
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

 
 
 
 

งานนโยบายและแผน  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลยางฮอม 

อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 
 
 
 





แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร 1

 การพัฒนาระบบบริหารคมนาคม

โครงการสรางพื้นฐานการบริหารจัด

การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

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

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

  1.3 การศึกษา - - - - - - - - - - - -

  1.4 สาธารณสุข - - - - - - - - - - - -

  1.5 เคหะและชุมชน 120 30,734,000    212   48,555,430    111   44,063,000   64    38,122,926    - 29,847,000   507   161,475,356     

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

  1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ  
       นันทนาการ -

- - - - - - - - - - -

  1.8 การเกษตร - - - - - - - - - - - -

  1.9 งบกลาง - - - - - - - - - - - -

รวม 120 30,734,000  212   48,555,430   111   44,063,000  64   38,122,926   - - 507  161,475,356    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป 2565
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร 2

การพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนที่

เขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสงเสริมการทองเที่ยว

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

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

  1.3 การศึกษา - - - - - - - - - - - -

  1.4 สาธารณสุข - - - - - - - - - - - -

  1.5 เคหะและชุมชน - - - - 1       200,000       - - - - 1 200,000           

  1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน 11    1,885,000     12     1,975,000      12     1,975,000     12    1,975,000      12    1,975,000     47     7,810,000         

  1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ  
       นันทนาการ -

- - - - - - - - - - -

  1.8 การเกษตร 4      800,000        5       810,000        7       860,000       5      830,000        5      830,000       21     3,300,000         

  1.9 งบกลาง -   -              -    -               -    -              -   -               -   -              -    -                  

รวม 15    2,685,000    17    2,785,000     19    3,035,000    17   2,805,000    17   2,805,000    69    11,310,000      

รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร 3

การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและ

การเมืองเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน

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

  1.2 การรักษาความสงบภายใน 12    1,221,000     18     1,570,000      18     1,550,000     18    1,550,000      18    1,500,000     84     7,391,000         

  1.3 การศึกษา - - - - - - - - - - - -

  1.4 สาธารณสุข - - - -               - -              - -               -   -              - -

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

  1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน 9      340,000        10     345,000        10     346,180       9      340,000        9      340,000       47     1,371,180         

  1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ  
              นันทนาการ 8      

545,000        19     630,000        12     945,000       9      845,000        9      845,000       57     3,810,000         

  1.8 การสังคมสงเคราะห - - - - 1       30,000         1      30,000 1      30,000 3 90,000             

  1.8 การเกษตร - - - - - - - - - - 1 -

  1.9 งบกลาง 4      23,350,400    5       26,242,400    5       29,268,400   5      32,500,400    5      33,942,000   24     145,303,600     

รวม 33    25,456,400  52    28,787,400   46    32,139,580  42   35,265,400   42   36,657,000  216  157,965,780    

ป 2565

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ป
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร 4

 การพัฒนาการศึกษาและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย

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

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

  1.3 การศึกษา 20    401,538        34     6,416,280      36     6,612,940     35    6,692,940      35    6,812,940     125   20,123,698       

  1.4 สาธารณสุข 19 495000 82 1,084,000      83     1,174,000     19    749,000 19    749,000 222   4,251,000         

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

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

  1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ  
              นันทนาการ 7      

-              11     -               11     -              11    -               11    -              40     -                  

  1.8 การเกษตร - - - - - - - - - - - -

  1.9 งบกลาง - - - - - - - - - - - -

รวม 46    896,538       127   7,500,280     130   7,786,940    65   7,441,940    65   7,561,940    387  24,374,698      

ป 2565 รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

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

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

ยุทธศาสตร 5

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน

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

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

  1.3 การศึกษา - - - - - - - - - - - -

  1.4 สาธารณสุข 4      80,000          4       160,000       4      160,000      4     160,000        4     160,000       20     720,000          

  1.5 เคหะและชุมชน 12    1,300,000     12     1,400,000     12    1,320,000    12   1,320,000      12   1,320,000     60     6,660,000       

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

  1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ  
              นันทนาการ

- - - - - - - - - - - -

  1.8 การเกษตร - - - - - - - - - - - -

  1.9 งบกลาง - - - - - - - - - - - -

รวม 16    1,380,000     16     1,560,000     16    1,480,000    16   1,480,000      16   1,480,000     80     7,380,000       

ป 2565

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ป

53



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร 6

 การพัฒนาสงเสริมการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดีบูรณาการโดย

ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

  1.1 บริหารงานทั่วไป 14    1,391,000     14     1,491,000      14     1,992,000     14    1,992,000      14    1,492,000     70     8,358,000         

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

  1.3 การศึกษา 1 10000 1 10,000          1       10,000         1      10,000 1      10,000 5      50,000             

  1.4 สาธารณสุข 3      640,000        3       640,000        3       640,000       3      640,000        3      640,000       15     3,200,000         

  1.5 เคหะและชุมชน 4      2,600,000     4       2,600,000      4       2,600,000     4      2,600,000      4      2,600,000     20     13,000,000       

  1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน 2      70,000          2       70,000          2       70,000         2      70,000          2      70,000         10     350,000           

  1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ  
              นันทนาการ

- - - - - - - - - - - -

  1.8 การเกษตร - - - - - - - - - - - -

  1.9 งบกลาง 3      200,000        3       200,000        5       620,000       5      1,235,000      5      1,300,000     21     3,555,000         

รวม 27    61,151,938  27    5,011,000     29    5,932,000    29   6,547,000    29   6,112,000    141  78,641,938      

รวมท้ังสิ้น 257  122,303,876 451   94,199,110   351   94,436,520  233  91,662,266   169   54,615,940  1,461 457,217,712    

ป 2565ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป 2561
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แบบ ผ. 02
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

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

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

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงการสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมูที่ 1

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

ประสงคใชในการดําเนิน ประสงค พื้นที่ไดรับ ใชในประกอบการทํา

กิจกรรมตางๆของหมูบาน ประโยชน กิจกรรมตางๆใน

รอยละ 80 หมูบาน

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

ของหมูบาน ประสงคใชในการดําเนิน อเนกประสงค

กิจกรรมตางๆของหมูบาน

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

พรอมดื่ม ตําบลยางฮอมมีนํ้าใชใน จํานวน 1 จุด มีนํ้าใชใน ใชในการอุปโภค

การอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค บริโภคอยาง

อยางเพียงพอและทั่วถึง เพิ่มมากขึ้น เพียงพอและ

รอยละ 70 ทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

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

หนองน้ําและสามารถ จํานวน 20 ไร มีนํ้าใชใน แหลงน้ําและ

กักเก็บน้ําไวใชใน การเกษตร สามารถกักเก็บ

การเกษตรในฤดูแลง เพิ่มมากขึ้น น้ําไวใชในการ

รอยละ 70 เกษตรชวงฤดูแลง

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

การเกษตร(หนองโบสถ) คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การเกษตร (หนองโบสถ) ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

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

การเกษตร คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การเกษตร เชื่อม หมู 1- ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

ถนนเชื่อม หมู 1 -หมู 3 และปลอดภัย หมู 3  กวาง 4 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ยาว 700 ม. รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

7 สรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา   -สรางรางระบายน้ํา  - 150,000.0  -  - - รางระบายน้ํา สามารถระบายน้ํา กองชาง

อยางสะดวกและรวดเร็ว  รูปตัวยู แบบมีฝาปด รูปตัวยู อยางสะดวก 

และปองกันนํ้าทวม  กวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม แบบมีฝาปด รวดเร็วและ

.ยาว 84 ม. จํานวน 1 แหง ปองกันนํ้าทวมได

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

หนองน้ําและสามารถ มีนํ้าใชใน แหลงน้ําและ

กักเก็บน้ําไวใชใน การเกษตร สามารถกักเก็บ

การเกษตรในฤดูแลง เพิ่มมากขึ้น น้ําไวใชในการ

รอยละ 70 เกษตรชวงฤดูแลง
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9 ขุดลอกหนองบวกแซะ เพื่อปองกันการบุกรุก  -ขุดลอกหนองบวกแซะ  -  -  - 200,000     - ประชาชน มีการอนุรักษ กองชาง

หนองน้ําและสามารถ มีนํ้าใชใน แหลงน้ําและ
กักเก็บน้ําไวใชใน การเกษตร สามารถกักเก็บ
การเกษตรในฤดูแลง เพิ่มมากขึ้น น้ําไวใชในการ

รอยละ 70 เกษตรชวงฤดูแลง

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

ประสงคใชในการดําเนิน พื้นที่ไดรับ ใชในประกอบการ

กิจกรรมตางๆของหมูบาน ประโยชน ทํากิจกรรมตาง ๆ

รอยละ 80 ในหมูบาน

11 เรียงหินปองกันตลิ่งพัง เพื่อปองกันตลิ่งพัง  -เรียงหินปองกันตลิ่งพัง  -  -  - 150,000     - ประชาชนไดรับ ชุมชนมีการปองกัน กองชาง

ทลายจากนํ้ากัดเซาะ (บริเวณหลังวัดน้ําลอม) ความสะดวก ตลิ่งพังทลายจากนํ้า

มากขึ้นรอยละ 70 กัดเซาะ

12 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน หมูที่ 1

13 โครงการกอสรางพนัง 
คสล. ปองกันตลิ่งพังทลาย

เพื่อปองกันตลิ่งพังทลาย
จากนํ้ากัดเซาะ

พนัง คสล. ลําหวยดินขาว
ขางหอประชุมหมูบาน
ขนาดสูง 3 ม. ยาว 50 ม.

200,000 - - - - พนัง คสล.ลําหวย
ดินขาว ที่ได
มาตรฐานจํานวน 1
 จุด

มีผนัง คสล.ปองกัน
น้ําเซาะตลิ่งพังที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

14 ตอเติมอาคารหอประชุม
ประจําหมูบาน

100,000 - มีถนน 1 สาย กวาง
 4 ม. ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม.

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองชางเพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย

กอสรางถนนภายในหมูบาน 
ซอย 7 หมู 1 กวาง 4 ม. ยาว
 50 ม. หนา 0.15 ม.

100,000 100,000 100,000

-เพื่อตอเติมอาคาร
หอประชุมหมูบานใหมี
ขนาดเพิ่มขึ้นรองรับการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆของ
หมูบาน

ตอเติมอาคารหอประชุม
หมูบาน ขนาด กวาง 2.70 ม.
 ยาว 8.00 ม. สูง 2.90 ม.

50,000 - - - ตอเติมอาคาร
หอประชุมหมูบาน
จํานวน 1 หลัง

มีอาคารหอประชุม
หมูบานใหมีขนาด
เพิ่มขึ้นสามารถ
รองรับการดําเนิน
กิจกรรมตางๆของ
หมูบานได

กองชาง-
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15 สรางถนน คสล.          
 ซอย 1 (สายบาน  พอ
หลวงหลบ)

 -เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

 -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบานพอหลวงลพ)ขนาด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 45 
เมตร หนา 0.15 เมตร

  - 83,000 - - -  ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่ไดมาตรฐาน
 จํานวนกวาง 3.50 
เมตร ยาว 45 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

 -ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กองชาง

16 กอสรางพนังปองกันตลิ่ง
พัง (หลังตลาด)

 -เพื่อปองกันตลิ่ง
พังทลายจากนํ้ากัดเซาะ

สรางพนังปองกันตลิ่งพัง 
ขนาดยาว 21 ม. สูง 2 ม.

  - 217,000 - - - สรางพนังปองกัน
ตลิ่งพังทลายจาก
น้ํากัดเซาะ จํานวน 
1 แหง

ชุมชนมีพนังปองกัน
ตลิ่งพังจากน้ํากัดเซาะ

กองชาง

17 กอสรางถนน คสล. (ซอย
หลังวัด)

 -เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

 -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังวัดขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 45 เมตร หนา 
0.15 เมตร

 -  - 95,000 - - ถนนบริเวณคอ
สะพาน สายหลัง
วัดบานปาบงน้ําลอม
 ไดรับการซอมแซม
ใหมีสภาพใชงานได
ตามปกติ จํานวน 1
 แหง

ถนนบริเวณคอ
สะพาน ไดรับการ
ซอมแซมใหมีสภาพ
ใชงานไดตามปกติ

กองชาง

18 ปรับปรุงถนนและทาง
ระบายน้ําสายบวกยาย

เพื่อปรับปรุงถนนและทาง
ระบายน้ําที่ชํารุด ใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น

ปรับปรุงถนน และทาง
ระบายน้ํา (สายบวกยาย) -
จุดที่ 1 วางทอ คสล.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 ม.
จํานวน 7 ทอน      -จุดที่ 2
 วางทอ คสล.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 ม.
จํานวน 7 ทอน

 -       38,000 - - - ปรับปรุงถนนและ
ทางระบายน้ําใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น
 จํานวน 2 จุด

ถนนและทางระบาย
น้ํา  (สายบวกยาย)  
มีการปรับปรุงใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น

กองชาง
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19 ปรับปรุงถนนและทาง
ระบายน้ํา (สายสันปาสัก)

เพื่อปรับปรุงถนนและทาง
ระบายน้ําที่ชํารุด ใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น

ปรับปรุงถนน และทาง
ระบายน้ํา(สายสันปาสัก)วาง
ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00
 ม. จํานวน 6 ทอน

 -       21,000 - - - ปรับปรุงถนนและ
ทางระบายน้ําใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น
 จํานวน 1 แหง

ถนนและทางระบาย
น้ํา (สายสันปาสัก)  
มีการปรับปรุงใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น

กองชาง

20 ปรับปรุงถนนและทาง
ระบายน้ํา (สายบานปา
บง เชื่อมบานปาแดง)

เพื่อปรับปรุงถนนและทาง
ระบายน้ําที่ชํารุด ใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น

ปรับปรุงถนน และทาง
ระบายน้ํา(สายบานปาบง 
เชื่อมบานปาแดง)วางทอ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. 
จํานวน 4 ทอน

 -         4,000 - - - ปรับปรุงถนนและ
ทางระบายน้ําใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น
 จํานวน 1 แหง

ถนนและทางระบาย
น้ํา (สายสันปาสัก)  
มีการปรับปรุงใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น

กองชาง

21 กอสรางทอเหลี่ยม คสล.
 ชนิดชองทางเดียว (ชวง
นาเพ็ญวร)

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก และการสัญจรไป
มาของประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ทอเหลี่ยม คสล. ชนิด
ชองทางเดียว ขนาดกวาง 
1.8 ม.สูง 1.8 ม.  ยาว 5 ม.

 - - 150,000 - - สรางทอเหลี่ยม 
คสล. ชนิดชองทาง
เดียว ที่ไดมาตรฐาน
 จํานวน 1  แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับการแกไข
ปญหาความ
เดือดรอนจากการ
ระบายน้ําและการ
สัญจรไป มา

กองชาง

22 วางทอระบบประปาภูเขา เพื่อวางทอประปาภูเขา 
(จากถังเก็บน้ํารวมแปด
หมูบาน เขาสูชุมชน)

วางทอประปาภูเขา จากถัง
เก็บน้ํารวมแปดหมูบานเขาสู
ชุมชนหมู1ขนาดทอ PVC 
เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว (ชั้น 
8.5) ระยะ 1,200 ม.

 -  - 140,000 - - วางทอสงน้ําดิบ 
จากถังเก็บน้ํารวม
แปดหมูบาน สู
ชุมชนไดบรรลุ
ตามวัถุประสงค

หมูบานมีน้ําใช
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง
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23 หมูที่ 2

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

อยางสะดวกและรวดเร็ว ขนาด 4*3*1.80 ม. ไดรับประโยชน น้ําอยางสะดวก   

และปองกันนํ้าทวม 1 ชองทาง รอยละ 80 รวดเร็วและ

ปองกันนํ้าทวมได

24 สรางรางระบายรูปตัวยู เพื่อใหการระบายน้ํา  - สรางรางระบายน้ําตัว ยู 250,000      -  -  - - ประชาชน มีรางระบายน้ําและ กองชาง

แบบมีฝาปด อยางสะดวกและรวดเร็ว แบบมีฝาปดยาว 1,500 ม. ไดรับความ ประตูน้ําที่สามารถ

และปองกันนํ้าทวม ปากกวาง 50 ซม. สะดวก ระบายน้ําอยาง

มากขึ้น สะดวกรวดเร็วและ

รอยละ 70 ปองกันนํ้าทวมได

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

จากการกัดเซาะของน้ํา ยาว 20 ม. สูง 5 ม. พื้นที่ไดรับ แหลงน้ําไมให

(บานนายแกวมา นาระถี) ประโยชน ถูกนํ้ากัดเซาะ

เพิ่มขึ้น ตลิ่งพัง

รอยละ 70

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

หนองน้ําและสามารถ มีนํ้าใชใน แหลงน้ําและ

กักเก็บน้ําไวใชใน การเกษตร สามารถกักเก็บ

การเกษตรในฤดูแลง เพิ่มมากขึ้น น้ําไวใชในการ

รอยละ 70 เกษตรชวงฤดูแลง

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

การเกษตรบนดอย คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เกษตรบนดอยหนา ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

หนาวัดปาแดง และปลอดภัย วัดปาแดง กวาง 4 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

 ยาว 300 ม.หนา 0.15 ม. รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น
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28 ปรับปรุงอาคารอเนก เพื่อกอสรางอาคารอเนก  -ปรับปรุงอาคาร  - -  -  - 200,000  ปรับปรุงอาคารอเนก ปรับปรุงอาคาร กองชาง

ประสงคของหมูบาน ประสงคใชในการดําเนิน อเนกประสงคของหมูบาน ประสงค อเนกประสงคของ

กิจกรรมตางๆของหมูบาน (เปลี่ยนหลังคา) จํานวน 1 หลัง หมูบานใหมีสภาพ

ใชงานไดดีขึ้น

29 สรางฝายยางรถยนต เพื่อกักเก็บน้ําไวในการ  -สรางฝายยางรถยนต  -  - 200,000      - - ประชาชนใน ทําใหมีนํ้าใชใน กองชาง

หวยดินขาว อุปโภคบริโภค  ใชใน หวยดินขาว จํานวน 4 จุด พื้นที่ไดรับ การอุปโภค

การทําการเกษตรและ ประโยชน บริโภคและใชใน

เปนแหลงเพาะพันธุ รอยละ 80 การเกษตรและเปน

สัตวนํ้า แหลงเพาะ

พันธุสัตวนํ้า

30 สรางรางระบายน้ํา/ เพื่อใหการระบายน้ํา  - สรางรางระบายน้ํา/  -  -  - 300,000     - ประชาชน มีรางระบายน้ํา กองชาง

รางสงนํ้า อยางสะดวกและรวดเร็ว รางสงนํ้า ลําเหมืองรองออ ไดรับ และประตูน้ําที่

และปองกันนํ้าทวม ขนาด 120x2,000 ม. ความสะดวก สามารถระบาย

มากขึ้น น้ําอยางสะดวก   

รอยละ 70 รวดเร็วและ

ปองกันนํ้าทวมได

31 สรางฝายยางรถยนต เพื่อกักเก็บน้ําไวในการ  -สรางฝายยางรถยนต  -  -  - 200,000     - ประชาชนใน ทําใหมีนํ้าใชในการ กองชาง

ลําหวยปาแดง อุปโภคบริโภค  ใชใน ลําหวยปาแดง พื้นที่ไดรับ อุปโภคบริโภคและใชใน

การทําการเกษตรและ (บานนางตา  ใจแปง) ประโยชน การเกษตรอยางพอเพียง

เปนแหลงเพาะพันธุ รอยละ 80 และเปนแหลงเพาะ

สัตวนํ้า พันธุสัตวนํ้า

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

การเกษตร หวยดินขาว คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การเกษตร หวยดินขาว ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก

ฝงขวา และฝงซาย และปลอดภัย ฝงขวา และฝงซาย ที่ดีขึ้น  รวดเร็ว และมีความ

รอยละ  80 ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
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33 สรางถนน คสล.จุดเชื่อม เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.จุดเชื่อม  - 200,000      - - - มีถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

ตอกองชาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ตอกองชางกวาง 4 ม. กวาง 4 ม.ยาว 97ม. ที่สะดวก รวดเร็ว และมี

และปลอดภัย ยาว 97 ม. หนา 0.15 ม. หนา 0.15 ม. ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

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

เพื่อการเกษตร คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การเกษตร สายทุงนาเสน ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย ทุงปา ทุงตนกอก ตนเหลี้ยม ที่ดีขึ้นรอยละ  80 รวดเร็ว และมีความ

ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

35 ซอมแซมถนนภายใน
หมูบาน หมูที่ 2

เพื่อประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย

ซอย 1 (วัดบานปาแดง) 
กวาง 4 เมตร ยาว 48 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

- 100,000 - - - ซอมแซมถนนได
มาตรฐานกวาง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

กองชาง

36 สรางทอเหลี่ยม คสล. 
ชนิด1 ชองทางเดียว 
(หวยดินขาว)

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็ว และการ
สัญจรไป มาของ
ประชาชนในพื้นที่ไดรับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร

สรางทอเหลี่ยม คสล.ชนิด
ชองทางเดียว ขนาดกวาง  
1.8 ม. สูง 1.8 ม. ยาว 8 ม.

- 200,000 - - - สรางทอเหลี่ยม  
คสล. ชนิดชองทาง
เดียว ที่ได
มาตรฐานจํานวน 1
 แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับการแกไข
ปญหาความ
เดือดรอนจากการ
ระบายน้ําและการ
สัญจรไป มา

กองชาง

37 กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปด

เพื่อใหการระบายน้ําอยาง
สะดวกและรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทวม

-สรางรางระบายน้ํา คสล. 
ชนิดมีฝาปด ขนาดกวาง 
0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 
112 ม.

