยตุง (ไหวสา
แมฟาหลวง) 

เพื่อรวมงาน
เทิดพระเกียรตสิมเด็จยา 
ณ พระตําหนักดอยตุง 
(ไหวสาแมฟาหลวง) 21 
ตุลาคม 2561) 

อุดหนุน 
อําเภอขุนตาล 

- 5,000  -  -  ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ 
20 

ประชาชนในตําบลได
รวมทํากิจกรรมและ
บําเพ็ญกุศลถวายแด 
สมเด็จยา 

กอง
การศึกษา 

อ.ขุนตาล 

3 จัดงานวันปยมหาราช เพื่อจัดงานวันปยมหาราช  อุดหนุน 
อําเภอขุนตาล 

- 5,000   - -  ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ 
20 

ประชาชนในตําบลได
รวมทํากิจกรรมและ
บําเพ็ญกุศลถวายแด 
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา
เจาอยูหัว 

กอง
การศึกษา 

อ.ขุนตาล 

4 รวมงานทานหาแมฟา
หลวง 

เพื่อรวมงานทานหา
แมฟาหลวง 

อุดหนุน 
อําเภอขุนตาล 

- 5,000   -  - ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ20 

ประชาชนในตําบลได
รวมทํากิจกรรมและ
บําเพ็ญกุศลถวายแด 
สมเด็จยา 

กอง
การศึกษา 

อ.ขุนตาล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 

5 จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 

เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 

อุดหนุนอําเภอ
ขุนตาล 

- 5,000   -  - ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ 
30 

ประชาชนในตําบลไดรวม
การแสดงความจงรักภักด ี
และสํานกึในพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่10 

กอง
การศึกษา 

อ.ขุนตาล 

6 รวมงานพอขุนเม็งราย
มหาราช  

เพื่อรวมงานพอขุนเม็งราย
มหาราช 

อุดหนุนอําเภอ
ขุนตาล 

- 50,000 - - ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ20 

มีการแสดงออกถึงการ
มีสวนรวมของ
ประชาชนทุกหมูเหลา 

กอง
การศึกษา 

อ.ขุนตาล 

7 จัดงานประเพณีงาน
สักการะอนุสาวรียพอ
ขุนเม็งรายมหาราช และ
งานรดน้ําดําหัวผูวา
ราชการจังหวัด 

เพื่อรวมประเพณีงาน
สักการะอนุสาวรียพอขุน
เม็งรายมหาราชและรดน้ํา
ดําหัวผูวาราชการจังหวัด
เชียงราย 

อุดหนุนอําเภอ
ขุนตาล 

- 5,000 - - ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ 
10 

เปนการรวมพลัง 
 สรางความสามัคคี 
ประชาชนในตําบลใน
การรวมงานสําคัญของ
จังหวัดเชียงราย 

กอง
การศึกษา 

อ.ขุนตาล 

8 จัดงานพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9   

เพื่อจัดงานพระราชพิธี
ถวายเปนพระราชกุศล 
พระบาทสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9   

อุดหนุนอําเภอ
ขุนตาล 

- 5,000 - - ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ 
20 

ประชาชนในตําบลได
รวมการแสดงความ
จงรักภักดี และสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9   

กอง
การศึกษา 

อ.ขุนตาล 

9 จัดงานประเพณีทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

เพื่อจัดงานประเพณี
ทองถิ่น ประจําป 2562 

อุดหนุนอําเภอ
ขุนตาล 

- 20,000 - - ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ50 

รักษาสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ลานนาใหคงอยูสืบไป   

กอง
การศึกษา 

อ.ขุนตาล 

 รวมยุทธศาสตรที่ 3  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 0 105,000 0 0     

รวมทั้งสิ้น 0 105,000 0 0     
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีบูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
1.1   แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที ่
  รับผิดชอบ 

หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564  

1 

อุดหนุนสถานทีก่ลาง
ศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ใน
เขตอําเภอขุนตาล 

เพื่อใหประชาชนที่
ประสบสาธารณภัย 
และปญหาคุณภาพ
ชีวิต ปญหาโรค
ระบาดหรือ
โรคติดตอไดรับการ
ชวยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

อุดหนุนทองถิ่น
จังหวัดเชียงราย
เพื่อดําเนินการ 
ศูนยปฏิบัติการ
รวม ฯ ระดับ
อําเภอ 