200,000 - - - - รางระบายน้ํา คสล.
 ชนิดมีฝาปด 
จํานวน 1 แหง

สามารถระบายน้ํา
อยางสะดวก รวดเร็ว
และปองกันนํ้าทวมได

กองชาง

62



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

38 ปรับปรุงสะพานคสล. เพื่อปรับปรุงสะพาน ใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น

ปรับปรุงสะพานคสล. ขาม
หวยปาแดง สายบานนายสม
แกว ใจวงศ ขนาดกวาง 4 
เมตร  ยาว 5 เมตร

 - - 300,000 - - ปรับปรุงสะพานค
สล.ขามหวยปาแดง
 สายบานนายสม
แกว ใจวงศ ไดรับ
การปรับปรุงใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น
 จํานวน 1 แหง

ปรับปรุงสะพานค
สล.ขามหวยปาแดง 
สายบานนายสมแกว 
ใจวงศ ไดรับการ
ปรับปรุงใหมีสภาพ
ใชงานไดดีขึ้น

กองชาง

39 กอสรางรางระบายน้ํารูป
ตัวยู ชนิดมีฝาปด ซอย 1

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน และมีพื้นที่ผิว
จราจรเพิ่มขึ้น

สรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู 
แบบมีฝาปด ขนาดกวาง 
0.30เมตร เมตร สูง 0.30
เมตร งบฯป 2562 ยาว 56 
เมตร ป 2563 ยาว 111 
เมตร

 - 100,000 200,000 - - รางระบายน้ํา รูป
ตัวยู แบบมีฝาปด 
จํานวน 1 แหง

ซอย 1 มีการระบาย
น้ําไดสะดวก ปองกัน
น้ําทวมขังในชุมชน 
และมีพื้นที่ผิวจราจร
เพิ่มขึ้น

กองชาง

40 กอสรางถนน คสล.ซอย
หนาวัด

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

สรางถนน คสล.สายหนาวัด
บนดอบ(ซอยหลัก)ขนาด
กวาง 3 ม. ยาว 63 ม.หนา 
0.15 ม.

 - 100,000 - - - สรางถนน คสล.
ขนาดกวาง 3 ม. 
ยาว 63 ม. หนา 
0.15 ม.จํานวน 1 
แหง

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

กองชาง
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41 วางทอสงน้ําดิบ เขาถัง
เก็บรวมแปดหมูบาน

เพื่อวางทอประปาภูเขา 
(จากแหลงนํ้าเขาถังเก็บ
น้ํารวมแปดหมูบาน)

วางทอประปาภูเขา (จาก
แหลงน้ําเขาถังเก็บน้ํารวม
แปดหมูบาน)ขนาดทอ PVC 
เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว (ชั้น 
8.5) ระยะ 300 ม. ขนาดทอ
 PVC เสนผา ศูนยกลาง 3 
นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะ 1,600 ม.

 -      500,000 - - - วางทอสงน้ําดิบ 
เขาถังเก็บรวมแปด
หมูบาน ไดบรรลุ
ตามวัถุประสงค

ชุมชนแปดหมูบานนํ้า
ใชอุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

42 วางทอระบบประปาภูเขา เพื่อวางทอประปาภูเขา 
(จากถังเก็บน้ํารวมแปด
หมูบาน เขาสูชุมชน)

วางทอประปาภูเขา จากถัง
เก็บน้ํารวมแปดหมูบานเขาสู
ชุมชน หมูที่ 1 ขนาดทอ 
PVC เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว 
(ชั้น 8.5) งบประมาณป 
2562 ระยะ 200 ม.   
งบประมาณป 2563 ระยะ 
400 ม.

 -       34,000 50,000 - - วางทอสงน้ําดิบ 
จากถังเก็บน้ํารวม
แปดหมูบาน สู
ชุมชนไดบรรลุ
ตามวัถุประสงค

หมูบานมีน้ําใช
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

หมูที่ 3

43 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อใหประชาชนใน  -ขุดเจาะบอบาดาล - 280,000     280,000     280,000     280,000  ประชาชนมีน้ําใชใน ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปา ตําบลยางฮอมมีนํ้าใชใน พรอมเครื่องสูบน้ํา การอุปโภคบริโภค ใชในการอุปโภค

การอุปโภคบริโภค แบบซับเมอรส เพิ่มมากขึ้น บริโภคอยาง

อยางเพียงพอและทั่วถึง รอยละ 100 เพียงพอและทั่วถึง

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

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว แมน้ําอิง  ระยะทาง ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย ประมาณ 600 เมตร ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมีความ

รอยละ  80 ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
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45 วางทอระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําได  -วางทอระบายน้ํา คสล. - 20,000      20,000       - -  -วางทอระบายน้ํา การระบายน้ําได กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม สะดวกรวดเร็ว และปองกัน ขนาดเสนผาศูนยกลาง คสล. ขนาด สะดวกรวดเร็ว และ

ขุดลอก น้ําทวม 0.80 ม. ยาว 10 ม. เสนผาศูนยกลาง ปองกันนํ้าทวม
0.80 ม ยาว 10 ม.

46 ปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงอาคาร  -ปรับปรุงอาคาร  - 100,000      -  - - ปรับปรุงอาคาร มีอาคารอเนกประสงค กองชาง

อเนกประสงค อเนกประสงคของหมูบาน อเนกประสงค เชน ประตู อเนกประสงคใหมี ของหมูบานที่มีสภาพ

ใหมีสภาพการใชงานที่ หนาตาง เพดาน ฯลฯ สภาพการใชงานที่ การใชงานที่ม่ันคงขึ้น

มั่นคงขึ้น มั่นคงขึ้น จํานวน 

1 หลัง

47 สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู เพื่อใหการระบายน้ํา  -สรางรางระบายน้ํา  - 200,000      -  - - รางระบายน้ํารูปตัวยู สามารถระบาย กองชาง

อยางสะดวกและรวดเร็ว รูปตัวยู ขนาด.กวาง0.30 ม. ขนาดกวาง 0.30 ม. น้ําอยางสะดวก   

และปองกันนํ้าทวม ลึก 0.30 ม ยาว 111 ม. ลึก 0.30 ม. รวดเร็วและ

(หนาวัดทุงศรีเกิด) ยาว 111 ม. ปองกันนํ้าทวมได

48 ปรับปรุงถนนคสล. เพื่อใหประชาชนมีการ   -ปรับปรุงถนน คสล.  -  - 500,000     500,000     500,000  ปรับปรุงถนน คสล. ประชาชนมีการ กองชาง

(ขยายไหล) คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ขยายไหลทาง สายทุงศรีเกิด จํานวน 1 สาย คมนาคมที่สะดวก 

สายบานทุงศรีเกิด เชื่อม และปลอดภัย  เชื่อมบานน้ําแพร รวดเร็ว และมี

บานน้ําแพร ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

49 สรางถนน คสล.ภายใน
หมูบาน

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

สรางถนน คสล.ภายใน
หมูบาน ขนาดกวาง 4 ม. 
ยาว 70  ม. หนา 0.15 ม.

- 150,000 - - - สรางถนน คสล. 
จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐานใชในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง
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ที่

วัตถุประสงค

50 ปรับปรุงระบบประปา
ภูเขาหมูบาน

เพื่อใหประชาชนในชุมชน
มีนํ้าสะอาดใชในการ
อุปโภค บริโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งป

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน เชน เจาะบอบาดาล
 พรอมเครื่องสูบน้ํา เปลี่ยน
ทอ  PVC  เสนผาศูนยกลาง 
2 นิ้ว ยาว 2,500 ม.เปนตน

 -  - 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุงระบบ
ประปา พรอม
ติดตั้งซัมเมอส ฯลฯ
 จํานวน 1 แหง

ประชาชนในชุมชน
บานทุงศรีเกิด หมู 3
 มีน้ําสะอาดใชใน
การอุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

51 กอสรางถังเก็บน้ํา คสล. เพื่อใหเปนที่กักเก็บน้ําไว
ใชในการอุปโภค บริโภค
ภายในหมูบาน

สรางถังเก็บน้ําประปาภูเขา 
ขนาด กวาง4  ม. ยาว 8 ม.

  - 253,000 - - - สรางถังเก็บ
น้ําประปาภูเขา 
จํานวน 1 ถัง

มีถังเก็บนํ้าประปา
ภูเขาไวใชในการเก็บ
น้ําใชอุปโภค บริโภค
ภายในหมูบาน
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

52 กอสรางถนน คสล. (ซอย
 1 หลังวัด)

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

สรางถนน คสล.กวาง 4 เมตร
   ยาว  23 เมตร  หนา 0.15
 เมตร

  - 47,000  - - - ถนนคสล.กวาง 4 
เมตร   ยาว  23 
เมตร  หนา 0.15 
เมตร จํานวน 1 แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

กองชาง

53 วางทอประปาภูเขา (จาก
ถังเก็บน้ํารวมแปด
หมูบาน)

วางทอประปาภูเขา จาก
ถังเก็บน้ํารวมแปดหมูบาน
 เขาสูชุมชน

วางทอประปาภูเขา จากถัง
เก็บน้ํารวมแปดหมูบานเขาสู
ชุมชน หมูที่ 3 ขนาดทอ 
PVC เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว 
(ชั้น 8.5) ระยะ 2,800 ม.

 -  -      320,000 - - วางทอประปาภูเขา
 จากถังเก็บน้ํารวม
แปดหมูบานสูชุมชน
ไดบรรลุตามวัถุ
ประสงค

หมูบานมีน้ําใช
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

54 กอสรางพนัง พรอมขยาย
ไหลทาง

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

สรางพนังพรอมขยายไหล
ทาง ขนาด ยาว  50 ม. สูง 1
 ม.

  - - 300,000 300,000 300,000 สรางพนังพรอม
ขยายไหลทาง 
จํานวน 1 แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

กองชาง
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ที่

วัตถุประสงค

55 ปรับปรุงภูมิทัศนลําหวย
ปาแดง หนาวัด

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดมีความสะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงภูมิทัศนลําหวยปา
แดง หนาวัด เชน พนัง แผง
กั้นตลิ่ง สูง 1.50 ม. ยาว 50
 ม.

  - - 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงภูมิทัศนลํา
หวยปาแดง ขางวัด
 จํานวน 1 แหง

ประชาชนในพื้นที่ได
มีประชาชนในพื้นที่
ไดมีความสะดวก 
ปลอดภัย

กองชาง

56 ปรับปรุงภูมิทัศนปา
สาธารณะประโยชน
หมูบาน (ติดหนองแซะ)

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดมีสถานที่ใชในการจัด
กิจกรรม

ปรับปรุงภูมิทัศนลําหวยปา
แดง ขางวัด เชน สรางอาคาร
ใชสําหรับจัดกิจกรรม

  - - 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงภูมิทัศนลํา
หวยปาแดง ขางวัด
 จํานวน 1 แหง

ประชาชนในพื้นที่ได
มีสถานที่จัดกิจกรรม
ตางๆ

กองชาง

หมูที่ 4

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

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ซอย 4/1 ยาว 400 ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมีความ

รอยละ  80 ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

58 สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู พรอมเพื่อใหการระบายน้ํา  -สรางรางระบายน้ํารูป 200,000      -  -  - - รางระบายน้ํารูปตัวยู สามารถระบายน้ํา กองชาง

ฝาปด อยางสะดวกและรวดเร็ว ตัวยู พรอมฝาปด ขนาดลึก พรอมฝาปด ขนาด อยางสะดวก   

และปองกันนํ้าทวม 0.30*0.50 ม. ยาว 110 ม. กวาง 0.30 ม. รวดเร็วและ

(ชวงบานนายจรัญ  ตาแอ) ลึก 0.50 ม. ปองกันนํ้าทวมได

ยาว 110 ม.

59 ปรับปรุงตอเติมอาคาร เพื่อปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงตอเติมอาคาร 200,000      -  -  - - ประชาชนใน มีสถานที่ที่สามารถ กองชาง

อเนกประสงค อาคารตาง ๆ สถานที่ อเนกประสงคประจําหมู พื้นที่ไดรับ ใชในประกอบการทํา

ประจําหมูบาน ใชในการดําเนินกิจกรรม บาน (อาคารเก็บของแม ประโยชน กิจกรรมตางๆใน

ตาง ๆ ของหมูบาน บาน) รอยละ 80 หมูบาน

60 สรางทอเหลี่ยม เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางทอเหลี่ยมรอง  - 150,000      -  - - ประชาชน ประชาชนมีการ กองชาง

รองหนองโคง คมนาคมที่สะดวก หนองโคง กวาง 2 ม. ในพื้นที่ คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว สูง 1.80 ม. ยาว 6 ม. ไดรับประโยชน รวดเร็วเพิ่มขึ้น

รอยละ  80
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61 สรางทอเหลี่ยม เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางทอเหลี่ยมทาง 150,000      -  -  - - ประชาชน ประชาชนมีการ กองชาง

ทางเชื่อมบานน้ําแพรถึง คมนาคมที่สะดวก เชื่อมบานนํ้าแพรบาน ในพื้นที่ คมนาคมที่สะดวก

บานทุงศรีเกิด รวดเร็ว ทุงศรีเกิด ขนาด กวาง ไดรับประโยชน รวดเร็วเพิ่มขึ้น

2 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 6 ม. รอยละ  80

62 ขุดลอกลําเหมือง  -ขุดลอกลําเหมือง  - 300,000      -  - - ประชาชน มีการอนุรักษ กองชาง

การเกษตร การเกษตร ยาว 1,000 ม. มีนํ้าใชใน แหลงน้ําและ

การเกษตร สามารถกักเก็บ

เพิ่มมากขึ้น น้ําไวใชในการ

รอยละ 70 เกษตรชวงฤดูแลง

63 ปรับปรุงตอเติมอาคาร เพื่อปรับปรุงซอมแซม  -ปรับปรุงตอเติมอาคาร  -  - 300,000      - - ประชาชนใน มีสถานที่ที่สามารถ กองชาง

อเนกประสงคประจํา อาคารตาง ๆ สถานที่ อเนกประสงคประจําหมู พื้นที่ไดรับ ใชในประกอบการทํา

หมูบาน ใชในการดําเนินกิจกรรม บาน (หอประชุมประจํา ประโยชน กิจกรรมตางๆใน

ตาง ๆ ของหมูบาน หมูบาน) รอยละ 80 หมูบาน

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

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว สถานีสูบน้ํา กวาง 4 ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย ยาว 300 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

65 โครงการกอสรางสะพาน
 คสล.

เพื่อประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย

สะพานลําหวยน้ําแพร ซอย 
11ขนาดกวาง 7 ม. ยาว 7 ม.

500,000 - - - - สะพาน คสล.ได
มาตรฐานขนาด
กวาง 7 ม. ยาว 7 ม.

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

กองชาง

66 สรางอาคาร
อเนกประสงคประจํา
หมูบาน

เพื่อสรางอาคาร
อเนกประสงคหมูบานใช
ในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆของหมูบาน

สรางอาคารอเนกประสงค
ประจําหมูบาน กวาง 6 ม. 
ยาว 12 ม. สูง 3 ม.

- 150,000 - - - อาคาร
อเนกประสงค  
กวาง 6 ม.ยาว 12 
ม. สูง 3 ม.

มีอาคารใชประกอบ
กิจกรรมตาง ๆ ของ
หมูบาน

กองชาง
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67 ขุดลอกลําเหมืองสาย
กลางบวกกึ้น

เพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ําใช
ในการเกษตร และแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขนาดพื้นที่ 2,500 ตร.ม.
ขุดลึกเฉลี่ย 2 ม.

150,000 - - - - ขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ จํานวน 1
 แหง

มีแหลงกักเก็บน้ําใช
ในการเกษตร และ
แหลงเพาะพันธุสัตว
น้ํา

กองชาง

68 ขุดลอกลําเหมืองหนอง
ดินดาก

เพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ําใช
ในการเกษตร และแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขนาดพื้นที่ 3,333 ตร.ม. ขุด
ลึกเฉลี่ย 2  เมตร

500,000 - - - - ขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ จํานวน 1
 แหง

มีแหลงกักเก็บน้ําใช
ในการเกษตร และ
แหลงเพาะพันธุสัตว
น้ํา

กองชาง

69 วางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมขุดลอก

ทอ คสล.ขนาด 100 ซม.
สองแถว ๆ ละ 7 ทอ

70 กอสรางรางระบายน้ํารูป
ตัวยู ชนิดมีฝาปด(ซอย
หนาวัด)

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน และมีพื้นที่ผิว
จราจรเพิ่มขึ้น

สรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู 
แบบมีฝาปด ขนาดกวาง 
0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 48 เมตร

 - 90,000 - - - รางระบายน้ํา รูป
ตัวยู แบบมีฝาปด 
จํานวน 1 แหง

มีการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน 
และมีพื้นที่ผิวจราจร
เพิ่มขึ้น

กองชาง

71 กอสรางรางระบายน้ํารูป
ตัวยู ชนิดไมมีฝาปดา 
(ซอยบานหมอบุญ)

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน และมีพื้นที่ผิว
จราจรเพิ่มขึ้น

สรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู 
แบบไมมีฝาปด ขนาดกวาง 
0.50 เมตร สูง 0.50เมตร 
ยาว 60 เมตร

 - 92,000 - - - รางระบายน้ํา รูป
ตัวยู แบบไมมีฝาปด
 จํานวน 1 แหง

มีการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน 
และมีพื้นที่ผิวจราจร
เพิ่มขึ้น

กองชาง

เพื่อใหการระบายน้ําใน
พื้นที่การเกษตรไหลสะดวก

- 50,000 - - วางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมขุดลอก
จํานวน 1 จุด

การระบายน้ําใน
พื้นที่การเกษตรไหล
สะดวกขึ้น

กองชาง-
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ที่
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72 กอสรางรางระบายน้ํารูป
ตัวยู (ซอยบานอุยแกว)

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน และมีพื้นที่ผิว
จราจรเพิ่มขึ้น

จุดที่1สรางรางระบายน้ํา มี
ฝาปดขนาดกวาง0.50 เมตร 
 สูง 0.50เมตรยาว 25 เมตร
 จุดที่ 2 สรางรางระบายน้ํา 
ไมมีฝาปดขนาดกวาง0.50 
เมตร  สูง 0.50เมตรยาว 51 
เมตร

 - 118,000 - - - รางระบายน้ํา รูป
ตัวยูจํานวน 1 แหง

มีการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน 
และมีพื้นที่ผิวจราจร
เพิ่มขึ้น

กองชาง

73 ปรับปรุงถนนและสราง
พนังปองกันตลิ่งพัง

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
และมีการสรางพังปองกัน
น้ําเซาะตลิ่งพัง

-เทถนนกวาง 4 ม. ยาว 15 
ม.                               
  -สรางพนังปองกันตลิ่ง
พังทลาย สูง1.20 ม. ยาว 15
 ม.                             
 -ทําราวกันตก2 ขางๆละ6 ม.

 - - 200,000  -  - ปรับปรุงถนนและ
สรางพนังปองกัน
ตลิ่งพังทลายที่ได
มาตรฐาน จํานวน 1
 แหง

มีการปรับปรุงถนน
และสรางพนัง
ปองกันตลิ่งพัง

กองชาง

74 ปรับปรุงถนนและทาง
ระบายน้ํา (ชวงนาลุงแผง)

เพื่อปรับปรุงถนนและทาง
ระบายน้ําใหมีสภาพใช
งานไดดียิ่งขึ้น

วางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร
 จํานวน 14 ทอน

 - 40,000 -  -  - วางทอ คสล. ได
มาตรฐาน จํานวน 1
 แหง

มีการปรับปรุงถนน
และทางระบายน้ําให
มีสภาพใชงานไดดี
ยิ่งขึ้น

กองชาง

75 เรียงหินบริเวณคอ
สะพานแมนํ้าอิง

เพื่อปองกันนํ้ากัดเซาะ
บริเวณคอสะพาน

เรียงหินบริเวณคอสะพาน
แมน้ําอิง ขนาด กวาง 15 
เมตร ลึก 5 เมตร

 - - 500,000      500,000   500,000 เรียงหินบริเวณคอ
สะพานแมนํ้าอิง 
จํานวน 1 แหง

เรียงหินบริเวณคอ
สะพานแมนํ้าอิงเพื่อ
ปองกันนํ้ากัดเซาะ
บริเวณคอสะพาน

กองชาง

76 ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนใน  - ขุดเจาะบอบาดาล  -  -  - 200,000     - ประชาชนมีน้ําใช ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

เพื่อการเกษตร ตําบลยางฮอมมีนํ้าใชใน เพื่อการเกษตร ในการอุปโภค ในการอุปโภค

การอุปโภคบริโภค บริโภคเพิ่มมากขึ้น บริโภคอยางเพียง

อยางเพียงพอและทั่วถึง รอยละ 70 พอและทั่วถึง
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หมูที่ 5

77 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ  -กอสรางถนน คสล. 300,000      -  -  - - ประชาชนมี ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง
สายรองมอญ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว สายรองมอญ กวาง 3 ม. ความเปนอยู ที่สะดวก รวดเร็ว และมี

และปลอดภัย ยาว  240 ม. ที่ดีขึ้น ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
รอยละ  80

78 ขยายไหลทางถนน เพื่อใหประชาชนมีการ  - ขยายไหลทางถนนภาย 300,000      -  -  - - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

ภายในหมูบาน คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ในหมูบาน ซอย 2/2 ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย ยาว 200 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

79 สรางถนน คสล.ทุงหวยลึก เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.ทุงหวยลึก - 200,000      -  - - มีถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว (เกาคา)กวาง 3 ม. กวาง 3 ม. คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย .ยาว 129 ม.หนา 0.15 ม ยาว 129 ม. รวดเร็ว และมีความ

หนา 0.15 ม. ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

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

สายทุงมอญ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ทุงมอญ กวาง 4 ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย ยาว 180 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

81 สรางรางระบายน้ําตัวยู เพื่อใหการระบายน้ํา  -สรางรางระบายน้ําตัวยู 200,000      -  -  - - พรอมมีฝาปด สามารถระบาย กองชาง

สายทุงมอญ อยางสะดวกและรวดเร็ว สายทุงมอญปากกวาง พรอมมีฝาปด น้ําอยางสะดวก   

และปองกันนํ้าทวม 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. จํานวน 1 แหง รวดเร็วและ

ยาว 110 ม. ปองกันนํ้าทวมได

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

ประสงคใชในการดําเนิน พื้นที่ไดรับ ที่จัดกิจกรรม

กิจกรรมตางๆของหมูบาน ประโยชน ตางๆ ของหมูบาน

รอยละ9071
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83 สรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา  -สรางรางระบายน้ํารูปตัว  - -  -  - 200,000 ประชาชน หมูบานมีรางระบาย กองชาง

รูปตัว ยู มีฝาปด อยางสะดวกและรวดเร็ว ยู มีฝาปด ไดรับความ น้ําและประตูน้ําที่

ซอยในหมูบาน และปองกันนํ้าทวม (ชวงบานนายเสาร สุขแสง) สะดวก สามารถระบายน้ํา

(ชวงบานนายเสาร สุขแสง) มากขึ้น อยางสะดวกรวดเร็ว

รอยละ 70 และปองกันนํ้าทวมได

84 ขยายไหลทางถนน เพื่อใหประชาชนมีการ  -ขยายไหลทางถนนใน  - 500,000      -  - - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

ภายในหมูบาน คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หมูบานซอย 6 ยาว ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 1,000 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมีความ

รอยละ  80 ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

85 สรางอาคารอเนกประสงค เพื่อกอสรางอาคารอเนก  -กอสรางอาคารอเนก  - 500,000      -  - - ประชาชนใน มีอาคาร สิ่งกอสราง กองชาง

ประสงคใชในการดําเนิน ประสงค  (หนองแรด) พื้นที่ไดรับ และสถานที่ที่สามารถ

กิจกรรมตางๆของหมูบาน ประโยชน ใชในประกอบการทํา

รอยละ 80 กิจกรรมตางๆใน

หมูบาน

86 เทลานอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่ในการ  -เทลานอเนกประสงค  -  - 500,000      - - ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีสถาน กองชาง

จัดกิจกรรมตางๆ ของ ประจําหมูบาน พื้นที่ไดรับ ที่จัดกิจกรรม

หมูบาน ประโยชนรอยละ 90 ตางๆ ของหมูบาน

87 สรางถนน คสล.ทุงหวยลึก เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.ทุง  -  - 300,000      - - ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีการ กองชาง

(ทุงนอย) คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หวยลึก (ทุงนอย) กวาง พื้นที่ไดรับป คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย 4 ม. หนา 1.5 ม. ยาว ประโยชนรอยละ 90 รวดเร็ว และมีความ

200 ม. ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

88 สรางพนังปองกันตลิ่งพัง เพื่อปองกันตลิ่งพัง  -สรางพนังปองกันตลิ่งพัง  -  - -  - 300,000  สรางพนังปองกัน ชุมชนมีการสรางพนัง กองชาง

(ชวงบานนายสวาง ทลายจากนํ้ากัดเซาะ จุดเริ่มตน ชวงบาน ตลิ่งพัง จํานวน ปองกันตลิ่งพัง

 ประมวลการ) นายสวาง  ประมวลการ  1 แหง ทลายจากนํ้า

กัดเซาะ
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89 ขยายไหลทางถนน เพื่อใหประชาชนมีการ  - ขยายไหลทาง ซอย 1  -  -  - 300,000     - ประชาชนใน ประชาชนมีการ กองชาง

ภายในหมูบาน คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ถนนสายปาสุสาน ยาว พื้นที่ไดรับ คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย 200 ม. ประโยชน รวดเร็ว และมี

รอยละ 80 ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

90 สรางถนน คสล. ซอย 1/1 เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย

 -สรางถนน คสล. ซอย 1/1 
กวาง 4 ม. ยาว 150

 -  -  - 200,000     - ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชน  

รอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองชาง

91  ปรับปรุงถนนคสล.หมูที่ 5 กองชาง

ป 2561 กวาง 4 ม. ยาว 75
 ม. หนา 0.10 ม.          ป 
2562 กวาง 4 ม. ยาว 112 
ม. หนา 0.10 ม.

92 ปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบประปาภูเขา (2)

 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการอุปโภค บริโภค
อยางทั่วถึง

ปรับปรุง/ซอมแซมระบบประปาภูเขาของหมูบาน หมูที่ - 200,000 - - - ปรับปรุง/ซอมแซม
ประปาภูเขาหมูบาน
ไดมาตรฐาน

 ประชาชนมีนํ้าใชใน
การ  อุปโภค บริโภค
เพียงพอ ทั่วถึง
ตลอดทั้งป

กองชาง

93 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ปรับปรุงถนนคสล.    
หมูที่ 5

- กอสรางถนน ได
มาตรฐานกวาง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร

- มีการปรับปรุงถนน 
จํานวน 1 สาย

กอสรางถนน คสล.รอบ
ขอบหนองแรด  (3)

ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 97
 เมตร

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

-

-

100,000 150,000 -

เพื่อประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

- 200,000 -
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94 กอสรางถังเก็บน้ํา คสล. 
พรอมระบบสงน้ําประปา

เพื่อสรางถังเก็บนํ้าพรอม
ระบบสงน้ําประปา ใชใน
การอุปโภค บริโภคตลอด
ทั้งป

สรางถังน้ําพรอมระบบสง
น้ําประปา  ขนาด กวาง4 ม.
ยาว 8 ม.

  - 300,000  -  -  - ถังน้ําพรอมระบบ
สงนํ้าประปา ที่ได
มาตรฐาน จํานวน 1
 ถัง

ชุมชนมีถังเก็บนํ้า
พรอมระบบสง
น้ําประปา ใชในการ
อุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งป

กองชาง

95 กอสรางหอสูงพรอมถัง
เก็บน้ํา

เพื่อกักเก็บน้ําใชในการ
อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

กอสรางหอสูงพรอมถังเก็บ
น้ํา ขนาด กวาง 3 ม. ยาว 3
 ม. สูง 12 ม.

  - - 340,000  -  - หอสูง จํานวน 1 หอ
 พรอมถังเก็บนํ้า

ชุมชนมีนํ้าใชในการ
อุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งป

กองชาง

96 กอสรางรางระบายน้ํา 
ตัวยู ชนิดมีฝาปด

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน และมีพื้นที่ผิว
จราจรเพิ่มขึ้น

กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัว
ยู ชนิดมีฝาปด ชวงบานนาย
เสาร สุขแสง ขนาดกวาง 0.3
 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 
0.50 เมตร

 - - 200,000 - - รางระบายน้ํา รูป
ตัวยู ขนิดมีฝาปด 
จํานวน 1 แหง

มีการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน 
และมีพื้นที่ผิวจราจร
เพิ่มขึ้น

กองชาง

97 วางทอระบบประปาภูเขา วางทอประปาภูเขา จาก
ถังเก็บน้ํารวมแปดหมูบาน
 เขาสูชุมชน

วางทอประปาภูเขา จากถัง
เก็บน้ํารวมแปดหมูบาน เขา
สูชุมชน หมูที่ 5 ขนาดทอ 
PVC เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว 
(ชั้น 8.5) งบประมาณป 
2562 ระยะ 350 ม.   
งบประมาณป 2563 ระยะ 
1,150 ม.

 -       42,000 140,000 - - วางทอประปาภูเขา
 จากถังเก็บน้ํารวม
แปดหมูบานสูชุมชน
ไดบรรลุตามวัถุ
ประสงค

หมูบานมีน้ําใช
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

98 หมูที่ 6

สรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.สาย - 200,000      -  - - มีถนนที่ได ประชาชนมีการ กองชาง
สายบอขยะ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว บอขยะ กวาง 3 ม. มาตรฐาน กวาง คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย ยาว 129 ม. หนา 0.015 3 ม.ยาว 65 ม. รวดเร็ว และมีความ
หนา 0.15 ม ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
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99 โครงการวางทอประปา เพื่อใหประชาชนใน วางทอประปา PVC - 29,230       -  - - วางทอประปา PVC ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
PVC หมู 6 ตําบลยางฮอมมีนํ้าใชใน เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ภายในหมูบาน ในการอุปโภค

การอุปโภคบริโภคเพียงพอ (ชั้น 8.5)งบประมาณป 2562 บรรลุตาม บริโภคอยาง
และทั่วถึง ระยะ 250 ม. วัตถุประสงค เพียงพอและทั่วถึง

100 ปรับปรุงตอเติมอาคาร เพื่อปรับปรุงซอมแซม  -ปรับปรุงตอเติมอาคาร 200,000      -  -  - - ประชาชนใน มีสถานที่ที่สามารถใช กองชาง

อเนกประสงคประจํา อาคารตาง ๆ สถานที่ อเนกประสงคประจําหมู พื้นที่ไดรับ ในประกอบการทํา

หมูบาน ใชในการดําเนินกิจกรรม บาน (หอประชุมประจํา ประโยชน กิจกรรมตางๆใน

ตาง ๆ ของหมูบาน หมูบาน) รอยละ 80 หมูบาน

101 สรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.เพื่อการ  - 200,000      -  - - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

เพื่อการเกษตร คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เกษตร ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

102 สรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา  -สรางรางระบายน้ําแบบ  - - 300,000     300,000     300,000  รางระบายน้ํา คสล. กองชาง

แบบตัวยู ชนิดไมมีฝาปด  อยางสะดวกและรวดเร็ว ตัวยู พรอมฝาปด ขนาด ชนิดไมมีฝาปด ที่ได

จากโรงน้ําดื่มถึงนา และปองกันนํ้าทวม กวาง 1 เมตร  มาตรฐานจํานวน

นายคําอาย ยาสมุทร  ลึก 1.20 เมตร   1 แหง

ยาว 150 เมตร

103 เรียงหินปองกันตลิ่งพัง เพื่อปองกันตลิ่งพัง เรียงหินปองกันตลิ่งพัง  - 200,000     -  - - มีตลิ่งขนาด สูง 3 ม. ชุมชนมีการ กองชาง

ทลายจากนํ้ากัดเซาะ ขนาด สูง 3 เมตร ยาว 20 ม. ปองกันตลิ่งพัง

ยาว 20 เมตร ทลายจากนํ้ากัดเซาะ

104 ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค

- ศาลาอเนกประสงค
ที่ไดมาตรฐาน
จํานวน 1 หลัง

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมของ
หมูบานที่ไดมาตรฐาน

กองชางเพื่อใชในการจัดกิจกรรม
ตางๆของหมูบาน

ขนาดกวาง 6  ม.  ยาว  10 
ม.  สูง 6 ม.

- 200,000 - -

สามารถระบายน้ํา
อยางสะดวก รวดเร็ว
และปองกันนํ้าทวมได
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105 -สรางรางระบายน้ํา คสล. 
ชนิดมีฝาปด ขนาดกวาง 
0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 

200,000 - - - - รางระบายน้ํา คสล.
 ชนิดมีฝาปด ที่ได

กองชาง

 (ขางนานายทองดี  ใจแปง)  มาตรฐานจํานวน 1
 แหง

106 กอสรางรางระบายน้ํารูป
ตัวยู ชนิดมีฝาปด (ซอย
ฝายหวยเดื่อ)

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน และมีพื้นที่ผิว
จราจรเพิ่มขึ้น

สรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู 
ชนิดมีฝาปด บานนางทองถึง
ฝายหวยเดื่อขนาดกวาง 0.30
 เมตร ลึก 0.50 เมตร  ยาว 
108 เมตร

 - - 200,000 - - รางระบายน้ํา รูป
ตัวยู ขนิดมีฝาปด 
จํานวน 1 แหง

มีการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน 
และมีพื้นที่ผิวจราจร
เพิ่มขึ้น

กองชาง

107 กอสรางถนน คสล. สาย
สะพานโชคดี

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

สรางถนน คสล.กวาง 4 เมตร
 ยาว 142 เมตร หนา 0.15 
เมตร

  - 300,000 - - - สรางถนนคสล.
จํานวน 1 แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

กองชาง

108 วางทอระบบประปาภูเขา วางทอประปาภูเขา จาก
ถังเก็บน้ํารวมแปดหมูบาน
 เขาสูชุมชน

วางทอประปาภูเขา (จากถัง
เก็บรวม)เขาสูชุมชน หมูที่ 6
 ขนาดทอ PVC 
เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว (ชั้น 
8.5)งบประมาณป 2562 
ระยะ 300 ม.   งบประมาณ
ป 2563 ระยะ 1,100 ม.

 -       36,000 135,000 - - วางทอประปาภูเขา
 จากถังเก็บน้ํารวม
แปดหมูบานสูชุมชน
ไดบรรลุตามวัถุ
ประสงค

หมูบานมีน้ําใช
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

หมูที่ 7

109 กอสรางถังเก็บน้ําเพื่อ เพื่อแกไขปญหาการ  -กอสรางถังเก็บน้ําเพื่อ 120,000      -  -  - - ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีน้ําในการ กองชาง

การเกษตร ขาดแคลนน้ําในชวง การเกษตรกวาง 10 ม. ไดรับประโยชน อุปโภคบริโภคในชวง

ฤดูแลง ยาว 10 ม.สูง 2.50 ม. เพิ่มขึ้นรอยละ 70 ฤดูแลงอยางเพียงพอ

(จํานวน 2 ถัง)

สรางรางระบายน้ํา คสล.
ชนิดมีฝาปด หมูที่ 6

เพื่อใหการระบายน้ําอยาง
สะดวกและรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทวม

สามารถระบายน้ํา
อยางสะดวก รวดเร็ว
และปองกันนํ้าทวมได
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110 สรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนใน  -ปรับปรุงระบบประปา 500,000      -  -  - - ประชาชนไดรับ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ตําบลยางฮอมมีนํ้าใชใน หมูบาน ความสะดวก ในการอุปโภค

การอุปโภคบริโภคเพียงพอ มากขึ้นรอยละ 70 บริโภคอยาง

และทั่วถึง เพียงพอและทั่วถึง

111 เทลานอเนกประสงค เพื่อเปนสถานที่ตาก  -เทลานอเนกประสงค 200,000      -  -  - - ประชาชนใน ประชาชนมีสถาน กองชาง

พืชผลการเกษตร เปนลาน ประจําหมูบาน (ปาสุสาน) พื้นที่ไดรับ ที่จัดกิจกรรม

ในการจัดกิจกรรมตางๆ ประโยชน ตางๆ ของหมูบาน

รอยละ 90

112 ขุดลอกฝายนํ้าลน/ลําหวย เพื่อปองกันการบุกรุก  -ขุดลอกหนาฝายน้ําลน/ 250,000      -  -  - - ประชาชน มีการอนุรักษ กองชาง

ภายในหมูบาน หนองน้ําและสามารถ ลําหวยภายในหมูบาน มีนํ้าใชใน แหลงน้ําและ

กักเก็บน้ําไวใชใน การเกษตร สามารถกักเก็บ

การเกษตรในฤดูแลง เพิ่มมากขึ้น น้ําไวใชในการ

รอยละ 70 เกษตรชวงฤดูแลง

113 สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู เพื่อใหการระบายน้ํา  -สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู -  - 960,000     960,000     - สรางรางระบายน้ํา สามารถระบาย กองชาง

แบบมีฝาปด อยางสะดวกและรวดเร็ว ขนาดกวาง 1.60 เมตร จํานวน 1 สาย น้ําอยางสะดวก   

และปองกันนํ้าทวม สูง 1.40 เมตร รวดเร็วและ

ยาว 250 เมตร ปองกันนํ้าทวมได

114 สรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ สรางถนน คสล. จุดที่ 1  200,000      -  -  - - ถนน คสล. จุดที่ 1 กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว กวาง 3.50 ม. ยาว 60 ม. กวาง3.50 ม.ยาว 60 ม. 

และปลอดภัย หนา 0.15 ม.จุดที่ 2 กวาง หนา 0.15 ม.จุดที่ 2 

3.50 ม. ยาว 50 ม. หนา   กวาง 3.50 ม.

0.15 ม. (ตั้งแตสวน  ยาว 50 ม. 

นายศรีทา สุทธะสม - หนา 0.15 ม.

สวนนายอภิวัฒน  ชางจด
สกุล) 77
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115 สรางฝายน้ําลน เพื่อกักเก็บน้ําไวในการ  -สรางฝายน้ําลน สาย 150,000      -  -  - - ประชาชนใน มีนํ้าใชในการ กองชาง

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

พันธุสัตวนํ้า

116 สรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.ขนาด 550,000      -  -  - - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

(สายโตงกอด) คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว กวาง 4 ม.ยาว 500 ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย (สายโตงกอด) ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมีความ

รอยละ  80 ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

117 สรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ สรางถนน คสล.  - 540,000      -  - - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

สายหวยขมุ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว สายหวยขมุ กวาง 4 ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย ยาว 300 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมีความ

รอยละ  80 ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

118 สรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล. ขนาด  - - 200,000      - - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

(สายนํ้าบอติ๊บ) คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว (สายนํ้าบอติ๊บ) กวาง 3.50 ม. ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย ยาว 107 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมีความ

รอยละ  80 ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

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

.ภายในหมูบาน คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว (สวนนางจินตภรณ -สวน ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย นายสัมฤทธิ์ ) กวาง 4 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมีความ

ยาว 200 ม. รอยละ  80 ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

120 กอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง เพื่อปองกันตลิ่งพังทลาย กอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง  - - 290,000      - - สรางพนังปองกันตลิ่ง ชุมชนมีพนังปองกันนํ้า กองชาง

หอประชุมประจําหมูบาน จากนํ้ากัดเซาะ ขนาดสูง 2 ม. ยาว 32 ม. พังทลายจากนํ้ากัด เซาะตลิ่งพังทลาย

(หอประชุมประจําหมูบาน) เซาะจํานวน 1 แหง
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ที่

วัตถุประสงค

121 สรางรางระบายน้ํารูปตัววี เพื่อใหการระบายน้ํา  -สรางรางระบายน้ํารูป  -  - 250,000      - - ประชาชน สามารถระบาย กองชาง

อยางสะดวกและรวดเร็ว ตัววี ขนาดกวาง 1.50 ม. ไดรับความ น้ําอยางสะดวก   

และปองกันนํ้าทวม ยาว 400 ม. (1 ขางทาง)  สะดวก รวดเร็วและ

(หนาโรงเรียนชมภู-หนา มากขึ้น ปองกันนํ้าทวมได

วัดบานชมภู) รอยละ 70

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

แบบมีฝาปด อยางสะดวกและรวดเร็ว ตัวยู แบบมีฝาปดขนาด ไดรับความ น้ําอยางสะดวก   

และปองกันนํ้าทวม กวาง 0.50 ม. ยาว 180 ม. สะดวก รวดเร็วและ

มากขึ้น ปองกันนํ้าทวมได

รอยละ 70

123 สรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล.  -  -  - 500,000     - ประชาชนมี ประชาชนมีการ กองชาง

(สายโปงเคราะห) คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว (สายโปงเคราะห) กวาง ความเปนอยู คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย 4 ม. ยาว 800 ม. ที่ดีขึ้น รวดเร็ว และมี

รอยละ  80 ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

124 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ  -สรางถนน คสล. 100,000 500,000 500,000 500,000     - ถนน คสล. ประชาชนมีการ กองชาง

ภายในหมูบาน ซอย 7 คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว กวาง 3 ม. ยาว 2,000 ม.  กวาง 3 ม คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย หนา 0.15 ม. .ยาว 67ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

หนา 0.15 ม. ยิ่งขึ้น

125 โครงการสรางถนน คสล.
(สายหวยนํ้าสม)

เพื่อประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ถนนขนาดกวาง 3.5 ม.  ยาว
 110 ม. หนา 0.15 ม.จากไร
 นายลอย วงศชื่น – ไร นาย
ดวง งดงาม

- 200,000 - - - มีถนน คสล. ได
มาตรฐานขนาด
กวาง 3.5 ม.  ยาว
120 ม. หนา 0.15 
ม.

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง
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126 กอสรางพนังปองกันตลิ่ง
พัง ซ.2

 -เพื่อปองกันตลิ่ง
พังทลายจากนํ้ากัดเซาะ

สรางพนังปองกันตลิ่งพัง 
ขนาด. ยาว 17.00 ม. สูง 
2.20 ม.

  - 317,000 - - - สรางพนังปองกัน
ตลิ่งพังทลายจาก
น้ํากัดเซาะ จํานวน 
1 แหง

ชุมชนมีพนังปองกัน
ตลิ่งพังจากน้ํากัดเซาะ

กองชาง

127 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค(หอประชุม)

เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงคใหมีสภาพ
ใชงานไดดีขึ้น

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค ขนาด กวาง 
7.50 ม. ยาว 21.00 ม.

  - 300,000  -  -  - ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค 
จํานวน 1 หลัง

อาคารอเนกประสงค
ไดรับการปรับปรุงให
มีสภาพใชงานไดดีขึ้น

กองชาง

128 เทลานคอนกรีตเสริม
เหล็กอเนกประสงค(หนา
หอประชุม)

เพื่อเทลานคอนกรีตเสริม
เหล็กอเนกประสงค ใชใน
การจัดกิจกรรมตางๆของ
หมูบาน

เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค ขนาดพื้นที่ 
289 ตารางเมตร หนา 0.10 
เมตร

  - -      109,000  -  - เทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
อเนกประสงค 
จํานวน 1 แหง

มีลานคอนกรีตเสริม
เหล็กอเนกประสงค 
ใชในการจัดกิจกรรม
ตางๆของหมูบาน

กองชาง

129 ซอมแซมถนน คสล. ซอย
 6 (ขางปม PT)

เพื่อซอมแซมถนน คสล.
ใหมีสภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม

ซอมแซมถนน คสล. ขนาด 
กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา
 0.15 ม.