40,000 40,000 40,000 40,000 มีสถานที่
กลาง ศูนย ฯ 
1 แหง 
 

ประชาชน
ไดรับการ
ชวยเหลือและ
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 
 

สํานักปลัด 
 

ทองถิ่น
จังหวัด

เชียงราย 

รวมยุทธศาสตรที่ 3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 40,000 40,000 40,000 40,000     
รวมทั้งสิ้น 40,000 40,000 40,000 40,000     

 
 
 

ผ. 02 



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร  6 การพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีบูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

   1.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

1 โครงการสงเสริมการจัดการ  -เพื่อใหมีการถายทอด พนักงานเทศบาล - - - - พนักงานเทศบาล -เกิดการถายทอด สํานักปลัด
ความรู (Knowledge องคความรูเกี่ยวกับการ ลูกจางประจํา และ ลูกจางประจํา และองคความรูเกี่ยวกับ
Management : KM) ปฏิบัติงานของบุคลากร พนักงานจาง พนักงานจาง การปฏิบัติงาน

 -เพื่อรวบรวมองคความรู เขารวมกิจกรรม ไดรับความรู ของบุคลากร
ที่มีอยูในองคกรมาพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู เพิ่มขึ้น  -มีการรวบรวม
ใหเปนระบบและเปนแนว ในองคกร จํานวน 3 ครั้ง รอยละ 60 องคความรูที่มีอยู
ปฏิบัติที่ดี ถูกตอง ชัดเจน และจัดทําคูมือการ ในองคกรมาพัฒนา
สามารถนําไปปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ใหเปนระบบและ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนแนวปฏิบัติที่ดี
 -เพื่อสงเสริมใหบุคลากร ถูกตอง ชัดเจน
มีการพัฒนาความรูเพิ่มขึ้น สามารถนําไป
และเปนองคกร ปฏิบัติงานไดอยาง
แหงการเรียนรู มีประสิทธิภาพ

 -บุคลากรมีการ
พัฒนาความรู
เพิ่มขึ้นและเปน
องคกรแหงการ
เรียนรู

2 โครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อใหความเปนระเบียบ พนักงานเทศบาล พนักงาน - - - - รอยละ 80 หนวยงานมีการ สํานักปลัด

เรียบรอย สะอาด พนักงาน จางของเทศบาลตําบล กลุมเปาหมาย ปรับปรุงพัฒนาขึ้น

มีวินัยในการปฏิบัติงาน ยางฮอมทุกคน มีสวนรวมใน ตามกิจกรรม 5 ส.

สงเสริมการมีสวนรวมของ การทํา

พนักงานในการพัฒนา กิจกรรม 5 ส.

หนวยงานและมีความ

สามัคคี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม
ต่ํากวา 24,000 บีทียู จํานวน 2 
เคร่ืองๆละ 28,000 บาท

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)1.ขนาด ที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 
24,000 บีทียู   2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคา
ติดตั้ง            3.เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรอง
รองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5

4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้ง
ชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความ
รอนจากโรงงานเดียวกัน

5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถ
ดักจับอนุภาคฝุนละออง และอุปกรณสามารถทํา
ความสะอาดได

- ชนิดติดผนัง
6.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้  สวิตช
 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

8.คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคา
ติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดติดผนัง
- ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท

 -เพื่อใชในหองประชุม
เทศบาลตําบลยางฮอม

ครุภัณฑ
สํานักงาน

56,000 56,000 0 0 สํานักปลัด1 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย
งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม
ต่ํากวา 36,000 บีทียู     
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 47,000
 บาท

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)1.ขนาด ที่กําหนดเปนขนาดไมกวา 24,000
 บีทียู   2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง    
        3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการ
ทําความ

-เพื่อใชในหองกิจการงาน
สภาและคณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลยางฮอม

เย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรอง
รองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5

4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้ง
ชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความ
รอนจากโรงงานเดียวกัน

5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถ
ดักจับอนุภาคฝุนละออง และอุปกรณสามารถทํา
ความสะอาดได

- ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน
6.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้  สวิตช
 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

8.คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคา
ติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

- ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท

2 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

47,000 47,000 0 0 สํานักปลัด
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

โตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต โตะทํางาน ขนาด 3.5  ฟุต

จํานวน 1 ตัว 1. โตะทํางานขนาดไมนอยกวา 1067(W)*660(D)*

-เพื่อใชในงานสํานักปลัด 750(H) mm.