  - 249,000  -  -  - ซอมแซมถนน คสล.
 จํานวน 1 แหง

ถนน คสลที่ชํารุด
ไดรับการซอมแซม
ใหมีสภาพใชงานไดดี
เมือนเดิม

กองชาง

130 สรางอาคารศูนยเรียนรู 
(จุดน้ําบอดั้น)

เพื่อสรางศูนยเรียนรู ของ
หมูบาน

สรางศูนยเรียนรู ขนาด กวาง
 3 เมตร ยาว 6 เมตร

  - - 300,000 300,000 300,000 สรางศูนยเรียนรู 
จํานวน 1 หลัง

ชุมชนมีศูนยเรียนรู 
ของหมูบาน

กองชาง
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หมูที่ 8

131 ขยายไหลทางถนน
ภายในหมูบาน

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

     150,000  -  -  -  - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นรอยละ70

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

กองชาง

132 ทํารางระบายน้ําแบบตัว
ยูมีฝาปด

เพื่อมีการระบายน้ําอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

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

สามารถระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทอม

กองชาง

133 กอสรางถนนภายใน
หมูบาน

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย

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

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

กองชาง

134 เทลานคอนกรีตเสริม
เหล็กอเนกประสงค

เพื่อใหประชาชนมีลานทํา
กิจกรรมตางๆ ของหมูบาน

ขนาดพื้นที่ลาน 564 ตรม.
หนา 0.10 ม.

     200,000  -  -  -  - ลานคสล. ขนาด
พื้นที่ลาน 564 ตรม.
 หนา 0.10 ม. 
จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีลานทํา
กิจกรรมตางๆ ของ
หมูบาน

กองชาง

135 สรางรางระบายน้ําสู
การเกษตร

เพื่อมีการระบายน้ําอยาง
สะดวกและปองกันปญหา
น้ําทวม

รางระบายน้ําแบบตัวยู หมูที่
 8 ยาว 4,000 เมตร

 -      400,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีการระบายน้ําใน
หมูบานและ
แกปญหานํ้าทวม

กองชาง

136 สรางหองนํ้าขาง
หอประชุมประจําหมูบาน

เพื่อรักษาความสะอาด
และสะดวกแกประชาชน

หองนํ้าหอประชุมบานยางฮ
อม หมูที่ 8 จํานวน 2 หอง

 -      100,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีหองนํ้าใหบริการผู
มาใชบริการ
หอประชุมประจํา
หมูบาน

กองชาง
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137 เสริมไหลทาง ซอยใน
หมูบาน

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

บานยางฮอม หมูที่ 8 กวาง 1
 เมตร ยาว 5,000 เมตร

 -      125,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

138 สรางถนนเพื่อการเกษตร
ลงหินคลุกบดอัดแนน
สายวงแหวน หวย
หมาใน-สายหนองยางฮอม

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

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

 -      375,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

139 สะพานขามลําหวยสัก
สายทุงฮวกถึงสายวง
แหวนหนองยางฮอม

เพื่อการขนสงผลผลิตดาน
การเกษตรไดสะดวก

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

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

140 สรางทอเหลี่ยมสายพื้นที่
ทําการเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็ว

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

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

141 ปรับปรุงหอประชุม
ประจําหมูบาน

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
สถานที่ที่ใชในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของหมูบาน

หอประชุมบานยางฮอม 
ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

 -      150,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีสถานใช
ทํากิจกรรมตางๆ 
ของหมูบาน

กองชาง

142 ขุดลอกบวกปาคา เพื่อปองกันการบุกรุก
หนอง และกักเก็บน้ําไวใช
ในการเกษตร

บวกปาคา ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด

 -  -      300,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

143 ขุดลอกลําหวยใน
การเกษตร

เพื่อการกักเก็บน้ําไวใชทํา
การเกษตร

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

 -  -      500,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

144 เทลานอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่ในการ
ทํากิจกรรมตางๆของ
หมูบาน

ลานอเนกประสงค ขนาด
พื้นที่ 2,400  ตรม.

 -  -      500,000      500,000   500,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีสถานใช
ทํากิจกรรมตางๆ 
ของหมูบาน

กองชาง

145 ขุดลอกหนาฝายใน
การเกษตร

เพื่อปองกันการบุกรุกหนา
ฝายและกักเก็บน้ําไวใชใน
การเกษตร

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

 -  -  -      100,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

146 ปรับปรุงซอมแซมตลาด
สดในหมูบาน

เพื่อปรับปรุงตลาดชุมชน
ใหเปนระเบียบถูก
สุขลักษณะ

ตลาดสดบานยางฮอม หมูที่ 8  -  -  -      100,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีตลาดที่
สะอาดเปนระเบียบ
ถูกสุขลักษณะ

กองชาง

147 ซอมแซมประปาภูเขา เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค

เปลี่ยนทอประปาภูเขาเขาสู
 หมูบานขนาด 3 นิ้ว และ 2
 นิ้ว

 -  -  -      100,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอตลอด
ทั้งป

กองชาง

148 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางขึ้นอาง
เก็บน้ํายางฮอม

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

สรางถนน คสล.สายทางขึ้น
อางเก็บน้ํายางฮอม กวาง 4 
ม.ยาว 97 ม. หนา 0.15 ม.

 -      200,000  -  -  - ถนน คสล. ก. 4 ม.
 ย. 97 ม. หนา 
0.15 ม. จํานวน 1 
สาย

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

149 ขอรับการสนับสนุนทอ
หลอด วางทางพื้นที่
ทางการเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และมีที่ระบายน้ํา

 -      100,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

150 สรางถังเก็บน้ํา คสล.
ประปาภูเขา  (1)

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ

กองชาง- เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการอุปโภค บริโภค 
อยางทั่วถึง

สรางถังเก็บน้ํา คสล.ขนาด 
กวาง  3.5  ม.  ยาว 4 ม.สูง 
 2  ม.

- 100,000 - - มีถังเก็บนํ้า คสล.ที่
ไดมาตรฐานจํานวน
 1 ถัง
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

151 สรางถนน คสล. สูพื้นที่
ทางการเกษตร (2)

เพื่อประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ถนน คสล.(สายขึ้นอางยางฮ
อม) กวาง 2 เมตร ยาว  190
  เมตร หนา 0.15 เมตร

200,000 - - - - ถนนคสล. กวาง 2 
ม. ยาว 190 ม. 
หนา 0.15 ม.

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

กองชาง

152 กอสรางทอเหลี่ยม
การเกษตร สายทุงฮวก –
 หวยหมาใน

เพื่อประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

สรางทอเหลี่ยม          
ขนาด 1.8 X 1.8  เมตร.  
ยาว  4  ม.

- 100,000 - - - มีทอเหลี่ยมได
มาตรฐานขนาด
กวาง  4 ม. ยาว 3 
ม.  สูง 2 ม.จํานวน 
1 แหง

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

153 กอสรางอาคาร
อเนกประสงค

เพื่อใชในการจัดกิจกรรม
ตางๆของหมูบาน

อาคารขนาดกวาง 8 ม. ยาว 
22.25 ม. สูง 6.40 ม.

480,000 - - - - อาคาร
อเนกประสงคที่ได
มาตรฐานจํานวน 1
 หลัง

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมของ
หมูบานที่ไดมาตรฐาน

กองชาง

154 ซอมแซมถนน คสล. -เพื่อซอมแซมถนน คสล.
ใหมีสภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม จํานวน 2 จุด

จุดที่ 1 กวาง 4.00 ม. ยาว 
17.50 ม. หนา 0.10 ม.

50,000 - - - - ซอมแซมถนน คสล.
 จํานวน 2 จุดใหมี
สภาพใชงานไดดี

กองชาง

จุดที่ 2 กวาง 4.00 ม. ยาว 
10.00 ม. หนา 0.15 ม.

155 รางระบายน้ํา -เพื่อใหการระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วปองกันน้ํา
ทวมขังในหมูบาน

รางระบายน้ําขนาด กวาง 
0.30..ม. ลึก 0.30 .ม.  ยาว 
84 ม.

- 150,000 - - - มีการขยายไหลทาง
 และสรางราง
ระบายน้ํา จํานวน 1
 แหง

-การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็ว
ปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

กองชาง

200,000 มีแหลงกักเก็บน้ําไว
ใชในการเกษตรในชวง

ในชวงฤดูแลง และ
เปนแหลงเพาะพันธุ

สัตวนํ้าของหมูบาน

200,000200,000เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
การเกษตรในชวงฤดูแลง 
และเปนแหลงเพาะพันธุ
สัตวนํ้าของหมูบาน

200,000156 ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา
หนองหัววัว

- ขุดลอกหนองน้ํา
จํานวน 1 แหง

พื้นที่ปรับปรุง 2,000 ตรม.

มีการซอมแซมถนน 
คสล.ภายในหมูบาน
ใหมีสภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิมจํานวน 2
 จุด

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

มีแหลงกักเก็บน้ําไว
ใชในการเกษตร

ในชวงฤดูแลง และ
เปนแหลงเพาะพันธุ

สัตวนํ้าของหมูบาน

158 ปรับปรุงระบบ
น้ําประปาภายในหมูบาน
(PVC)

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมูบานให
มีสภาพใชงานไดดีขึ้น

ปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมูบานขนาดทอ PVC
เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ยาว 
750 ม. และทอ PVC 
เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้วยาว 
140 ม.

 -  - 200,000 -  - ปรับปรุงระบบ
ประปา ภายใน
หมูบานทุกสาย

ระบบประปาภายใน
หมูบานของหมูบาน
ไดรับการปรับปรุงให
มีสภาพใชงานไดดีขึ้น

กองชาง

159 ขยายไหลทาง ซอย 8 
พรอมรางระบายน้ํา

พื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด 
ใหมีสภาพใชงานไดดีขึ้น

ขยายไหลทางขนาด กวาง 
0.70 ม. ยาว 36.50 ม. 
พรอมรางระบายน้ํา ขนาด
กวาง 0.30 ม.ลึก 0.30.ม. 
ยาว  36.50 .ม.

-      115,000 - -  - ปรับปรุงถนนและ
รางระบายน้ําใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น
 จํานวน 1 แหง

ถนนและรางระบาย
น้ํา (สายหนองสม
แสง)  มีการปรับปรุง
ใหมีสภาพใชงานไดดี
ขึ้น

กองชาง

160 กอสรางรางระบายน้ําตัว
ยู แบบมีฝาปด  ปากทาง
ซอย 3

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน และมีพื้นที่ผิว
จราจรเพิ่มขึ้น

กอสรางรางระบายน้ําตัวยู 
แบบมีฝาปด ซอย 3 กวาง 
0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 98
  ม.

 - 185,000  -  -  - ทางระบายน้ํา ได
มาตรฐานจํานวน 1
 แหง

มีการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน

กองชาง

161 สรางสะพาน คสล. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

สะพาน ขนาดกวาง 4 ม.ยาว
 6 ม. แบบมีทางเทา

 - 400,000  -  -  - สรางสะพาน คสล 
จํานวน 1 แหง

ประชาชนในพื้นที่มี
สะพานใชในการ
สัญจรไป มา ที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

200,000ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา
หนองปง

พื้นที่ปรับปรุง 2,000 ตรม.157 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
การเกษตรในชวงฤดูแลง 
และเปนแหลงเพาะพันธุ
สัตวนํ้าของหมูบาน

200,000 200,000 200,000  - ขุดลอกหนองน้ํา
จํานวน 1 แหง

กองชาง
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โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

162 ปรับปรุงถนนการเกษตร
 สายหวยหมาใน

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพใชงานไดดียิ่งขึ้น

วางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 1 เมตร  
จํานวน 7 ทอนพรอมเทตาด
คอนกรีตปากทอ

 - 30,000 -  -  - ปรับปรุงถนน
การเกษตร จํานวน 
1 แหง

มีการปรับปรุงถนน 
และทางระบายน้ําให
มีสภาพใชงานไดดี
ยิ่งขึ้น

กองชาง

163 ปรับปรุงถนนการเกษตร
 สายรองเซาะ

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพใชงานไดดียิ่งขึ้น

วางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 1 เมตร  
จํานวน 6 ทอนพรอมเทตาด
คอนกรีตปากทอ

 - 28,000 -  -  - ปรับปรุงถนน
การเกษตร จํานวน 
1 แหง

มีการปรับปรุงถนน 
และทางระบายน้ําให
มีสภาพใชงานไดดี
ยิ่งขึ้น

กองชาง

164 ปรับปรุงถนนการเกษตร
 สายรองหวาย

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพใชงานไดดียิ่งขึ้น

วางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
 จํานวน 6 ทอน พรอมเท
ตาดคอนกรีตปากทอ

 - 15,000 -  -  - ปรับปรุงถนน
การเกษตร จํานวน 
1 แหง

มีการปรับปรุงถนน 
และทางระบายน้ําให
มีสภาพใชงานไดดี
ยิ่งขึ้น

กองชาง

165 กอสรางบันได คสล.รอบ
สระหมูบาน

เพื่อเปนสถานที่พักผอน
หยอนใจ

สรางบันได คสล.รอบสระ
หมูบาน ขนาด ยาว 90 เมตร
  สูง 1.20 เมตร

 - - -  -   450,000 สรางบันได คสล. 
รอบสระหมูบาน
จํานวน 1 แหง

มีสถานที่พักผอน
หยอนใจ

กองชาง

หมูที่ 9

166 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทาง กวาง 4 เมตร ยาว
 120 เมตร

     200,000  -  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

167 ขยายทอเหลี่ยมถนน สาย
 1

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และมีที่ระบายน้ํา

ขนาด 1.5 เมตร ยาว 8 เมตร      250,000  -  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง
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168 เทลานคอนกรีต 
อเนกประสงค

เพื่อเปนสถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน

ลาน คสล. ขนาดพื้นที่ 194 
ตร.ม. หนา 0.10 ม.

 -      100,000  -  -  - 
ลานอเนกประสงค 
คสล. ขนาดพื้นที่ 
194 ตร.ม. หนา 
0.10 ม.จํานวน 1 
แหง

ประชาชนมีที่จัด
กิจกรรมตาง ๆ

กองชาง

169 กอสรางซุมประตูหมูบาน เพื่อบอกเขตของหมูบาน
และปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณหมูบานใหสวยงาม

เขตระหวางหมูบานบานหวย
สัก  ตําบลยางฮอม

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

เปนการบอกเขตของ
หมูบานชัดเจนและ
ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณหมูบานให
สวยงาม

กองชาง

170 ทํารางระบายน้ําแบบตัว
ยูมีฝาปด

เพื่อมีการระบายน้ําอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

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

สามารถระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทอม

กองชาง

171 กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทาง กวาง 4 เมตร ยาว
 150 เมตร

     250,000  -  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

172 กอสรางทอเหลี่ยม
บริเวณทางระบายน้ํา
หนองไครไหว

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

 กวาง 1.80 เมตร ยาว 10 
เมตร จํานวน 2 ชอง

 -      600,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

173 สรางถนน คสล. เชื่อม
ถนน 4 เลนหวยหมาไน

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร

ถนน คสล. กวาง 4 เมตร 
ยาว 410 เมตร หนา 0.15 
เมตร

 -  -      500,000  -  - สรางถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

กองชาง

174 สรางถนน คสล. ถนน
การเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทาง กวาง 4 เมตร  
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร

 -  -      250,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

175 เรียงหินกันตลิ่งพังหลัง
หอประชุม

เพื่อปองกันนํ้าตลิ่ง
พังทลายจากนํ้ากัดเซาะ

ขนาด กวาง 2.5 เมตร ยาว 
50 เมตร

 -  -      100,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ปองกันนํ้าตลิ่ง
พังทลายจากนํ้ากัด
เซาะ

กองชาง

176 ขยายไหลทาง ภายใน
หมูบาน สาย 1

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคม สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย

ขยายไหลทาง ขางละกวาง 1
 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 
0.15 เมตร

 -      300,000  -  -  - มีไหลทาง กวาง 1 
เมตร ยาว 134 
เมตร หนา 0.15 
เมตร จํานวน 1 สาย

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต พื้นที่ขยายผิว
จราจร

 -เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ปรับปรุงถนน คสล.ขนาด 
388 ตร.ม. หนา 0.15 ม.

-เพื่อลดปญหาฝุนละออง
รบกวนประชาชน

บริเวณหนา และขาง

ศพด.บานหวยสัก
 จุดที่ 1 กวาง 4.00 ม.ยาว 
20.00 ม. หนา 0.15 ม.

จุดที่ 2 กวาง 4.00 ม.ยาว 
37.00 ม. หนา 0.15 ม.

180 ปรับปรุงทางระบายน้ํา
ผานถนน คสล. สาย1

เพื่อปรับปรุงทางระบาย
น้ํา ใหมีสภาพใชงานไดดี
ขึ้น

ปรับปรุงทางระบายน้ําผาน
ถนน คสล. สาย1 จุดที่1 
กวาง 2.00 ม. ยาว 4.00 ม. 
จุดที่2 กวาง 2.50 ม. ยาว 
5.50 ม.

 - 160,000  -  -  - ปรับปรุงทาง
ระบายน้ํา จํานวน 1
 แหง

ปรับปรุงทางระบาย
น้ํา ใหมีสภาพใชงาน
ไดดีขึ้น

กองชาง

-

-

-

-เพื่อซอมแซมถนน คสล.
ใหมีสภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม จํานวน 2 จุด

- -

ซอมแซมถนน คสล.

177

178

179

140,000 - - - ซอมแซมถนน คสล.
 จํานวน 3 จุดใหมี
สภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม

มีการซอมแซมถนน 
คสล.ภายในหมูบาน
ใหมีสภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิมจํานวน 3
 จุด

กองชาง

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและลด
ปญหาฝุนละออง
รบกวนประชาชน

กองชาง200,000 -

กองชางกอสรางรางระบายน้ํา  
ซอย 6

-เพื่อใหการระบายน้ํา 
อยางสะดวก รวดเร็ว 
และปองกันนํ้าทวมขัง

รางระบายน้ํา กวาง 0.60 ม.
 ลึก 0.70 ม. ยาว 70.00 ม.

- 59,000 - - กอสรางรางระบาย
น้ํา จํานวน 1 แหง

มีการกอสรางราง
ระบายน้ํา จํานวน 1 
 แหง

ขยายผิวจราจรได
มาตรฐาน ขนาด 
388 ตร.ม. หนา 
0.15 ม.
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

181 โครงการขยายไหลทาง
ภายในหมูบาน สาย1

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขยายไหลทางภายในหมูบาน
 สาย1 ขนาดกวางขางละ 
1.00 ม. ยาวขางละ 500.00
 ม. หนา 0.15 ม.

 -      300,000 550,000  -  - ไหลทางกวางขางละ
 1.00 ม. ยาวขางละ
 180.00 ม. หนา 
0.15 ม.จํานวน 1 
แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

กองชาง

182 ปรับปรุงระบบสง
น้ําประปาหมูบาน

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานใหมีสภาพ
ใชงานไดดีขึ้น

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา
ทุกสาย ขนาดทอ PVC เสน
ผานศูนยกลาง2 นิ้ว ชั้น 8.5 
ระยะทาง 6,000 ม.

 - - 990,000 - - ปรับปรุงระบบ
ประปา หมูบานทุก
สาย

ระบบประปาภูเขา
ของหมูบานไดรับ
การปรับปรุงใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น

กองชาง

183 ปรับปรุงทางระบายน้ํา 
(ทางโคงบริเวณบานนาย
ยอด  เมืองมูล)

เพื่อปรับปรุงทางระบาย
น้ํา ใหมีสภาพใชงานไดดี
ขึ้น

ปรับปรุงทางระบายน้ํา (ทาง
โคงบริเวณบานนายยอด  
เมืองมูล)วางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 0.80 ม. 
ยาว 81.00  ม.พรอมบอพัก

 - -      200,000      200,000   200,000 ปรับปรุงทาง
ระบายน้ํา จํานวน 1
 แหง

ปรับปรุงทางระบาย
น้ํา ใหมีสภาพใชงาน
ไดดีขึ้น

กองชาง

หมูที่ 10

184 ลานจอดรถ พักรถ 
สําหรับนักทองเที่ยว

เพื่อใหบริการแก
นักทองเที่ยว

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

     200,000  -  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ชุมชนมีสถานที่
รองรับนกทองเที่ยว

กองชาง

185 ปรับปรุงแหลงน้ําในชุมชน เพื่ออนุรักษแหลงน้ําไวใช
ตลอดทั้งป

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

     300,000  -  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

กองชาง

186 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ถนนเขาสูเพื้นที่
การเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

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

 -      750,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง
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187 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ถนนภายในหมูบาน 
(ซอย 7)

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

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

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

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

188 กอสรางถนน เพื่อ
การเกษตร (หินคลุก
ลูกรังอัดแนน)

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -      250,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

189 ลานกีฬา ตานยาเสพติด เพื่อชุมชนมีสถานที่ออก
กําลังกาย

ลานกีฬาขนาดพื้นที่ 846 
ตรม. หนา 0.10 เมตร

 -  -      300,000  -  - ลานกีฬาตานยา
เสพติด ได
มาตรฐานขนาด
พื้นที่ 846 ตรม. 
หนา 0.10 ม.

ชุมชนมีสถานที่ออก
กําลังกาย

กองชาง

190 ปรับปรุงระบบประปา
ภูเขา

เพื่อใหราษฏรมีน้ําสะอาด
ใชในการอุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งป

สรางถังเก็บน้ําขนาดกวาง 
4.20 ม. ยาว 6.90 ม. 
จํานวน 1 ถัง

 -  -      200,000  -  - ถังเก็บน้ํา จํานวน 1
 ถัง

ราษฏรมีน้ําสะอาดใช
ในการอุปโภค 
บริโภคตลอดทั้งป

กองชาง

191 สรางที่ระบายน้ําตัวยู เพื่อมีการระบายน้ําอยาง
สะดวกและปองกันปญหา
น้ําทวม

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -  -      500,000  - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นรอยละ70

สามารถระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทอม

กองชาง

192 สรางศูนยสงเสริม
กิจกรรมเยาวชน

เพื่อใหเยาวชนไดมี
สถานที่ทํากิจกรรมรวมกัน

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -  -      200,000  - เยาวชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 70

เยาวชนมีสถานที่ทํา
กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

193 ปรับปรุงหอประชุม
หมูบาน

เพื่อใหประชาชนใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
หมูบาน

ปรับปรุงหอประชุมหมูบาน 
เชน ประตู หนาตาง ฟุตบาท
รอบหอประชุม ฯลฯ

     - 150,000 - - - หอประชุมหมูบาน
ไดรับการปรับปรุง 
จํานวน 1 แหง

ชุมชนมีสถานที่ใน
การดําเนินกิจกรรม  
ตางๆที่มั่นคง 
ปลอดภัย

กองชาง
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194 สรางรางระบายน้ํารูปตัว
ยู ซอย 6

เพื่อใหการระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและสะดวก
 ปองกันนํ้าทวม

ขนาดกวาง 30 ม.          
ลึก 50ม.ยาว. 110  ม.

- 200,000 - - - รางระบายน้ํารูปตัว
ยู ไดมาตรฐานตาม
จํานวน 1 แหง

การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและ
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมไดดียิ่งขึ้น

กองชาง

195 ขุดลอกลําเหมืองหวยสัก
นอย

เพื่อปองกันนํ้ากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย และกักเก็บ
น้ําไวใชในการอุปโภค 
และการเกษตร

ขุดลอกลําเหมืองขนาด กวาง
 3 ม. ยาว 50 ม.

- 200,000 - - - ขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ ขนาด
กวาง 3 ม. ยาว 50
 ม.

ปองกันนํ้ากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย และกัก
เก็บน้ําไวใชในการ
อุปโภค และ
การเกษตร

กองชาง

196 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ภายในหมูบาน 
ซอย 7

-เพื่อใหประชาชนสะดวก
ในการสัญจรเขาสูพื้นที่
ทางการเกษตร

สรางถนนขนาดกวาง 4 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 97 ม.

200,000 - - - - กอสรางถนน คสล. 
เขาสูพื้นที่ทาง
การเกษตร ซอย 3 
ไดมาตรฐานขนาด
กวาง 4 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 97 ม.

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

197 ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาภูเขาใหมีสภาพใช
งานไดดีขึ้น

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา
ทุกสาย ขนาดทอ PVC เสน
ผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ยาว 
1200 ม.

 - 135,000 - - - ปรับปรุงระบบ
ประปา ภูเขาทุกสาย

ระบบประปาภูเขา
ของหมูบานไดรับ
การปรับปรุงใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น

กองชาง

198 สรางหองนํ้าสาธารณะ เพื่อบริการประชาชนที่มา
ใชพื้นที่หอประชุม
หมูบานหมูที่ 10

หองนํ้าขนาด กวาง 2.30 ม. 
ยาว 7 ม.

- 165,000 - - - สรางหองนํ้าขนาด
กวาง 2.30 ม. ยาว 
7 ม. จํานวน 1 แหง

มีหองนํ้าใชบริการ
ประชาชนที่มาใช
พื้นที่หอประชุมอยาง
เพียงพอ

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

199 ปรับปรุงถนนการเกษตร
 สายเจสอน

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพใชงานไดดียิ่งขึ้น

วางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
 จํานวน 7 ทอนพรอมเท
ตาดคอนกรีตปากทอ

 - 15,000 -  -  - ปรับปรุงถนน
การเกษตร จํานวน 
1 แหง

มีการปรับปรุงถนน 
และทางระบายน้ําให
มีสภาพใชงานไดดี
ยิ่งขึ้น

กองชาง

200 กอสราอาคาร
อเนกประสงค

เพื่อชในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของหมูบาน

อาคารอเนกประสงค ขนาด 
กวาง 6 เมตร ยาว 10.5 เมตร

 -  -      500,000      500,000   500,000 อาคาร
อเนกประสงค 
จํานวน 1 หลัง

ประชาชนมีสถานที่
ใชทํากิจกรรมตางๆ 
ของหมูบาน

กองชาง

201 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค

เพื่อปรับปรุงอาคารใชใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ของหมูบาน

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค ขนาด กวาง 6
 เมตร ยาว 8 เมตร

 -  -      350,000      350,000   350,000 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค 
จํานวน 1 หลัง

ประชาชนมีสถานที่
ใชทํากิจกรรมตางๆ 
ของหมูบาน

กองชาง

202 เทลานอเนกประสงค เพื่อเทลานอเนกประสงค
ใชในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของหมูบาน

เทลานอเนกประสงค ขนาด 
พื้นที่ 800 ตารางเมตร

 -  -      256,000      256,000   256,000 ลานอเนกประสงค 
จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีสถานที่
ใชทํากิจกรรมตางๆ 
ของหมูบาน

กองชาง

203 เทลานกีฬาตานยาเสพติด เพื่อใหประชาชน เยาวชน
ของหมูบานมีสถานที่ใชใน
การออกกําลังกาย

เทลานกีฬาตานยาเสพติด 
ขนาด พื้นที่ 1,000 ตาราง
เมตร

 -  -      320,000      320,000   320,000 ลานกีฬาตานยา
เสพติด จํานวน 1 
แหง

ประชาชน เยาวชนมี
สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

หมูที่ 11

204 ปรับปรุงตอเติมอาคาร
อเนกประสงค

เพื่อปรับปรุงสถานที่ที่ใช
ในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของหมูบาน

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

     300,000  -  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีสถานที่
ใชทํากิจกรรมตางๆ 
ของหมูบาน

กองชาง

205 กอสรางถนน คสล.แหลง
อนุรักษพันธุปลา

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ปงบฯ 2561 ถนน คสล. 
กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 50 เมตรปงบฯ 
2561 ถนน คสล. กวาง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 

     300,000  -  -  -  - ถนน คสล. จํานวน 
1 สาย

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

206 รางน้ําตัวยูถนนใน
หมูบาน (มีฝาปด)

เพื่อมีการระบายน้ําอยาง
สะดวกและปองกันปญหา
น้ําทวม

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -  -      500,000  - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นรอยละ70

สามารถระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทอม

กองชาง

207 กอสรางถนนคอนกรีต 
ซอย 2

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

พื้นที่บานงามเมือง หมูที่ 11
 กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร

 -  -      150,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

208 ขุดลอกลําเหมืองที่ตื้นเขิน เพื่อมีการระบายน้ําอยาง
สะดวกและปองกันปญหา
น้ําทวม

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -  -      300,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

209 ขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะเพื่อการเกษตร
 หมูที่ 11

เพื่อใหมีที่กักเก็บน้ําและ
แหลงเลี้ยงสัตวนํ้า

แหลงน้ําสาธารณะของ
หมูบาน น้ําใชเพื่อ
การเกษตรปริมาณพื้นที่ขุด
ลอกพื้นที่ 3,333 ตร.ม. ลึก
เฉลี่ย 2 ม.

 -      200,000  -  -  - แหลงน้ําสาธารณะ
การเกษตรไดรับ
การปรับปรุงฟนฟู
จํานวน 1 แหง

มีแหลงกักเก็บน้ําใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

210 สรางอางเก็บน้ําหวยแดน
เมือง

เพื่อใหมีที่กักเก็บน้ําและ
แหลงเลี้ยงสัตวนํ้า

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -      500,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใช
ในอุปโภค บริโภค 
และใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ

กองชาง

211 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําเพื่อการเกษตร

เพื่อมีการระบายน้ําใชใน
การเกษตรอยางสะดวก

รางระบายน้ําขนาด กวาง 
0.30 ม.  ลึก 0.30 ม. ยาว 
111 ม.

 -      200,000  -  -  - รางระบายน้ําที่ได
มาตรฐาน จํานวน 1
 แหง

สามารถระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทอม

กองชาง

212 ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อมีนํ้าใชในการอุปโภค
บริโภค

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -      500,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใช
ในอุปโภค บริโภค 
และใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ

กองชาง
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โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

213 เรียงหินตลิ่งพังลําหวย เพื่อปองกันนํ้าตลิ่ง
พังทลายจากนํ้ากัดเซาะ

เรียงหินขนาดสูง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร

 -      200,000  -  -  - เรียงหินปองกันนํ้า
เซาะตลิ่งพังทลายที่
ไดมาตรฐานจํานวน
 1 แหง

ปองกันนํ้าตลิ่ง
พังทลายจากนํ้ากัด
เซาะ

กองชาง

214 กอสรางถนนคอนกรีต 
ซอยโรงสีขาวชุมชน กวาง
 4 เมตร ยาว 60 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ถนน คสล. กวาง 4 เมตรยาว
  48 เมตร หนา 0.15 เมตร

 -      100,000  -  -  - ถนนไดมาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

215 กอสรางพนังปองกันตลิ่ง
พัง

 -เพื่อปองกันตลิ่ง
พังทลายจากนํ้ากัดเซาะ

สรางพนังปองกันตลิ่งพัง 
ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 50
 ม.

  -  - 200,000 - - สรางพนังปองกัน
ตลิ่งพังทลายจาก
น้ํากัดเซาะ จํานวน 
1 แหง

ชุมชนมีพนังปองกัน
ตลิ่งพังจากน้ํากัดเซาะ

กองชาง

216 กอสรางรางระบายน้ํารูป
ตัวยู (แบบมีฝาปด)

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน และมีพื้นที่ผิว
จราจรเพิ่มขึ้น

สรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู 
แบบมีฝาปด  (สายเขาพื้นที่
การเกษตร) ขนาดกวาง 0.30
 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
108 เมตร

 - - 200,000 - - รางระบายน้ํา รูป
ตัวยู แบบมีฝาปด 
จํานวน 1 แหง

มีการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน

กองชาง

217 กอสรางรางระบายน้ํารูป
ตัวยู (ชนิดไมมีฝาปด) 
(ซอยน้ําตกแดนดง)

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน และมีพื้นที่ผิว
จราจรเพิ่มขึ้น

สรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู 
แบบไมมีฝาปด ขนาดกวาง 
1.20 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ยาว 90 เมตร

 - 300,000 - - - รางระบายน้ํา รูป
ตัวยู แบบไมมีฝาปด
 จํานวน 1 แหง

มีการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน 
และมีพื้นที่ผิวจราจร
เพิ่มขึ้น

กองชาง

218 ปรับปรุงภูมิทัศน 
สถานที่ทองเที่ยว(โฮง
เฮียนแมนํ้าอิง)

เพื่อใชเปนสถานที่
ทองเที่ยวของตําบลยางฮ
อม

ปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่
ทองเที่ยว(โฮงเฮียนแมนํ้าอิง)
 ใหมีสภาพใชงานดีขึ้น

 - - - - 300,000 ปรับปรุงภูมิทัศน 
จํานวน 1 แหง

สถานที่ทองเที่ยว(โฮง
เฮียนแมนํ้าอิง) มี
การปรับปรุงใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น

กองชาง
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หมูที่ 12

219 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

พื้นที่บานยางฮอม หมูที่ 12 
กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร

     126,000  -  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

220 ขยายไหลทางเขาวัด
ยางฮอม

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

พื้นที่บานยางฮอม หมูที่ 12 
กวาง 1 เมตร หนา 0.15 
เมตร

     270,000  -  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

221 กอสรางฝายน้ําหวยลึก เพื่อใหมีที่กักเก็บน้ําใน
การเกษตร

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

     500,000  -  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใช
ในอุปโภค บริโภค 
และใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ

กองชาง

222 ซอมแซมระบบปดเปด
ประตูน้ําอางยางฮอม

เพื่อควบคุมการปดเปดน้ํา
ใชอยางเหมาะสม

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

     150,000  -  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 60

ระบบประตูปด เปด
น้ําสามารถใชได
ตามปกติ

กองชาง

223 ปรับปรุงระบบสงน้ํา
หมูบาน

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค ภายใน
หมูบานอยางเพียงพอ

ทอสงน้ํา PVC ขนาด 
เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว  ยาว 
220 ม. ทอPVC 3 นิ้ว ยาว 
528 ม.

- 150,000 - - - ระบบทอสงนํ้าได
มาตรฐาน จํานวน 1
 แหง

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอและทั่วถึง

กองชาง

224 กอสรางถนนวงแหวน
สายบอนไกขึ้นอางบาน
ยางฮอม

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

พื้นที่บานยางฮอม หมูที่ 12 
กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร

 -  -  -      500,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

225 กอสรางถนนเชื่อมตอ
บานยางฮอมกับบานชมภู

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

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

 -  -  -      800,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

226 เรียงหินแนวตลิ่งพัง
พรอมลงดินลูกรัง

เพื่อปองกันนํ้าตลิ่ง
พังทลายจากนํ้ากัดเซาะ

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -  -      100,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ปองกันนํ้าตลิ่ง
พังทลายจากนํ้ากัด
เซาะ

กองชาง

95



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

227 ขุดสระกักเก็บน้ํา เพื่อกักเก็บไวใชในการ
อุปโภค บริโภค

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

     100,000  -  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

กักเก็บน้ําไวใชในการ
อุปโภค บริโภค

กองชาง

228 โครงการวางทอประปา 
PVC หมู 12

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค ภายใน
หมูบานอยางเพียงพอ

ทอสงน้ํา PVC ขนาด 
เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว  ยาว
 530 ม. จํานวน 4 จุด

- 96,956 - - - ระบบทอสงนํ้าได
มาตรฐาน จํานวน 4
 จุด

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอและทั่วถึง

กองชาง

229 สรางรั่วรอบหอประชุม (2) เพื่อก้ันแนวเขตหอประชุม
ของหมูบาน

รั้วขนาด ยาว 50 ม.  สูง  2
ม.

- 100,000 - - - รั่วหอประชุมได
มาตรฐานจํานวน 1
 แหง

หอประชุมมีรั้วกั้นแนว
เขตและมีความ
ปลอดภัยของทรัพยสิน
หอประชุม

กองชาง

230 ปรับปรุงถนน คสล.
พรอมรางระบายน้ํา หมูที่
 12

-ขยายผิวจราจร กวาง 1.50 
ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม.

-ขยายผิวจราจร กวาง 1.30 
ม.ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม.

-ขยายผิวจราจร กวาง 1.00 
ม. ยาว 121 ม. หนา 0.15 ม.

-รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู

ชนิดมีฝาปด ขนาดกวาง 0.30
 ม. สูง 0.30 ม. ยาว 59 ม.231 ซอมแซมถนน คสล.  กวาง 4.00 ม.

 ยาว 37.00 ม. หนา 0.10 ม.

232 เทลานอเนกประสงค เพื่อใหมีสถานที่ใชในการ
จัดกิจกรรมตางๆของ
หมูบาน

ลานอเนกประสงค ขนาด
พื้นที่ 420 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม.

- 100,000 - - - ลานอเนกประสงค
ไดมาตรฐาน จํานวน
 1 แหง

ประชาชนมีสถานที่ใช
ในการจัดกิจกรรม
ตางๆของหมูบาน

กองชาง

กองชางเพื่อประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

50,000 - - - - ซอมแซมถนน คสล.
 จํานวน 1 แหงใหมี
สภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม

มีการซอมแซมถนน 
คสล.ภายในหมูบาน
ใหมีสภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม

กองชาง-เพื่อซอมแซมถนน คสล.
ใหมีสภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม

200,000 - - - - ขยายผิวจราจรราง
ระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู ชนิดมีฝาปด 
ไดมาตรฐาน

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น
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233 สรางฝายน้ําลน คสล.
รองสลี(หอประชุม หมู12)

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
หมูบานชวงฤดูแลง

สรางฝายน้ําลน ขนาดสัน
ฝายกวาง 2.50 ม. ยาว 
15.00 ม. สูง 2.00 ม.

 - - 200,000 - - สรางฝายน้ําลน 
จํานวน 1 ฝาย

มีนํ้าไวใชในหมูบาน
ชวงฤดูแลง

กองชาง

234 โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค

เพื่อเทลานคอนกรีตเสริม
เหล็กอเนกประสงค ใชใน
การจัดกิจกรรมตางๆของ
หมูบาน

สรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 อเนกประสงค ขนาดพื้นที่
คอนกรีต 550 ตารางเมตร 
หนา 0.10 เมตร

 -  - 200,000 - - เทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
อเนกประสงค 
จํานวน 1 แหง

มีลานคอนกรีตเสริม
เหล็กอเนกประสงค 
ใชในการจัดกิจกรรม
ตางๆของหมูบาน

กองชาง

235 ปรับปรุงระบบสง
น้ําประปาหมูบาน

เพื่อปรับปรุงระบบสง
น้ําประปาหมูบานใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น

ปรับปรุงระบบสงน้ําประปา 
ขนาดทอ PVC เสนผาน
ศูนยกลาง 2 นิ้ว ยาว 2,360
 ม.

 - 300,000 - - - ปรับปรุงระบบสง
น้ําประปาหมูบาน
จํานวน 1 แหง

ระบบประปาของ
หมูบานไดรับการ
ปรับปรุงใหมีสภาพ
ใชงานไดดีขึ้น

กองชาง

236 ปรับปรุงถนนการเกษตร
 สายบวกผึ้ง

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพใชงานไดดียิ่งขึ้น

วางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 
 จํานวน 6 ทอนพรอมเท
ตาดคอนกรีตปากทอ

 - 15,000 -  -  - ปรับปรุงถนน
การเกษตร จํานวน 
1 แหง

มีการปรับปรุงถนน 
และทางระบายน้ําให
มีสภาพใชงานไดดี
ยิ่งขึ้น

กองชาง

237 ปรับปรุงถนนการเกษตร
 สายสนามไก

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพใชงานไดดียิ่งขึ้น

วางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
 จํานวน 6 ทอนพรอมเท
ตาดคอนกรีตปากทอ

 - 20,000 -  -  - ปรับปรุงถนน
การเกษตร จํานวน 
1 แหง

มีการปรับปรุงถนน 
และทางระบายน้ําให
มีสภาพใชงานไดดี
ยิ่งขึ้น

กองชาง

238 กอสรางทางระบายน้ํา 
สายหวยลึก

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก และปองกันนํ้า
ทวมขัง

 กอสรางทางระบายน้ํา
ขนาดกวาง 3.50 X 8 ม.หนา
 0.15 ม.

  - 40,000  -  -  - สรางทางระบายน้ํา
 จํานวน 1 แหง

สรางทางระบายน้ํา
ทําใหการระบายน้ํา
ไดสะดวก และ
ปองกันนํ้าทวมขัง

กองชาง

239 ซอมแซมถนนการเกษตร
 สายลําหวยโปง

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม

ซอมแซมถนนการเกษตร 
ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 10 ม.

 - 3,000 -  -  - ซอมแซมถนน
การเกษตร จํานวน 
1 แหง

มีการซอมแซมถนน
การเกษตรใหมีสภาพ
ใชงานไดดีเหมือนเดิม

กองชาง
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240 กอสรางพนังปองกันตลิ่ง
พัง (สายอางยางฮอม)

 -เพื่อปองกันตลิ่ง
พังทลายจากนํ้ากัดเซาะ

สรางพนังปองกันตลิ่งพัง 
ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 
5.50 ม.

  - 55,000 - - - สรางพนังปองกัน
ตลิ่งพังทลายจาก
น้ํากัดเซาะ จํานวน 
1 แหง

ชุมชนมีพนังปองกัน
ตลิ่งพังจากน้ํากัดเซาะ

กองชาง

241 วางทอประปาภูเขาลํา
หวยลึกสูประปาหอสูง

เพื่อวางระบบประปาภูเขา
ใหราษฎรมีนํ้าใชเพียงพอ
ตลอดทั้งป

วางทอประปา ทอ PVC 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 
นิ้ว ยาว 1,600 ม.

 - - 370,000 - - วางทอประปาภูเขา
จํานวน 1 แหง

ราษฎรมีน้ําใช
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

242 กอสรางรางระบายน้ํา 
รูปตัวยู มีฝาปด  ซอย 7 
เชื่อมซอย 2

เพื่อใหการระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและสะดวก
 ปองกันนํ้าทวมขังในชุมชน

สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
แบบมีฝาปดขนาดกวาง 0.30
 ม. ยาว 500  ม.  ลึก 0.30 
ม.

- - 890,000 890,000 890,000 รางระบายน้ํารูปตัว
วี  ที่ไดมาตรฐาน
กวางจํานวน 1  แหง.

การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและ
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวม

กองชาง

243 กอสรางรางระบายน้ํา 
รูปตัววี  ลําเหมืองรอง
หวาย

เพื่อใหการระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและสะดวก
 ปองกันนํ้าทวมขัง

สรางรางระบายน้ํารูปตัววี
ขนาดกวาง 1.00 ม. ยาว 
300  ม.  ลึก 0.60 ม.

- - 600,000 600,000 600,000 รางระบายน้ํารูปตัว
ยูแบบมีฝาปดที่ได
มาตรฐานกวาง
จํานวน 1  แหง.

การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและ
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน

กองชาง

244 กอสรางถังเก็บน้ํา ซอย 7 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
หมูบาน

สรางถังเก็บน้ํา ขนาด 6X8  
เมตร จํานวน 1 ถัง

- - 400,000 400,000 400,000 ถังเก็บน้ําจํานวน 1 
ถัง

มีถังกักเก็บน้ําไวใช
ในหมูบาน

กองชาง

245 กอสรางรางระบายน้ํา 
รูปตัววี  ลําเหมืองสาย
กลาง

เพื่อใหการระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและสะดวก
 ปองกันนํ้าทวมขัง

สรางรางระบายน้ํารูปตัววี
ขนาดกวาง 1.00 ม. ยาว 
300  ม.  ลึก 0.60 ม.

- - 600,000 600,000 600,000 รางระบายน้ํารูปตัว
วี ที่ไดมาตรฐาน
กวางจํานวน 1  แหง.

การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและ
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขัง

กองชาง

246 ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา
สาธารณะ บวกผึ้ง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
การเกษตรในชวงฤดูแลง 
และเปนแหลงเพาะพันธุ
สัตวนํ้าของหมูบาน

ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา
สาธารณะ ขนาดพื้นที่ 2 ไร

- - 150,000 150,000 150,000 ถังเก็บน้ําจํานวน 1 
ถัง

มีถังกักเก็บน้ําไวใช
ในหมูบาน

กองชาง
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โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

หมูที่ 13

247 กอสรางบานมง เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมชน
เผามงใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

     150,000  -  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

อนุรักษวัฒนธรรมชน
เผามงใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

กองชาง

248 กอสรางถนน 2 รองลอ 
เพื่อการเกษตร           
 ซอยบานนายลอง  แซทอ

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

- สรางถนนขนาดรองลอที่ 1
 กวาง 0.80 ม. รองลอที่ 2 
กวาง 0.80 ม.ยาวทั้งสองรอง
ลอ 104 ม. หนา 0.15 ม.