เทศบาลตําบลยางฮอม 2.โครงสรางทําจากเหล็กแผนชนิด SPCC หนาไมนอย

กวา 0.5 มม.ผิวหนาโตะปูทับดวย PVC หนาไมนอย
กวา1.0 มม. ขอบหนาโตะยึดปดดวยขอบยางเฉียด
ขึ้นรูปตลอดแนวพรอมทั้งมีขอบปดอลูมิเนียมกัน
ขอบดานบนหนาโตะ

3. ลิ้นชักกลางทําจากเหล็กแผนชนิด SPCC หนาไม
นอยกวา 0.5 มม. เลื่อนเขาออกดวยรางลิ้นชัก
ระบบลูกลอพลาสติก พรอมกุญแจล็อค 1 ชุด

4. ตัวถังทําจากเหล็กแผนชนิด SPCC หนาไมนอย
กวา 0.5 มม. เลื่อนเขาออกดวยรางลิ้นชักระบบลูก
ลอพลาสติก พรอมกุญแจล็อค 1 ชุด โดยล็อค
ระบบ CENTRAL LOCK

5. สวนที่เปนเหล็กท้ังหมดตองผานการทําความ
สะอาดผิวงาน ลางไขมันเคลือบผิวเพื่อปองกันสนิม 
และเพ่ิมการยึดเกาะดวยการเคลือบ IRON 
PHOSPHATE ดวยระบบ SPRAY พนสีน้ํา
คุณภาพสูงและอบความรอนที่อุณหภูมิ 135 องศา 
ความหนาของสี 20-25 MICRON

4,500 4,500 4,500 สํานักปลัด3 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

4,500
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

เกาอ้ีทํางานพนักพิงต่ํา เกาอ้ีทํางานพนักพิงต่ํา

จํานวน 1 ตัว 1. เกาอ้ีสํานักงานพนักพิงต่ํา ขนาดไมนอยกวา

-เพื่อใชในงานสํานักปลัด 55(W)*60(D)*85(H) cm.

เทศบาลตําบลยางฮอม 2. โครงสรางทําจากเหล็กหรือไมวีเนียรดัดขึ้นรูป

3. ที่นั่งและพนักพิง ทําจาก ฟองน้ํา P.U. ฉีดขึ้นรูป

4. สามารถปรับระดับสูง-ต่ํา ไดดวยระบบโชคไฮโดร
ลิคขา

5. เกาอ้ีทําจากพลาสติก

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว

จํานวน 10 ตัว 1.ขนาดใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว

-เพื่อใชในสํานัก
ปลัดเทศบาล

2.สามารถปรับสาย และหยุดสายไดดวยเชือกดึง 2 เสน

ตําบลยางฮอมและหองประชุม 3.สามารถปรับระดันความแรงลมได 3 ระดับไดดวย

เทศบาลตําบลยางฮอม เชือกดึง
4.ไดฉลากประหยัดไฟ เบอร 5 ,แรงดันไฟฟา 220 V. 50 Hz

5.ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน มอก. จํานวน 10 ตัว

ตูเก็บเอกสาร 2 บาน ตูเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.)

จํานวน3 ตูๆ ละ5,500บาท 1.มีมือจับชนิดบิด

-เพื่อใชเก็บเอกสารงาน 2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

บุคลากรและงานอ่ืนใน 3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

สํานักปลัด

16,5006 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

16,500

5 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

13,000 13,000 13,000 13,000 สํานักปลัด

สํานักปลัด16,500 16,500

1,600 1,600 1,6004 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

1,600
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

เครื่องสแกนเนอร เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
จํานวน 1 เครื่อง ศูนยบริการ แบบที่ 1

-เพื่อใชในสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม

1.เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ไดไมนอย
กวา 50 แผน

2.สามารถสแกนเอกสารได 2 หนา แบบอัตโนมัติ
3.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 
600X600 dpi
4.มีความเร็วในการสแกนเอกสารไดไมนอยกวา
กระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 20 ppm.
สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษ ขนาด A4
5.มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบParalleหรือ USB
 2.0 หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

8 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ขนาด 2 บาน (มอก.) 27,500.00 กองคลัง