     100,000  -  -  -  - สรางถนน 2 รอง
ลอไดมาตรฐาน
ขนาดกวาง 0.80 ม.
 ยาวทั้งสองรองลอ
104 ม. 
หนา 0.15 ม.

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

กองชาง

249 กอสรางทอเหลี่ยม เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -      200,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นรอยละ70

สามารถระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็วและ
ปองกันนํ้าทอม

กองชาง

250 กอสรางตลาดชุมชน เพื่อใหมีตลาดชุมชนเปน
สถานที่ซื้อขายสินคาใน
ชุมชน

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -      500,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีตลาดชุมชนเปน
สถานที่ซื้อขายสินคา
ในชุมชน

กองชาง

251 กอสรางอาคารศูนย
ประสานงานบริการ
นักทองเที่ยว บานพญาพิ
ภักดิ์  หมู 13

เพื่อใหมีสถานที่บริการ
นักทองเที่ยว

อาคารศูนยประสานงานและ
บริการนักทองเที่ยว (ขนาด
และรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด)

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - ศูนยประสานงาน 
บริการนักทองเที่ยว
จํานวน 1 หลัง

นักทองเที่ยวมี
สถานที่ใหบริการ
และอํานวยความ
สะดวก

กองชาง

252 กอสรางเวทีจัดกิจกรรม เพื่อมีสถานที่จัดกิจกรรม
ของหมูบาน

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -      100,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 90

ชุมชนมีสถานที่จัด
กิจกรรมตางๆใน
ชุมชน

กองชาง
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ที่

วัตถุประสงค

253 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
สระมังกร

เพื่อใหชุมชนมีสถานที่
สวยงามและสามารถเปน
แหลงทองเที่ยวแหงใหม

ปรับปรุงภูมิทัศนใหมีสภาพ
ใชงานดีขึ้น

 -  -      300,000      100,000  - ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณสระมังกร 
ทั้งหมด

ชุมชนมีสถานที่
สวยงามและสามารถ
เปนแหลงทองเที่ยว
แหงใหม

กองชาง

254 กอสรางลานกีฬาตอตาน
ยาเสพติด

เพื่อสงเสริมใหประชาชน
เลนกีฬา

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

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

ชุมชนไดรับการ
สงเสริมใหมีลานเลน
กีฬา

กองชาง

255 กอสรางถนน 2 รองลอ 
(1)

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ขนาดรองลอที่ 1 กวาง 0.80
 ม. รองลอที่ 2 กวาง 0.80 
ม.ยาวทั้งสองรองลอ 104  ม.
 หนา 0.15 ม.ระหวาง ลาน
ชมวิว – สวนนายสมเกียรติ 
 แซเฮอ

- 150,000 - - - สรางถนน 2 รองลอ
ไดมาตรฐานจํานวน
 1 สาย

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

กองชาง

256 ปรับปรุงหอประชุม
หมูบาน (2)

เพื่อใชในการจัดประชุม
และกิจกรรมตางๆของ
หมูบาน

ปรับปรุงหอประชุมเชนกอ
ผนัง ประตู หนาตาง ฝา
เพดาน หองนํ้า ฯลฯ อาคาร
ขนาด กวาง 4 ม. ยาว 16 ม.
 สูง 3 ม.

- 200,000 - - - ปรับปรุงหอประชุม
หมูบาน จํานวน 1 
หลัง

มีหอประชุมที่ใชใน
การจัดประชุมและ
กิจกรรมตางๆของ
หมูบาน

กองชาง

257 กอสรางอาคาร
อเนกประสงค

เพื่อใชในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของหมูบาน

สรางอาคารอเนกประสงค
ขนาดกวาง 4 ม.            
ยาว 8 ม.

- -      200,000  -  - สรางอาคาร
อเนกประสงค ได
มาตรฐานจํานวน 1
 หลัง

หมูบานมีอาคารใชใน
การดําเนินกิจกรรม  
ตางๆ

กองชาง
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258 กอสรางถนน 2 รองลอ 
(1)

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ขนาดรองลอที่ 1 กวาง 0.80
 ม. รองลอที่ 2 กวาง 0.80 
ม.ยาวทั้งสองรองลอ 250  ม.
 หนา 0.10 ม.ระหวางสวน
นายตงชิง  แซลี – สวนน.ส.
เดีย พุทธิสวัสดิ์

200,000 - - - - สรางถนน 2 รองลอ
ไดมาตรฐานขนาด
รองลอที่ 1 กวาง 
0.80 ม. รองลอที่ 2
 กวาง 0.80 ม.ยาว
ทั้งสองรองลอ 250
 ม. หนา 0.10 ม.

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

กองชาง

259 ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน พรอมเครื่องสูบ
น้ําบาดาลแบบ 
submersible

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานใหมีสภาพ
ใชงานไดดีขึ้น

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน ขนาดทอ PVC เสน
ผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ยาว 
1,500 ม. พรอมเครื่องสูบน้ํา
บาดาลแบบ submersible

 -      300,000 - - - ปรับปรุงระบบ
ประปา พรอม
เครื่องสูบน้ําบาดาล
แบบ submersible
 สําเร็จตาม
วัตถุประสงค

ระบบประปาภูเขา
ของหมูบานไดรับ
การปรับปรุงใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น

กองชาง

หมูที่ 14

260 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

 กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 800 เมตร

     600,000  -  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

261 กอสรางถนน คสล. ซอย 7 เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

สรางถนน คสล.กวาง 4 เมตร
  ยาว 98 เมตร หนา 0.15 
เมตร

 -  -      200,000  -  - สรางถนน คสล. 
จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

262 ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค

เพื่อปรับปรุงสถานที่ที่ใช
ในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของหมูบาน

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -  -  -  -   300,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ชุมชนมีสถานที่ที่ใช
ในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของ
หมูบาน

กองชาง

263 ขุดเจาะน้ําบาดาลพรอม
ระบบวางทอสงนํ้า

เพื่อมีนํ้าใชในการอุปโภค
บริโภค

ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด

 -      480,000  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ชุมชนมีนํ้าใชในการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง
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264 กอสรางถนน คสล.ซอย 
11 พรอมรางระบายน้ํา

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -   1,437,500  -  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

265 ปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บ
น้ําหวยกางปลา

เพื่อใหสถานที่รอบสระ
สวยงามและเปนแหลง
ทองเที่ยวแหงใหมของ
ชุมชน

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

 -  -      500,000  -  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

สถานที่รอบสระ
สวยงามและเปน
แหลงทองเที่ยวแหง
ใหมของชุมชน

กองชาง

266 กอสรางถังกักเก็บน้ํา 
คสล.หวยกางปลา

เพื่อใหมีที่กักเก็บน้ําใน
การเกษตร

ถังเก็บน้ํา คสล.ขนาด 6 X 8
 ม.

 -  -  -      400,000  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

มีแหลงกักเก็บน้ําใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

267 กอสรางถนน คสล. ซอย 4 เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

 กวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  -  -      837,500  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

268 กอสรางถนน คสล.
เชื่อมตอถนนลาดยาวไป
ถึงโคงวังมน ระยะทาง 
800 เมตร พรอมทอ

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร 
สูง 3 เมตร

 -  -  -   1,347,426  - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

269  โครงการกอสรางถังเก็บ
น้ํา

ถังเก็บน้ํา ขนาด 3 X 6
เมตร สูง 2  เมตร

270 โครงการสรางรางระบาย
น้ํารูปตัวยูแบบมีฝาปด 
ซอย 2/1  (3)

เพื่อใหการระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและสะดวก
 ปองกันนํ้าทวมขังในชุมชน

-สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
แบบมีฝาปดขนาดกวาง 0.30
 ม. ยาว 112  ม.  ลึก 0.30 
ม.

- 200,000 - - - รางระบายน้ํารูปตัว
ยูแบบมีฝาปดที่ได
มาตรฐานจํานวน 1 
 แหง.

การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและ
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน

กองชาง

-เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
ในการอุปโภค บริโภค 
ภายในหมูบานอยาง
เพียงพอ

- 150,000 - - ถังเก็บน้ําได
มาตรฐาน จํานวน 1
 ถัง

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง
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271

272 วางทอระบบประปา
หมูบาน(ตอจากอางเก็บ
น้ํา)

เพื่อวางทอระบบประปา
หมูบาน(ตอจากอางเก็บ
น้ํา) เขาสูชุมชน

วางทอระบบประปาหมูบาน(ตอ
จากอางเก็บน้ํา)เขาสูชุมชน 
ขนาดทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 
2 นิ้ว (ชั้น 8.5)  ระยะวางทอรวม
ทั้งหมด 1,913 ม.

 -      224,000 - - - มีการวางทอประปา
หมูบาน(ตอจากอาง
เก็บน้ํา) จากถังเก็บน้ํา
สูชุมชนไดบรรลุตามวัถุ
ประสงค

หมูบานมีน้ําใช
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

273 โครงการวางทอประปา 
PVC หมู 14

เพื่อวางทอระบบประปา
หมูบาน(ตอจากอางเก็บ
น้ํา) เขาสูชุมชน

วางทอระบบประปาหมูบาน
(ตอจากอางเก็บน้ํา)เขาสูชุมชน
 ขนาดทอ PVC 
เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว (ชั้น 
8.5)  ระยะวางทอรวมทั้งหมด 
950 ม.

 -      110,744 - - - มีการวางทอประปา
หมูบาน(ตอจากอาง
เก็บน้ํา) จากถังเก็บ
น้ําสูชุมชนไดบรรลุ
ตามวัถุประสงค

หมูบานมีน้ําใช
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

274 กอสรางถนน คสล. (ซอย
ประปา)

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

สรางถนน คสล.กวาง 4 เมตร
 ยาว 36 เมตร หนา 0.15 
เมตร

  - 76,000 - - - สรางถนนคสล.
จํานวน 1 แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองชาง

275 กอสรางถนน คสล. (ซอย
อางเก็บน้ํา)

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

สรางถนน คสล.กวาง 4 เมตร
 ยาว 98 เมตร หนา 0.15 
เมตร

  - - 200,000 - - สรางถนนคสล.
จํานวน 1 แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

กองชาง

276 กอสรางพนังปองกันน้ํา
เซาะถนน (สายบานนํ้า
แพร เชื่อมบานงามเมือง)

เพื่อกอสรางพนังปองกัน
ตลิ่งพังทลายจากนํ้ากัด
เซาะ

กอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง 
 -ปงบฯ 62 ขนาด ยาว 23 
ม.  สูง 2 ม.                   
   -ปงบฯ 63 ขนาด ยาว 14
 ม. สูง 2 ม

 -      150,000       90,000 - - กอสรางพนัง
ปองกันตลิ่งพัง
จํานวน 1 แหง

มีการกอสรางพนัง
ปองกันตลิ่งพังทลาย
จากนํ้ากัดเซาะ

กองชาง

-เทลานอเนกประสงคของ
หมูบาน

เพื่อใหประชาชนมีลานทํา
กิจกรรมตางๆของหมูบาน

- ลานอเนกประสงค ขนาด
พื้นที่ 564  ตร.ม. หนาเฉลี่ย
 0.10 ม.

- 200,000 - - ลานอเนกประสงค
ไดมาตรฐาน จํานวน
 1 แหง

ประชาชนมีลาน
อเนกประสงคใชใน
การทํากิจกรรมตางๆ
ของหมูบาน

กองชาง
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277 ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน  เพื่อใหมี
สภาพใชงานไดดียิ่งขึ้น

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน เชน ทอ PVC ฯลฯ

 -  - 200,000 - - มีการปรับปรุง
ระบบประปา
หมูบานรอยละ 100

มีการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน  
เพื่อใหมีสภาพใชงาน
ไดดียิ่งขึ้น

กองชาง

278 โครงการสรางรางระบาย
น้ํารูปตัวยูแบบมีฝาปด 
ซอย5

เพื่อใหการระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและสะดวก
 ปองกันนํ้าทวมขังในชุมชน

สรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
แบบมีฝาปดขนาดกวาง 0.30
 ม. ลึก 0.30 ม.  ยาว 112  ม

- - - - 200,000 รางระบายน้ํารูปตัว
ยูแบบมีฝาปดที่ได
มาตรฐานจํานวน 1 
 แหง.

การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและ
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน

กองชาง

หมูที่ 15

279 สรางถนน คสล.ในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีการ ถนน คสล กวาง 4 ม. -      200,000  -  -  - ถนน คสล.ที่ได ประชาชนมีการ กองชาง

(ชวงโรงเรียนสมุนไพร- คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 97 ม.หนา 0.15 ม. มาตรฐานกวาง 4 ม. คมนาคมที่สะดวก

บานนางพรพรรณ) และปลอดภัย ยาว 97 ม. และปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

280 ขยายไหลทางถนนภายใน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ได ไหลทางขางละ กวาง 1 ม. -  -      200,000  -  - ขยายไหลทาง ประชาชนในพื้นที่ไดรับ กองชาง

หมูบาน สาย 1 รับความสะดวกและและ  ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. จํานวน 1 แหง ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร ปลอดภัยในการสัญจร

281
สรางรางระบายน้ํา รูปตัว Uเพื่อใหการระบายน้ําได สรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู -

     300,000  -  -  - 
รางระบายน้ํา รูปตัวยู มีการระบายน้ําได กองชาง

มีฝาปด (ชวงบานพอสวน สะดวกปองกันนํ้าทวม แบบมีฝาปด ขนาด กวาง แบบมีฝาปด สะดวก รวดเร็วและ

ถึบานลุงกุย) ขังในชุมชน 0.30*0.30 ม.ยาว 168 ม. จํานวน 1 แหง ปองกันนํ้าทวมขังในชุมชน

282 ซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อซอมแซมถนนลาดยาง
ใหมีสภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม

ถนนลาดยางกวาง 6 ม. ยาว
 200 ม.

500,000  -  -  -  - ซอมแซม
ถนนลาดยาง 
จํานวน 1 สาย

ซอมแซม
ถนนลาดยางใหมี
สภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม

กองชาง
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283 ขุดลอกสระน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไวใชทําการ กวาง 80 ม. ยาว 100 ม. 500,000  -  -  -  - ขุดลอกแหลงน้ํา มีที่กักเก็บน้ําไวใชทํา กองชาง

เกษตร สาธารณะจํานวน 1
 แหง

การเกษตร

284 ขุดบอสระเก็บน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไวใชทําการ กวาง 100 ม. ยาว 200 ม. 400,000  -  -  -  - ขุดลอกแหลงน้ํา มีที่กักเก็บน้ําไวใชทํา กองชาง

เกษตร สาธารณะจํานวน 1
 แหง

การเกษตร

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

เก็บน้ําหวยสัก คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. จํานวน 1 แหง คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย

286 สรางฝายทดน้ํา เพื่อชะลอการไหลของนํ้า สรางฝายทดน้ํา ขนาด  - - 200,000 200,000 200,000 ฝายทดน้ํา มีที่กักเก็บน้ําไวใชทํา กองชาง

ชวงบานนายมงคล และเพิ่มความสมบูรณ สันฝายกวาง 3 ม. จํานวน 1 ฝาย การเกษตร

.ยาว 11  ม สูง 1.60 ม.

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

จํานวน 1 แหง พังทลายลดลง

288 สรางสะพาน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10 ม. - - 400,000 - - สะพาน จํานวน ประชาชนมีการ กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 1 แหง คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย

289 สรางฝายทดน้ํา เพื่อชะลอการไหลของนํ้า สรางฝายทดน้ํา ขนาด - - 300,000 300,000 300,000 ฝายทดน้ํา ชะลอการไหลของนํ้า กองชาง

หวยหมาไน และเพิ่มความสมบูรณ สันฝายกวาง 2 ม .สูง 2 ม. จํานวน 1 ฝาย และเพิ่มความสมบูรณ

ของปาไม พนังขางสูง 3.50 ม. ของปาไม

290 ซอมแซมถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. - - 300,000 - - " ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ที่สะดวกและปลอดภัย

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

ประชาชนมีการคมนาคม คมนาคมที่สะดวก

ที่สะดวกรวดเร็วและ และปลอดภัย

ปลอดภัย

292 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อใหประชาชนใชใน กวาง 10 ม. ยาว 20 ม. - - - 200,000 - ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนมีสถานที่ในการ กองชาง

หมูบาน การดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดใชประโยชน ดําเนินกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน รอยละ 80

293 ขุดลอกลําเหมือง เพื่อกักเก็บน้ําไวใชทําการ กวาง 1 ม. ยาว 2,000 ม. - - - 250,000 - " มีที่กักเก็บน้ําไวใชทํา กองชาง

การเกษตร เกษตร การเกษตร

294 สรางถนนตัด เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. - - - 200,000 - " ประชาชนมีการ กองชาง

ลําหวยหมาใน คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย

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

และเพิ่มความสมบูรณ และเพิ่มความสมบูรณ

ของปาไม ของปาไม

296 เทลานอเนกประสงค 
(หนาบานพอหลวงชัย
ยนต) (1)

เพื่อใหมีสถานที่ใชในการ
จัดกิจกรรมตางๆของ
หมูบาน

ลานอเนกประสงค ขนาด 
พื้นที่ 430 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม.

- 150,000 - - - ลานอเนกประสงค
ไดมาตรฐาน จํานวน
 1 แหง

ประชาชนมีสถานที่ใช
ในการจัดกิจกรรม
ตางๆของหมูบาน

กองชาง

297 ขนาด เสนผาศูนยกลาง 1 เมตร จํานวน วางทอหลอดได
มาตรฐาน

จํานวน 1 แหง

- - การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและ
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังเพิ่มขึ้น

วางทอระบายน้ํา คสล. 
หนาศูนย OTOP) (4)

เพื่อใหการระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและสะดวก
 ปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

- 100,000 กองชาง-

106



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

298 ซอมแซมคอสะพาน (5) เพื่อประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 5 ม. 
ลึก 3 ม.

- 200,000 - - - มีการซอมแซมคอ
สะพานไดมาตรฐาน
จํานวน1 แหง

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

กองชาง

299 กอสรางถนนลาดแอส
ฟลทติดคอนกรีต

เพื่อประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว117
 ม. หนา 0.04 ม.

500,000 - - - - ลาดยางพาราแอส
ฟลทติดคอนกรีตได
มาตรฐานจํานวน 1
 แหง

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

กองชาง

300 เทลาน คสล.
อเนกประสงค

เพื่อใหมีสถานที่ใชในการ
จัดกิจกรรมตางๆของ
หมูบาน

พื้นที่เทลาน 564 ตรม. หนา
 0.10 ม.

200,000 - - - - กอสรางลานคสล.
อเนก ประสงค
จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีสถานที่ใช
ในการจัดกิจกรรม
ตางๆของหมูบาน

กองชาง

301 สรางถนน คสล. ชวง
บานนายรอด  นางพัน

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

สรางถนน คสล.กวาง 3.00 
ม. ยาว 97.00 ม. หนา 0.15
 ม.

  - - 156,000 - - สรางถนนคสล.
จํานวน 1 แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

กองชาง

302 ปรับปรุงถนนการเกษตร
 สายหวยหมาใน

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพใชงานไดดียิ่งขึ้น

วางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 1 เมตร  
จํานวน 5 ทอนพรอมตาด
คอนกรีตปากทอ

 - 30,000 -  -  - ปรับปรุงถนน
การเกษตร จํานวน 
1 แหง

มีการปรับปรุงถนน 
และทางระบายน้ําให
มีสภาพใชงานไดดี
ยิ่งขึ้น

กองชาง

303 ปรับปรุงถนนการเกษตร
 สายกลาง

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพใชงานไดดียิ่งขึ้น

จุดที่ 1 วางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
 จํานวน 5 ทอนพรอมตาด
คอนกรีตปากทอ

 - 32,000 -  -  - ปรับปรุงถนน
การเกษตร จํานวน 
1 แหง

มีการปรับปรุงถนน 
และทางระบายน้ําให
มีสภาพใชงานไดดี
ยิ่งขึ้น

กองชาง
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304 สรางถนน คสล.     ซอย
 4

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

สรางถนน คสล.กวาง 3.00 
ม. ยาว 63.00 ม. หนา 0.15
 ม.

  - 100,000 - - สรางถนนคสล.
จํานวน 1 แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

กองชาง

305 ปรับปรุงถนนบริเวณคอ
สะพาน

เพื่อปรับปรุงถนนบริเวณ
คอสะพานใหมีสภาพใช
งานไดดียิ่งขึ้น

ปรับปรุงถนนบริเวณคอ
สะพาน ขนาด กวาง 4 ม. 
ยาว 5 ม.

 - - 70,000  -  - ปรับปรุงถนน
บริเวณคอสะพาน 
จํานวน 1 แหง

มีการปรับปรุงถนน
บริเวณคอสะพาน 
ใหมีสภาพใชงานไดดี
ยิ่งขึ้น

กองชาง

306 หมูที่ 16
ปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชนใชใน หอประชุมหมูบาน 300,000 - - - - " ชุมชนมีสถานที่ในการ กองชาง
หอประชุมหมูบาน การดําเนินกิจกรรมตางๆ ดําเนินกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน

307 ปรับปรุงอาคารเอนก เพื่อใหประชาชนใชใน ปรับปรุงอาคาร 150,000 200,000     - - - ปรับปรุงอาคาร อาคารอเนกประสงค กองชาง
ประสงค การดําเนินกิจกรรมตางๆ อเนกประสงคเชน ฝา เพดาน อเนกประสงค ไดรับการปรับปรุงใหมี

ของหมูบาน หลังคา  หองสุขา ฯลฯ จํานวน 1 หลัง สภาพใชงานไดดีขึ้น

308 สรางรางระบายน้ํา รูปตัว Uเพื่อใหการระบายน้ําใน ขนาด 0.30*0.30 ม. 50,000 - - - - รางระบายน้ํา รูปตัวยู การระบายน้ําใน กองชาง
(มีฝาปด) ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 400 ม. จํานวน 1 สาย ชุมชนรวดเร็วและ

สะดวก ปองกันนํ้าทวม สะดวกปองกันนํ้าทวม

309 สรางฝายชะลอน้ํา เพื่อชะลอการไหลของนํ้า พื้นที่ในหมูที่ 16 100,000 - - - - ฝายชะลอนํ้า ชุมชนมีแหลงน้ําไว กองชาง
(ฝายแมว) และเพิ่มความสมบูรณ จํานวน 1 ฝาย ใชในการเกษตร

ของปาไม อยางเพียงพอ

310 สรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําใน ขนาด 1*0.60 ม. - 500,000 - - - สรางรางระบายน้ํา การระบายน้ําใน กองชาง
รูปตัวV(ไมมีฝาปด) ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 250 ม. รูปตัวV (ไมมีฝาปด) ชุมชนรวดเร็วและ
ถนนสูการเกษตร สะดวก ปองกันนํ้าทวม จํานวน 1 สาย สะดวก ปองกันนํ้าทวม

311 สรางถนน คสล เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. - 400,000 - - - ถนน คสล. ประชาชนมีการ กองชาง
.ภายในหมูบาน คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม.  จํานวน 1 สาย คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย
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312 สรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. - - - - 500,000 ถนน คสล. ประชาชนมีการ กองชาง

สูการเกษตรสาย คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. จํานวน 1 สาย คมนาคมที่สะดวก

เหมืองกลาง และปลอดภัย และปลอดภัย

313 ปรับปรุงทอสงน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําได ขนาด 60 ซม. = 100 ม. - - - 100,000 - ปรับปรุงทอสงน้ํา ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

สายถนนทางการเกษตร รวดเร็วและสะดวก จํานวน 1 แหง ในการอุปโภคบริโภค

ปองกันนํ้าทวม อยางเพียงพอ

314 กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล.  ชนิดมีฝาปด

เพื่อใหการระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและสะดวก
 ปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

รางระบายน้ํา ชนิดมีฝาปด
ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 
0.30ม. ยาว 111 ม. (ซอย
หนาหอประชุมหมูบาน)

200,000 - - - - รางระบายน้ํา ที่ได
มาตรฐาน จํานวน 1
 แหง

การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและ
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขัง

กองชาง

315 สรางพนัง คสล.ปองกัน
ตลิ่งพังลําหวยปาแดง

เพื่อปองกันนํ้าเซาะตลิ่งพัง พนังปองกันตลิ่งพัง หนา
บานนายสิงห  ชางปน 
ขนาดสูง 2 ม. ยาว 10 ม.

- 100,000 - - - พนัง คสล.ปองกัน
ตลิ่งพัง จํานวน 1 จุด

มีพนัง คสล.ปองกัน
น้ําเซาะตลิ่งพังที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

316 สรางฝายน้ําลน ลําหวย
ปาแดง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

สรางฝายชะลอน้ําลําหวยปา
แดงปน ขนาดกวาง 10 ม. 
สูง 2 ม. ยาว 5 ม.

- - - - 200,000 ฝายชะลอนํ้าที่ได
มาตรฐาน จํานวน 1
 แหง

กักเก็บน้ําไวใชในการ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

317 สรางอาคารอเนกประสงค สรางอาคารอเนกประสงค 
ขนาดกวาง 4.00  ม. ยาว   
8.00  ม.

-เพื่อสรางอาคาร
อเนกประสงคของหมูบาน

- 150,000 กองชาง- - อาคาร
อเนกประสงคของ
หมูบานจํานวน 1 
หลัง

ชุมชนมีอาคาร
อเนกประสงคของ
หมูบานใชเปน
สถานที่ประกอบ
กิจกรรมตางๆของ
หมูบาน

-
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318 กอสรางถังเก็บน้ํา คสล. เพื่อกอสรางถังเก็บน้ํา 
คสล.ใชในการอุปโภค 
บริโภคตลอดทั้งป

กอสรางถังเก็บน้ํา คสล.
ขนาด กวาง 4 ม. ยาว 8 ม.

  -  -  -  -   253,000 กอสรางถังเก็บน้ํา 
คสล.ที่ไดมาตรฐาน
 จํานวน 1  ถัง

ชุมชนมีถังเก็บนํ้าใช
ในการอุปโภค 
บริโภคตลอดทั้งป

กองชาง *
ดําเนินการ
กอสรางตอง
ขออนุญาติ
จากเจาของ

พื้นที่

319 ปรับปรุงถนน คสล. ซอย
บานพอประวัติ  อินทรถา

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี
สภาพใชงานไดดียิ่งขึ้น

ปรับปรุงถนน คสล  - -      100,000  -  - ปรับปรุงถนนคสล. 
จํานวน 1 แหง

มีการปรับปรุงถนน 
ใหมีสภาพใชงานไดดี
ยิ่งขึ้น

กองชาง

320 สรางพนัง คสล.ปองกัน
น้ําเซาะตลิ่ง ลําหวยปา
แดง (ชวงบานนายวรยศ)

เพื่อปองกันนํ้าเซาะตลิ่งพัง สรางพนังปองกันน้ําเซาะตลิ่ง
 ลําหวยปาแดง(ชวงบานนาย
วรยศ) ขนาดกวาง 3 ม. ยาว
 45 ม.

- -      200,000 - - พนัง คสล.ปองกัน
ตลิ่งพัง จํานวน 1 จุด

มีพนัง คสล.ปองกัน
น้ําเซาะตลิ่งพังที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

321 วางทอระบบประปาภูเขา วางทอประปาภูเขา จาก
ถังเก็บน้ํารวมแปดหมูบาน
 เขาสูชุมชน

วางทอประปาภูเขา (จากถัง
เก็บน้ํารวม) เขาสูชุมชน 
ขนาดทอ PVC 
เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว (ชั้น 
8.5)  ระยะวางทอ 300 ม.

 -       36,000 - - - วางทอประปาภูเขา
 จากถังเก็บน้ํารวม
แปดหมูบานสูชุมชน
ไดบรรลุตามวัถุ
ประสงค

หมูบานมีน้ําใช
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

322 กอสรางรางระบายน้ํา 
รูปตัวยู พรอมวางทอ
ระบายน้ํา คสล.

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก และปองกันนํ้า
ทวมขัง

 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัว
ยูขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 
0.30 ม. ยาว 18 ม. พรอม
วางทอระบายน้ํา คสล
เสนผาศูนยกลาง ขนาด 0.40
 ม.จํานวน 5 ทอน

  - 35,000  -  -  - มีการกอสรางราง
ระบายน้ํา รูปตัวยู 
พรอมวางทอ
ระบายน้ําในหมูบาน
 จํานวน 1 แหง

มีการระบายน้ําได
สะดวก และปองกัน
น้ําทวมขัง

กองชาง
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323 ปรับปรุงลาน คสล. 
อเนกประสงค

เพื่อปรับปรุงลาน คสล. 
อเนกประสงคใชในการจัด
กิจกรรมตางๆของหมูบาน

ปรับปรุงลาน คสล. 
อเนกประสงค ขนาดพื้นที่
คอนกรีต 820 ตารางเมตร 
หนา 0.10 ม.

 - 286,000 - - - เทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
อเนกประสงค 
จํานวน 1 แหง

มีลานคอนกรีตเสริม
เหล็กอเนกประสงค 
ใชในการจัดกิจกรรม
ตางๆของหมูบาน

กองชาง

หมูที่ 17

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

จากการขายสินคาและ

บริการ

325 สรางรางระบายน้ํา รูปตัว Uเพื่อใหประชาชนมีการ ขนาด 0.50*0.60 ม. 100,000 - - - - " การระบายน้ําใน กองชาง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 150 ม. ชุมชนรวดเร็วและ

และปลอดภัย สะดวก ปองกันนํ้าทวม

326 สรางพนังก้ันนํ้า เพื่อปองกันดินพังจากน้ํา สูง 2 ม. ยาว 150 ม. 210,000 - - - - " ปองกันดินพังจากน้ํา กองชาง

สระรองหวาย กัดเซาะ กัดเซาะ

327 ปรับปรุงถนน คสล.พรอม เพื่อสรางรายไดแกชุมชน ขยายผิวจราจรขนาด กวาง 700,000 - - - 700,000 ขยายผิวจราจรขนาด ประชาชนมีการ กองชาง

รางระบายน้ํา รูปตัวยู เพื่อใหประชาชนมีการ .1.00 ม. หนา 0.15 ม. กวาง 1.0 ม. หนา คมนาคมที่สะดวก

แบบมีฝาปด (สายกลาง)  คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 105 ม. 0.15 ม. ยาว 105 ม. และปลอดภัย

หมูที่ 17 และปลอดภัย รางระบายน้ําขนาดกวาง รางระบายน้ําขนาด

0.30 ม. สูง 0.30 ม. กวาง0.30 ม.

ยาว 350 ม. สูง0.50 ม.ยาว 79ม.

328 สรางทอเหลี่ยมลําเหมือง เพื่อใหการระบายน้ําใน ขนาด 1.80*1.80 ม. - - - - 400,000 ทอเหลี่ยม จํานวน การระบายน้ําในชุมชน กองชาง

ขางวัดยางฮอม ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 8 ม. 1 แหง รวดเร็วและสะดวก

สะดวก ปองกันนํ้าทวม  ปองกันนํ้าทวม

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

วัดนอย การดําเนินกิจกรรมตางๆ วัดนอย จัดกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน ของหมูบาน
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330 สรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม. - 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. ประชาชนมีการ กองชาง

สายดงสารภี คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. จํานวน 1 สาย คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย

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

ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 200 ม. ชุมชนรวดเร็วและ

สะดวก ปองกันนํ้าทวม สะดวก ปองกัน

น้ําทวม

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

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย

333 วางระบบสงน้ํา สายรอง
หวาย

เพื่อใหการระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและสะดวก
 ปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50  
ซม.

- 150,000 - - - างทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 1 สาย

การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและ
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขัง

กองชาง

334 กอสรางรางระบายน้ํา รางระบายน้ําขนาด กวาง 
0.30..ม.

ลึก 0.30 .ม.  ยาว 84 ม.

335 สรางรางระบายน้ําตัวยู
แบบมีฝาปด สายกลาง

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน

สรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู  
 แบบมีฝาปดขนาดกวาง 
0.30 เมตรสูง 0.30 เมตร ป
งบฯ62 ยาว 108 เมตร ปงบ
ฯ 63 ยาว 108 เมตร

 - 193,000 193,000 - - รางระบายน้ํา รูป
ตัวยู   แบบมีฝาปด
 จํานวน 1 สาย

มีการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน

กองชาง

มีการขยายไหลทาง
 และสรางราง
ระบายน้ํา จํานวน 1
 แหง

-การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็ว
ปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

กองชาง-เพื่อใหการระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วปองกันน้ํา
ทวมขังในหมูบาน

- 150,000 - --
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336 ซอมแซมระบบประปา
ภูเขา

เพื่อซอมแซมระบบ
ประปาภูเขาใหมีสภาพใช
งานไดดีตามปกติ

ซอมแซมระบบประปาภูเขา 
ขนาดทอ PVC เสนผาศูนย 
กลาง  2 นิ้ว ยาว 179 เมตร
 ขอตอเหล็ก ฯลฯ

  - 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการซอมแซม
ระบบประปาภูเขา
ทุกสายในหมูบาน

ซอมแซมระบบ
ประปาภูเขาใหมี
สภาพใชงานไดดี
ตามปกติ

กองชาง

337 ขยายไหลทางภายใน
หมูบาน

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

สรางไหลทางกวางขางละ 1 
ม. ยาวขางละ 143 ม. หนา 
0.15 ม.

 - 87,000 - - - ไหลทางกวางขางละ
 1 ม. ยาวขางละ
180 ม. หนา 0.15 
ม.จํานวน 1 แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

กองชาง

338 ปรับปรุงถนนและทาง
ระบายน้ํา

เพื่อปรับปรุงทางระบาย
น้ําใหมีสภาพใชงานไดดี
ยิ่งขึ้น

ปรับปรุงทางระบายน้ํา จุดที่
 1 วางทอคสล.
เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. 
จํานวน 5 ทอน พรอมเท
ตาดคอนกรีตปากทอ  จุดที่ 
2 วางทอคสล.
เสนผาศูนยกลาง 1.00 ม. 
จํานวน 4 ทอน พรอมบอพัก
น้ํา คสล. ขนาด 1.20 x 1.20
 ม.ลึก 1.20 ม.จํานวน 1 บอ

 - 40,000  -  -  - ปรับปรุงทาง
ระบายน้ํา จํานวน 1
 แหง

มีการปรับปรุงทาง
ระบายน้ําใหมีสภาพ
ใชงานไดดียิ่งขึ้น

กองชาง

339 สรางรางระบายน้ําตัวยู 
ชนิดมีฝาปด (สายหนา
วัดถึงรองหวาย)

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน

สรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู  
 ชนิดมีฝาปดขนาดกวาง 
0.30 เมตรสูง 0.30 เมตร  
ยาว 111 เมตร

 - - 200,000 200,000 231,000 รางระบายน้ํา รูป
ตัวยู   แบบมีฝาปด
 จํานวน 1 แหง

มีการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน

กองชาง

340 กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. ซอย 6

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน

สรางรางระบายน้ํา ขนาด
กวาง0.30 เมตร ลึก 0.30 ม.
 ยาว 42 เมตร

 - 76,000 - - - รางระบายน้ํา 
จํานวน 1 แหง

มีการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน

กองชาง

113



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

341 สรางทอเหลี่ยมคสล. เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก และการสัญจรไป
มาของประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

สรางทอเหลี่ยม คสล.ขนาด
กวาง 1.80 ม.  ยาว 8.00 ม.
 สูง 1.80 ม.

 - - 200,000 200,000 200,000 สรางทอเหลี่ยม ที่
ไดมาตรฐาน จํานวน
 1  แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับการแกไข
ปญหาความ
เดือดรอนจากการ
ระบายน้ําและการ
สัญจรไป มา

กองชาง

342 ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ
ประโชนของหมูบาน   
(ปาเปอ)

เพื่อใหมีสถานที่ใช
สาธารณะประโยชนของ
หมูบาน

ถมที่สาธารณะประโยชน
ของหมูบาน พื้นที่ 3,200 
ตรม.

 - - 300,000 300,000 300,000 ถมที่ดินสาธารณะ
ประโยชน จํานวน 1
 แหง

หมูบานมีสถานที่ใช
สาธารณะประโยชน
เพิ่มขึ้น

กองชาง

หมูที่ 18

343 สรางถังกรอกน้ําประปา เพื่อคนในชุมชนมีนํ้าใชใน ถังกรองน้ําประปาภูเขา - 200,000     - - - ถังกรองน้ําประปา ประชาชนมีน้ําใชใน กองชาง

ภูเขาหมูบาน การอุปโภคบริโภค ขนาด4X6 ม. สูง 2 ม. ภูเขาไดมาตรฐาน การอุปโภค บริโภค

(ถังดักตะกอน) จํานวน 1 ถัง เพียงพอตลอดทั้งป

344 สรางถนน คสล.สูพื้นที่การ เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 3 ม. ยาว 129 ม. 200,000 - - - - ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีการ กองชาง

เกษตร คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. จํานวน 1 สาย คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย รวดเร็วและปลอดภัย

345 เทลานเอนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่ในการ ขนาดรายละเอียดแบบแปลน 380,000 - - - - " ชุมชนมีสถานใชใน กองชาง

ม.18 และ ม.7 จัดกิจกรรมตางๆ ตามเทศบาลกําหนด การจัดกิจกรรมตางๆ

346 ขุดลอกหนาฝาย เพื่อกักเก็บน้ําไวทําการ กวาง 12 ม. ยาว 30 ม. 150,000 - - - - " ชุมชนมีนํ้าใชในการ กองชาง

โปงเคราะห เกษตร เกษตรเพิ่มขึ้น

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

ชองทาง ลําหวยโปง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 2 จุด คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย รวดเร็วและปลอดภัย
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348 สรางพนังบริเวณ เพื่อปองกันดินพังจากน้ํา คอสะพานลําหวยชมภู 200,000 - - - - " ประชาชนมีการ กองชาง

คอสะพานลําหวยชมภู กัดเซาะ ขนาดรายละเอียดแบบแปลน คมนาคมที่สะดวก

ตามเทศบาลกําหนด และปลอดภัย

349 สรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําใน รางระบายน้ําขนาดกวาง - 200,000 - - - รางระบายน้ํารูปตัววี การระบายน้ําใน กองชาง

รูปตัวV(ไมมีฝาปด) ชุมชนรวดเร็วและ 1.01 ม. ลึก 0.60 ม. ไดมาตรฐาน ชุมชนรวดเร็วและ

(เสนวัดบานชมภู) สะดวก ปองกันนํ้าทวม ยาว 280 ม. จํานวน 1 แหง สะดวก ปองกันนํ้าทวม

350 ซอมแซมถนนลาดยางใน เพื่อใหประชาชนมีการ ซอมแซมถนนลาดยาง - 100,000 - - - ถนนลาดยางใน ประชาชนมีการ กองชาง

หมูบาน คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 38 ม. หมูบานไดมาตรฐาน คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย หนา 0.04 ม. จํานวน 1 สาย และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

351 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อใหประชาชนใชใน ปรับปรุงหอประชุมหมูบาน - 400,000 - - - ปรับปรุงหอประชุม มีสถานที่ในการ กองชาง

หมูบาน การดําเนินกิจกรรมตางๆ หมูบาน จํานวน จัดกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน 1 หลัง ของหมูบาน

352 สรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก เพื่อคนในชุมชนมีนํ้าใชใน อางเก็บน้ํา ขนาด - 360,000 - - - อางเก็บน้ําขนาดเล็ก ชุมชนมีนํ้าใชใน กองชาง

ลําหวยโปง การอุปโภคบริโภค ยาว 12 ม. สูง 2 เมตร จํานวน 1 แหง การอุปโภคบริโภค

353 ซอมแซมคอสะพาน ซอย
 5

354 สรางถนนคสล.เชื่อม 2 
หมูบาน ดงสารภี - ปา
สุสาน ซ.6

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

สรางถนน คสล.กวาง3 เมตร
 ยาว 107 เมตร หนา 0.15
เมตร

  - 170,000 - - - สรางถนนคสล.
จํานวน 1 แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

กองชาง

355 ซอมแซมฝาย ชวงหลัง
บานพอสมรส  จําศีล

เพื่อซอมแซมฝายใหมี
สภาพใชงานไดตามปกติ

ซอมแซมฝาย ขนาด กวาง 7
 ม. ยาว 9.50 ม. ลึก 1.00 ม.

 -       90,000 - - - ซอมแซมฝาย 
จํานวน 1 แหง

ฝายไดรับการ
ซอมแซมใหมีสภาพ
ใชงานไดตามปกติ

กองชาง

-เพื่อซอมแซมคอสะพาน
ใหมีสภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม

ขนาด กวาง 3.90 X 9..50  
ม.

50,000 - - - ซอมแซมคอสะพาน
ใหมีสภาพใชงานได
ดีเหมือนเดิม

มีการซอมแซมคอ
สะพานใหมีสภาพใช
งานไดดีเหมือนเดิม

กองชาง-
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356 สรางทอเหลี่ยมลําหวย
โปงเชื่อม ม.7

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก และการสัญจรไป
มาของประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

สรางทอเหลี่ยมลําหวยโปง 
เช่ือมหมู7ขนาดกวาง 1.80ม. 

ลึก 1.80 ม. ยาว 8 ม.

 - - 200,000 - - สรางทอเหลี่ยม ที่
ไดมาตรฐาน จํานวน
 1  แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับการแกไข
ปญหาความ
เดือดรอนจากการ
ระบายน้ําและการ
สัญจรไป มา

กองชาง

357 กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล.