จํานวน 5 หลัง 1. มีมือจับชนิดบิด
 -เพื่อใชเก็บเอกสารการเงิน 2. มีแผนช้ันปรับระดับ 3 ชิ้น

งานจัดเก็บภาษี ฎีกาเบิกจาย 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เงิน จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน

ครุภัณฑ 1 สํานักงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2560

9 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษ คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 18,000.00 กองคลัง
ธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ (มอก.) ใหเปนไปตามสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ

20 แผน จํานวน 1 เครื่อง อุตสาหกรรมกําหนด
 - เพื่อใชในการสงเอกสาร 1.  หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ

งานราชการ 2. ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา 6 วินาที/แผน

3. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดสงเอกสารขั้นต่ํา

จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
ครุภัณฑ 1 สํานักงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2560

7 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

10 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรเครื่องคอมพิวเตอร 1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 16,000    กองคลัง

สําหรับงานสํานักงาน แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

* (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พื้นฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดีกวา จํานวน

จํานวน 1 เครื่อง 1 หนวย

 - เพื่ออํานวยความสะดวกใน 2. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ

การปฏิบัติงาน ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

3. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA

หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ

ชนิด Solid Atate Drive ขนาดความจุไมนอยกวา

120 GB จํานวน 1หนวย

4. มี DVD - RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

5. มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

6. มีแปนพิมพและเมาส

7. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast

Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา

19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง 

และลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป

พ.ศ. 2560
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

11 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรเครื่องพิมพชนิดเลอเซอร หรือ 1. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 12,000    กองคลัง

ชนิด LED สี แบบ Network 2. มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอกวา 18 หนา

จํานวน 1 เครื่อง ตอนาที (ppm)

 - เพื่ออํานวยความสะดวกใน 3. มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอกวา 18 หนาตอนาที

การปฏิบัติงาน (ppm)

4. มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB

5. สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

6. มีชองเช่ือมตอ (interface) แบบ Parallel หรือ USB

2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

7. มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาไมนอยกวา 1 ชอง หรือ

สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได

8. สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custum

โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง และลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
ประจําป พ.ศ. 2560

12 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 1.มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 2,800     2,800    2,800     กองคลัง
จํานวน 1 เครื่อง 2.สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
 - เพื่ออํานวยความสะดวกใน จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2560

13 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พนักพิงต่ํา จํานวน 1 ตัว 1.เกาอี้พนักพิงต่ํา ขนาดไมนอยกวา 55(W)*60(D)*85(H) 1,600     1,600    1,600     กองคลัง
 - เพื่ออํานวยความสะดวกใน cm.
การปฏิบัติงาน 2. โครงสรางทําจากเหล็กหรือไมวีเนียรดัดขึ้นรูป

3. ที่นั่งและพนักพิง ทําจาก ฟองน้ํา P.U. ฉีดขึ้นรูป
4. สามารถปรับระดับสูง - ต่ํา ไดดวยระบบโชคไฮโดรลิค
5. ขาเกาอี้ทําจากพลาสติก
จัดซื้อตามราคาทองตลาด61



เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

14 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  -เปนกลองคอมแพค (Compact Digtal  Camera) 14,000 14,000 14,000 กองการศึกษา

และเผยแพร ความละเอียด 20 ลานพิกเซล -ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ

จํานวน 1 ตัว  (Image Sensor)

 - เพื่อใชในการบันทึกภาพ  -มีระบบแฟลชในตัว

กิจกรรมตาง ๆของเทศบาล  -สามารถถอดเปลี่ยนลื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อ

ตําบลยางฮอม ขอมูลเต็มหรือเมื่อตองการเปลี่ยน

-สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได

 -มีกระเปาบรรจุเครื่อง

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

15 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา  พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา  5,200 5,200 5,200 กองการศึกษา

16 นิ้ว จํานวน 4 ตัว 16 นิ้ว จํานวน 4 ตัว ตัวละ 1,300 บาท ศพด.บานหวยสัก

-เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1.ขนาดใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว

บานหวยสัก 2.สามารถปรับสาย และหยุดสายไดดวยเชือกดึง 2 เสน

3.สามารถปรับระดันความแรงลมได 3 ระดับไดดวย

เชือกดึง
4.ไดฉลากประหยัดไฟ เบอร 5 ,แรงดันไฟฟา 220 V. 50 Hz

5.ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน มอก. จํานวน 10 ตัว
จัดซื้อตามราคาทองตลาด

16 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา ชุดเตาชิงชา  ชุดเตาชิงชา 59,000    59,000  59,000   กองการศึกษา

จํานวน 1 ชุด ขนาด ยาว 600 ซม.กวาง 180 ซม. สูง 200 ซม. ศพด.บานหวยสัก

ชุดละ 59,000 บาท

 - เพื่อใชใน ศพด.บานหวยสัก

มีครุภัณฑใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนใหแกนักเรียน
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17 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต  ตูบานเลื่อนกระจก  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา

จํานวน 2  หลัง ๆ ละ 5,000 บาท หลังละ 5,000 บาท ศพด.บานหวยสัก

 - เพื่อใชใน ศพด.บานหวยสัก  1.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพรอมกุญแจ

มีครุภัณฑใชในการจัดกิจกรรม  ขนาดไมนอยกวา  118(W)*40(D)*87(H) ซม.

การเรียนการสอนใหแกนักเรียน 2.แผนช้ันภายใน 2 ช้ัน สามารถปรับระดับ สูง-ต่ํา ได

18 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม 1.เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 4,300 4,300 4,300 กองการศึกษา

ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต ศพด.

(Ink Tank Printer) 2.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200X1,200 dpi บานพญาพิภักดิ์

 เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3.มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนา

มีครุภัณฑใชในการจัดกิจกรรม ตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)

การเรียนการสอนใหแกนักเรียน 4.มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที 

(ppm) หรือ 4.5 ภาพตอนาที (ipm)

5.มีชองเชื่อมตอ Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

6.สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom 

โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน

19 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชุดโตะกิจกรรมอนุบาลโฟเมกา ชุดโตะกิจกรรมอนุบาล  โฟเมกา พรอมเกาอี้ 6 ตัว 7,000 7,000 7,000 กองการศึกษา

พรอมเกาอี้ 6 ตัว  จํานวน 2 ชุด 1. โตะ 60*120*50 ซม. ศพด.

ชุดละ 3,500 บาท 2. เกาอี้ 25*28*54ซม. บานพญาพิภักดิ์

 เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีครุภัณฑใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนใหแกนักเรียน

20 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา ชุดเตาชิงชา จํานวน 1 ชุด  ชุดเตาชิงชา 59,000 59,000 59,000 กองการศึกษา
ชุดละ 59,000 บาท ขนาด ยาว 600 ซม.กวาง 180 ซม. สูง 200 ซม. ศพด.

- เพื่อใชในศพด.บานพญาพิภักดิ์ บานพญาพิภักดิ์

มีครุภัณฑใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนใหแกนักเรียน
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

21 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต  ตูบานเลื่อนกระจก  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา

จํานวน 2  หลัง ๆ ละ 5,000 บาท หลังละ 5,000 บาท ศพด.

- เพื่อใชในศพด.บานพญาพิภักดิ์  1.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพรอมกุญแจ บานพญาพิภักดิ์

มีครุภัณฑใชในการจัดกิจกรรม  ขนาดไมนอยกวา  118(W)*40(D)*87(H) ซม.

การเรียนการสอนใหแกนักเรียน 2.แผนช้ันภายใน 2 ช้ัน สามารถปรับระดับ สูง-ต่ํา ได
22 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา ตูลําโพง ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง  5.ตูลําโพง 15 นิ้ว 2 ทาง แบบเคลื่อนท่ีพรอมไมคลอย 9,000 9,000 9,000 กองการศึกษา

และวิทยุ แบบเคลื่อนที่พรอมไมคลอย  450 วัตต PA Speacker ศพด.
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 9,000 บาท BIK USK-15V  ตูลําโพง 15 นิ้ว 2 ทาง แบบเคลื่อนท่ี บานพญาพิภักดิ์

- เพื่อใชในศพด.บานพญาพิภักดิ์ พรอมไมคลอย 450 วัตต  PA Speaker System 450 W 
มีครุภัณฑใชในการจัดกิจกรรม ตูลําโพงอเนกประสงค 15 นิ้ว ,MP3, USB, 2 ไมคลอย VHF 
การเรียนการสอนใหแกนักเรียน

23 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา  พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา  1,300 - - กองสาธารณสุข

สํานักงาน 16 นิ้ว จํานวน 1 ตัว 16 นิ้ว จํานวน 1 ตัว ตัวละ 1,300 บาท

-เพื่อใชในศูนยกูชีพ กูภัย 1.ขนาดใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว

เทศบาลตําบลยางฮอม 2.สามารถปรับสาย และหยุดสายไดดวยเชือกดึง 2 เสน

3.สามารถปรับระดันความแรงลมได 3 ระดับไดดวย

เชือกดึง
4.ไดฉลากประหยัดไฟ เบอร 5 ,แรงดันไฟฟา 220 V. 50 Hz

5.ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน มอก. จํานวน 10 ตัว

จัดซื้อตามราคาทองตลาด
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

24 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรเครื่องคอมพิวเตอร  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 30,000    กองชาง

สําหรับงานประมวลผล แบบที่2
แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน เสมือน(8 Thread) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz

* (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พื้นฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดีกวา จํานวน

จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 1 หนวย

 - เพื่ออํานวยความสะดวกใน  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา Cache

การปฏิบัติงาน Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB

 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ

อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังน้ี

1.เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ

2.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่

สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 1 GB หรือ

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา 

มีขนาดไมนอยกวา 8 GB

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา

ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ Solid State Drive 

ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย

- มีหนวย DVD-RW หรือดีกวา

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- มีแปนพิมพและเมาส

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio 

ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง 

และลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป

พ.ศ. 2560

24 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200X1,200 dpi 7,900     กองชาง
ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี1 - มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาที

(ppm)

(27 หนา/นาที) - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 64 MB

- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0

หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-fi) ได

- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom

 โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ รถยนตกระเชาซอมไฟฟา  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1,500,000 - - - กองชาง

ยานพาหนะและ จํานวน 1 คัน ๆ ละ  -เปนรถยนเพื่อบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา ตัวรถชนิด 6 ลอ

ขนสง 1,500,000 บาท  เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 130  

 - เพื่อความปลอดภัยในการ แรงมาตอนทายหลังเกงติดตั้งชุดกระเชาซอม ไฟฟาสามารถ

ปฏิบัติงานไฟฟาและเพื่อความ ยกไดสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 10 เมตร พรอมติดตั้งระบบ

สะดวกรวดเร็วในการ ปรับสมดุชวยค้ํายันทํางานดวยระบบไฮดรอลิกกระบอก

ปฏิบัติงาน ไฮโดรลิก กระบอกไฮดรอลิคชุดแขนบูม และรบบปรับสมดุล

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เดิม

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ปฏิบัติงาน ไฮโดรลิก กระบอกไฮดรอลิคชุดแขนบูม และรบบปรับสมดุล

ไฮดรอลิคชุดแขนบูมและระบบปรับสมดุลจะตองมีคุณภาพสูง 

โดยมีคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน มอก. 975-2538

เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคามาตรฐานคุรุภัณฑจึง

จัดซื้อจากทองตลาด

เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ รถยนตกระเชาซอมไฟฟา  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 2,500,000 - - - กองชาง

ยานพาหนะและ จํานวน 1 คัน ๆ ละ  -เปนรถยนเพื่อบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา ตัวรถชนิด 6 ลอ

ขนสง 2,000,000 บาท  เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 130  

 - เพื่อความปลอดภัยในการ แรงมาตอนทายหลังเกงติดตั้งชุดกระเชาซอม ไฟฟาสามารถ

ปฏิบัติงานไฟฟาและเพื่อความ ยกไดสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 10 เมตร พรอมติดตั้งระบบ

สะดวกรวดเร็วในการ ปรับสมดุชวยค้ํายันทํางานดวยระบบไฮดรอลิกกระบอก

ปฏิบัติงาน ไฮโดรลิก กระบอกไฮดรอลิคชุดแขนบูม และรบบปรับสมดุล

ไฮดรอลิคชุดแขนบูมและระบบปรับสมดุลจะตองมีคุณภาพสูง 

โดยมีคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน มอก. 975-2538

เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคามาตรฐานคุรุภัณฑจึง

เปลี่ยนแปลงเปน

เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคามาตรฐานคุรุภัณฑจึง

จัดซื้อจากทองตลาด 68