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน

สรางรางระบายน้ํา ขนาด
กวาง1.2 เมตร ยาว 33.50 
เมตร

 - 130,000 - - - รางระบายน้ํา 
จํานวน 1 แหง

มีการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน

กองชาง

358 ปรับปรุงไหลทาง ซอย 6 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ปรับปรุงไหลทาง ขนาด 
กวาง 0.30 เมตร ยาว 27 
เมตร

  - 40,000 - - - ปรับปรุงไหลทาง.
จํานวน 1 แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

กองชาง

359 วางทอระบายน้ํา 
(สะพานแมน้ําอิง)

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน

ระยะวางทอขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.00 ม. 
จํานวน 5 ทอน

 - - 30,000 - - วางทอระบายน้ํา 
จํานวน 1 แหง

มีการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน

กองชาง

360 ปรับปรุงที่สาธารณะ
หมูบาน (ถมดิน)

เพื่อใหหมูบานมีพื้นที่ใช
ในการจัดกิจกรรมตางๆ 
ของหมูบาน

พื้นที่ ขนาดพื้นที่ 800 ตรม.  - - - - 200,000 ปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะ จํานวน 1
 แหง

หมูบานมีพื้นที่ใชใน
การจัดกิจกรรมตางๆ
 ของหมูบาน

กองชาง

361 หมูที่ 19
วางทอหลอดพรอม เพื่อใหการระบายน้ําใน ทอขนาด 50 ซม. 150,000 - - - - ประชาชนในพื้นที่ การระบายน้ําใน กองชาง
บอพักน้ํา หมูบานไหลสะดวก บอพักขนาด 1x1x1 เมตร ไดใชประโยชน หมูบานไหลสะดวก

(ซอย 1) ยาว 110 ม. รอยละ 80 เพิ่มขึ้น

362 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อใหประชาชนใชใน สรางหอประชุม หมูที่ 19 250,000 - - - - ประชาชนใน ประชาชนมีสถานที่
หมูบาน การดําเนินกิจกรรมตางๆ บานน้ําแพรใต(ขนาดตาม พื้นที่ไดใช ใชดําเนินกิจกรรม กองชาง

ของหมูบาน แบบแปลนที่เทศบาล ประโยชน ตางๆ ของหมูบาน
กําหนด) รอยละ 100
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363 ปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช ขนาด 1.5 นิ้ว = 100 ทอ 55,000 - - - - ประชาชนใน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ภูเขาหมูบาน ในการอุปโภคบริโภค ขนาด 2 นิ้ว = 100 ทอ พื้นที่ไดใช ในการอุปโภค

ขนาด 3 นิ้ว = 30 ทอ ประโยชน บริโภคอยาง

ขนาด 4 นิ้ว = 30 ทอ รอยละ 100 เพียงพอ

364 สรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําใน สรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู - 185,000 - - - รางระบายน้ํา รูปตัวยู การระบายน้ําใน กองชาง

 รูปตัว Uชนิดมีฝาปด ชุมชนรวดเร็วและ แบบมีฝาปด ขนาด แบบมีฝาปด หมูบานไหลสะดวก

ซอย 2 ฝงขวา สะดวก ปองกันนํ้าทวม  0.30*0.50 ม.ยาว 95 ม. จํานวน 1 แหง เพิ่มขึ้น

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

การอุปโภคบริโภค ในการอุปโภค บริโภค

อยางเพียงพอ

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

และเพิ่มความสมบูรณ ไดใชประโยชน ใชในการเกษตร

ของปาไม รอยละ 80 อยางเพียงพอ

367 ขยายไหลทางถนนภาย เพื่อใหประชาชนมีการ ขยายไหลทางขางละ - 200,000     - - - ไหลทาง กวาง 1 ม. ประชาชนมีการ กองชาง

ในหมูบาน คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว กวาง 1 ม. ยาว 194 ม.  ยาว 194 ม. คมนาคมที่สะดวก

 ซอยหอประชุม หมูที่ 19 และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หนา 0.15 ม. รวดเร็วและปลอดภัย

368 สรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําใน ขนาด 1 * 0.60 ม. - - 350,000 - - รางระบายน้ํา การระบายน้ําใน กองชาง

รูปตัวV ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 900 ม. รูปตัววี จํานวน หมูบานไหลสะดวก

สะดวก ปองกันนํ้าทวม 1 สาย เพิ่มขึ้น

369 สรางรั้วลอมที่สาธารณะ เพื่อก้ันแนวเขตพื้นที่ สูง 1.5 ม. ยาว 196 ม. - - 250,000 - - รั้วสาธารณะ หมูบานมีกั้นแนว กองชาง

สาธารณะ จํานวน 1 แหง เขตสาธารณะพื้นที่

370 ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อคนในชุมชนมีนํ้าใชใน บอบาดาลในหมูที่ 19 - - 100,000 - - ขุดเจาะบอบาดาล คนในชุมชนมีนํ้าใช กองชาง

การอุปโภคบริโภค จํานวน 1 บอ อุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ อยางเพียงพอ117
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371 ปรับปรุงระบบน้ําดื่ม
หมูบาน (1)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
ในการอุปโภค บริโภค 
ภายในหมูบานที่สะอาด
และเพียงพอ

ปรับปรุงระบบน้ําดื่มหมูบาน 
เชน  เปลี่ยนถังกรองนํ้า  
เปลี่ยนสารกรองนํ้า ฯลฯ

- 100,000 - - - ระบบน้ําดื่มไดรับ
การปรับปรุง  
จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภคที่
สะอาดและเพียงพอ
ตลอดทั้งป

กองชาง

372 กอสรางถนน คสล. (2) เพื่อประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ถนน คสล. กวาง 4 เมตร 
ยาว  97  เมตร หนา 0.15 
เมตร ซอย 6 (หลังหอประชุม)

200,000 - - - - สรางถนนได
มาตรฐาน กวาง 4 
ม. ยาว 97. เมตร 
หนา 0.15 เมตร

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

373 กอสรางลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนก ประสงค

จํานวน 1 แหง
374 ซอมแซมถนน คสล.

375  จุดที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 
24 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดที่ 2 .กวาง 3 เมตร ยาว 
30 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดที่ 3 กวาง 4 เมตร ยาว 
24.5 เมตร หนา 0.15 เมตร

376 วางทอระบายน้ํา พรอม
บอพัก ซอย 2 ฝงซาย

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน

ระยะวางทอพรอมบอพัก 
รวม 100 ม.

 - 150,000 - - - วางทอพรอมบอพัก 
 100 ม.จํานวน 1 
แหง

มีการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน

กองชาง

-เพื่อประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยในการ
สัญจรไป มา จํานวน 3 จุด

ประชาชนมีสถานที่ใช
ในการจัดกิจกรรม
ตางๆของหมูบาน

54,000 - --เพื่อซอมแซมถนน คสล.
ใหมีสภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม

 กวาง 4.00 ม. ยาว 32.00 
ม. หนา 0.10 ม.

สรางถนน คสล.

กองชาง-

- ซอมแซมถนน คสล.
 จํานวน 1 แหง ให
มีสภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม

มีการซอมแซมถนน 
คสล.ภายในหมูบาน
ใหมีสภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม

กองชาง

- 150,000 - - ถนนไดมาตรฐาน 
จํานวน 3 จุด

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป มาเพิ่มขึ้น

กองชาง

โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค

เพื่อใหมีสถานที่ใชในการ
จัดกิจกรรมตางๆของ
หมูบาน

พื้นที่เทลาน  500 ตรม. หนา
 0.10 ม.

150,000 - --

-
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377 กอสรางถนน คสล. ซอย 4 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

สรางถนน คสล.กวาง 4 เมตร
 ยาว 98 เมตร หนา 0.15 
เมตร

  - - 200,000 - - สรางถนนคสล.
จํานวน 1 แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

กองชาง

378 ปรับปรุงถนนบริเวณคอ
สะพาน (ชวงบานอุยแกว
 ถายอด)

เพื่อปรับปรุงถนนบริเวณ
คอสะพานที่ชํารุด ใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น

ปรับปรุงถนนบริเวณคอ
สะพาน  (ชวงบานอุยแกว 
ถายอด) ขนาด กวาง 4 ม.  
ยาว 11.5 ม. หนา 0.15 ม.

 -       21,000 - - - ปรับปรุงถนน
บริเวณคอสะพาน
ใหมีสภาพใชงานได
ดีขึ้น จํานวน 1 แหง

ถนนบริเวณคอ
สะพานมีการ
ปรับปรุงใหมีสภาพ
ใชงานไดดีขึ้น

กองชาง

379 กอสราง อาคารจุดตรวจ
หมูบาน

เพื่อมีสถานที่ใชในการ
รักษาความปลอดภัยใน
หมูบาน

สรางอาคาร ขนาด 4 X 8 
เมตร

 -  - - - 400,000 กอสรางอาคารจุด
ตรวจ จํานวน 1 หลัง

มีสถานที่ใชในการ
รักษาความปลอดภัย
ในหมูบาน

กองชาง

หมูที่ 20

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

พระธาตุ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย และปลอดภัย

381 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อใหประชาชนใชใน หอประชุม หมูที่ 20 400,000 - - - - " ชุมชนมีสถานที่ในการ กองชาง

หมูบาน การดําเนินกิจกรรมตางๆ ดําเนินกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน

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

การอุปโภคบริโภค ใชในการอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ

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

สายทุงหวยลึก คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ไดใชประโยชน คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย รอยละ 100 และปลอดภัย119



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
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384 กอสรางผนัง คสล.
ปองกันนํ้าเซาะคอสะพาน
 หมูที่ 20

เพื่อปองกันนํ้าเซาะคอ
สะพานและทําใหการ
สัญจรผานสะพานมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

สรางผนัง คสล.บริเวณคอ
สะพานขามลําหวยหลวง 
หมูที่ 20 สูง 2 ม.ยาว 11.50
 ม. (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด)

100,000 100,000 100,000 100,000 - มีการกอสรางผนัง
จํานวน 1 จุด สูง 2
 ม. ยาว 11.50 ม.

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองชาง

385 กอสรางรางระบายน้ําตัว
ยู (ชนิดมีฝาปด) ซอย 3

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน

สรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู  
 แบบมีฝาปดขนาดกวาง 
0.30 เมตร ลึก 0.50เมตร  
ยาว 162 เมตร

 - 300,000   - - - รางระบายน้ํา รูป
ตัวยู แบบมีฝาปด  
จํานวน 1 แหง

มีการระบายน้ําได
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังในชุมชน

กองชาง

386 วางทอระบบประปาภูเขา วางทอประปาภูเขา จาก
ถังเก็บน้ํารวมแปดหมูบาน
 เขาสูชุมชน

วางทอประปาภูเขา (จากถัง
เก็บน้ํารวม) เขาสูชุมชน 
ขนาดทอ PVC 
เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว (ชั้น 
8.5)  ระยะวางทอ 350 ม.

 -       42,000 - - - วางทอประปาภูเขา
 จากถังเก็บน้ํารวม
แปดหมูบานสูชุมชน
ไดบรรลุตามวัถุ
ประสงค

หมูบานมีน้ําใช
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

387 ซอมแซมไหลทาง.    
(สายทุงมอญ)

เพื่อซอมแซมไหลทาง.ให
มีสภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม

ซอมแซมไหลทางที่ถูกน้ํากัด
เซาะ โดยเทคอนกรีตอัดทับ
โพลงใตถนน ขนาดกวาง 
0.80 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว
รวม 56.50 ม.

 - 110,000 -  -  - ซอมแซมถนนคสล. 
จํานวน 1 สาย

มีการซอมแซมถนนค
สล. ใหมีสภาพใชงาน
ไดดีเหมือนเดิม

กองชาง

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

 รูปตัวU(มีฝาปด) ชุมชนรวดเร็วและ ยาว 1,000 ม. คมนาคมที่สะดวก

สะดวก ปองกันนํ้าทวม และปลอดภัย

389 สรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําใน สรางรางระบายน้ํา รูปตัววี - - 200,000 - - รางระบายน้ํา รูปตัววี การระบายน้ําใน กองชาง

 เพื่อการเกษตรรูปตัว V ชุมชนรวดเร็วและ แบบมีฝาปด ขนาด กวาง แบบมีฝาปด ชุมชนรวดเร็วและ

 (มีฝาปด) สายทุงมอญ สะดวก ปองกันนํ้าทวมขัง 1.20*0.60 ม.ยาว 263 ม. จํานวน 1 แหง สะดวกปองกันนํ้าทวม
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390 สรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 150 ม. - - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีการ กองชาง

สายทุงมอญ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ไดใชประโยชน คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย รอยละ 80 และปลอดภัย

391 สรางอาคารเอนกประสงค เพื่อใหประชาชนใชใน อาคารอเนกประสงคขนาด - 200,000     - - - อาคารอเนกประสงค ขนาดกวาง ชุมชนมีสถานที่ในการ กองชาง

การดําเนินกิจกรรมตางๆ กวาง 5.00 ม. . จํานวน 1 หลัง ดําเนินกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน ยาว 10.50 ม.  สูง 3 ม

392 กอสรางถังเก็บน้ํา คสล. ถังเก็บน้ํา คสล.ได
มาตรฐานขนาด 3.5 x 4 
เมตร สูง 2 เมตร 

393 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

394 กอสรางทอเหลี่ยม (บาน
นายทอน ชางเก็บ) (3)

เพื่อใหการระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและสะดวก
 ปองกันนํ้าทวมขังใน
หมูบาน

ขนาด กวาง 2.7 เมตร ยาว 5 เมตร สูง - 200,000 - - - ทอเหลี่ยมได
มาตรฐาน จํานวน 1
 แหง

การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและ
สะดวก ปองกันนํ้า
ทวมขังเพิ่มขึ้น

กองชาง

395 สรางถังเก็บน้ํา คสล.  หมู
 20

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการอุปโภค
 บริโภคเพียงพอตลอดทั้งป

ถังเก็บน้ํา คสล ขนาดบรรจุ
น้ํา 150 ลบ.ม.  จํานวน 1 ถัง

- - 300,000 300,000 300,000 ถังเก็บน้ํา คสล. 
จํานวน 1 ถัง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในกา
อุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งป

จังหวัด
เชียงราย

-

-- - สะพานคอนกรีตได
มาตรฐาน จํานวน 1
 แหง

กองชาง- 500,000

- 100,000 - - ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภคบริโภค
ในชวงฤดูแลงอยาง
เพียงพอ

สรางสะพานคอนกรีต
ขามลําหวยหลวง (บาน
นางมยุรี) (2)

เพื่อประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

สรางสะพานคอนกรีตขามลํา
หวยหลวง (บานนางมยุรี) 
ขนาด กวาง 7 เมตร ยาว 7 
เมตร

เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ําในชวงฤดูแลง

ถังเก็บน้ําขนาด 3.5 x 4 
เมตร สูง 2 เมตร จํานวน 1 
ถัง
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396 สรางถังกรองนํ้าระบบ
ประปาภูเขา  หมู 20

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในการอุปโภค
 บริโภคเพียงพอตลอดทั้งป

ถังกรองน้ําระบบประปา
ภูเขา จํานวน 1 ถัง

- - 300,000 300,000 300,000 ถังกรองน้ําระบบ
ประปาภูเขา 
จํานวน 1 ถัง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในกา
อุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งป

จังหวัด
เชียงราย

397 กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. เขาสูพื้นที่
การเกษตร สายทุงมอญ 
หมูที่  20

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการเกษตรตลอดทั้งป

รางระบายน้ําขนาด 
ปากกวาง 1 เมตร ลึก 1 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

- - 670,000 670,000 670,000 รางระบายน้ํา คสล.
 จํานวน 1 สาย

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

จังหวัด
เชียงราย

หมูที่ 21

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

เพิ่มความกวางของถนน ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

399 เรียงหินปองกันตลิ่งพัง เพื่อปองกันตลิ่งพังทลาย ลําหวยปาแดง 200,000 - - - - " ปองกันตลิ่งลําหวย กองชาง

ขางลําหวยปาแดง ปาแดงพังทลายลดลง

400 ปรับปรุงอาคาร เพื่อใหประชาชนใชใน ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค - 500,000 - - - ปรับปรุงอาคารอเนก ปรับปรุงอาคาร กองชาง

อเนกประสงคบริเวณ การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหมีสภาพใชงานไดดีขึ้น ประสงคบานปาแดง อเนกประสงคใหมี

ตลาดพรอมหองนํ้า ของหมูบาน จํานวน 1 แหง สภาพใชงานไดดีขึ้น

401 สรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําใน สรางรางระบายน้ํา - - 200,000 - - ประชาชนในพื้นที่ การระบายน้ําใน กองชาง

ชุมชนรวดเร็วและ จุดที่1หลังตลาดปาแดง ไดใชประโยชน ชุมชนรวดเร็วและ

สะดวก ปองกันนํ้าทวม ไมมีฝาปดขนาด0.50*0.50 ม. รอยละ 80 สะดวก ปองกัน

ยาว 59 ม. น้ําทวม

จุดที่ 2 หาแยก มีฝาปดขนาด 

0.30*0.30 ม.ยาว 71 ม.
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402 สรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ ปงบฯ62ก. 4 ม. ยาว 80 ม. - 100,000 - - 75,000 ถนน คสล ประชาชนมีการ กองชาง

ขางลําหวยปาแดง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. จํานวน 1 สาย คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย ปงบฯ65ก. 4 ม.ยาว 35 ม. รวดเร็วและปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

403 สรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีการ กวาง 4 ม. ยาว 500 ม. - 250,000 - - - ถนน คสล ประชาชนมีการ กองชาง

ถนนสายการเกษตร คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. จํานวน 1 สาย คมนาคมที่สะดวก

สายบอนไก และปลอดภัย รวดเร็วและปลอดภัย

404 เทลานอเนกประสงค เพื่อใหประชาชนมีสถาน ลานอเนกประสงค ขนาด - - - - 100,000  ลาน คสล. ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ที่ในการจัดกิจกรรมตางๆ พื้นที่ 250 ตรม. จํานวน 1 แหง จําหนายสินคาในชุมชน

405 สรางพนังปองกันตลิ่งพัง 
(หวยปาแดง)

สรางพนังปองกันตลิง
พังทลาย (หวยปาแดง)

-ปงบฯ 2561 ขนาด กวาง 3
 ม. ยาว 50 ม.

-ปงบฯ 2562 ขนาดกวาง

2 ม. ยาว 30 ม.

406 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเที่ยวลําหวยปาแดง 
หมู 21

407 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงคบานปาแดง
 หมู 21

เพื่อเปนสถานที่จัด
กิจกรรมตางๆของหมูบาน

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงคบานปาแดง 
เชน ปรับปรุงหองสุขา 
อาคาร  ฯลฯ

- 200,000 - - - ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงคบาน
ปาแดง จํานวน 1 
แหง

มีอาคาร
อเนกประสงคจัด
กิจกรรมตางๆของ
หมูบาน

กองชาง

-

-เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ใหสวยงามยิ่งขึ้น

ปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเที่ยวลําหวยปาแดง เชน
 จัดซื้อพันธุไมดอก ปรับปรุง
ซุมน่ังพักผอนหยอนใจ ฯลฯ

- 200,000 - - ปรับปรุงภูมิทัศน
แหลงทองเที่ยวลํา
หวยปาแดง จํานวน
 1 แหง.

มีสถานที่ทองเที่ยวที่
สวยงาม

กองชาง

มีพนังปองกันการกัด
เซาะตลิ่งพังทลาย

กองชางเพื่อปองกันนํ้าเซาะตลิ่ง
พังทลาย

200,000 100,000 - - พนังปองกันตลิ่ง
พังทลาย        
จํานวน 1 แหง
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408 ซอมแซมผนังปองกัน
ตลิ่งพัง

กวาง 2  ม. ยาว 12 ม. สูง 1
  ม.

409 ปรับปรุงรางระบายน้ํา 
(เสริมฝาปด)

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ปรับปรุงรางระบายน้ําเสริม
ฝาปด แบบตะแกรงเหล็ก
ระยะทั้งหมด 150 ม.

 -      300,000 200,000 - - ปรับปรุงรางระบาย
น้ําเสริมฝา แบบ
ตะแกรงเหล็กนวน 
1 แหง

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

กองชาง

410 ปรับปรุงระบบประปา
หมูบานพรอมเครื่อง
กรองน้ํา

เพื่อประชาชนในหมู 21 
ไดมีน้ําสะอาดใชในการ
อุปโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบประปาพรอม
เครื่องกรองนํ้าเหล็กเหนียว  
ขนาด กวาง 2 ม. สามารถ
กรองน้ําได 5-7 ลบม./ชั่วโมง

 - - 250,000 - - ปรับปรุงระบบ
ประปาพรอมเครื่อง
กรองน้ําเหล็ก
เหนียว  จํานวน 1
แหง

ประชาชนในหมู 21 
ไดมีน้ําสะอาดใชใน
การอุปโภค บริโภค

กองชาง

411 วางทอระบบประปาภูเขา วางทอประปาภูเขา จาก
ถังเก็บน้ํารวมแปดหมูบาน
 เขาสูชุมชน

วางทอประปาภูเขา (จากถัง
เก็บน้ํารวม) เขาสูชุมชน 
ขนาดทอ PVC 
เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว (ชั้น 
8.5) งบประมาณป 2562 
ระยะ  200 ม. งบประมาณ 
2563 400 ม.

 -       25,000 50,000 - - วางทอประปาภูเขา
 จากถังเก็บน้ํารวม
แปดหมูบานสูชุมชน
ไดบรรลุตามวัถุ
ประสงค

หมูบานมีน้ําใช
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

412 บํารุง/ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะภายในตําบล
ยางฮอม

เพื่อใหไฟฟาในชุมชน
ไดรับการบํารุง ซอมแซม
ใหมีสภาพใชงานได
ตามปกติ

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณไฟฟา
ตางๆที่ใชในการบํารุง 
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ภายในตําบล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 " ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน

กองชาง

--เพื่อซอมแซมผนังปองกัน
ตลิ่งพังทลายใหมีสภาพใช
งานไดดีเหมือนเดิม

50,000 - - - ซอมแซมตลิ่ง 
จํานวน 1 แหง ใหมี
สภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม

มีการซอมแซมตลิ่ง
ใหมีสภาพใชงานไดดี
เหมือนเดิม

กองชาง
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413 การออกรางวัดที่ดิน  - เพื่อตรวจสอบขอ พื้นที่สาธารณะในตําบล 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000     รอยละ 80 ชุมชนไดทราบ กองชาง

พื้นที่สาธารณะประโยชน เท็จจริงการบุกรุกที่ดิน ยางฮอม ของประชาชน แนวเขตของพื้นที่

(ที่ดินสาธารณสมบัติของ สาธารณะประโยชนของ ในพื้นที่ได สาธารณะที่

แผนดินสําหรับพลเมือง ตําบลยางฮอม ทราบแนวเขต ชัดเจน

ใชรวมกัน)  - เพื่อรางวัดออกหนังสือ พื้นที่สาธารณะ

สําคัญที่หลวง (นสล.) ใน ที่ชัดเจน

พื้นที่ตําบลยางฮอม

414 ปรับปรุงถนนการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีการ ถนนการเกษตร หมู 1-21 3,000,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  ####### ถนนการเกษตรใน ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

คมนาคมอยางสะดวกและ พื้นที่ตําบลยางฮอม ที่สะดวก รวดเร็ว และ

รวดเร็ว ไดรับการปรับปรุง/ ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ซอมแซม

415 ปรับปรุง/ซอมแซมภูมิทัศน เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุง/ซอมแซมภูมิทัศน - 700,000     700,000     700,000     700,000   ปรับปรุง/ซอมแซม เกิดความสวยงาม/ กองชาง

สํานักงานเทศบาล ใหอํานวยความสะดวกและ บริเวณสํานักงานเทศบาล ภูมิทัศนสํานักงาน อํานวยความสะดวก

ตําบลยางฮอม ใหบริการแกประชาชนใน ตําบลยางฮอมใหเกิดความ เทศบาล และใหบริการแกผูที่

การติดตองานราชการ สวยงามและอํานวยความ ตําบลยางฮอม มาติดตองานราชการ

สะดวกใหแกผูมาติดตอฯ เพิ่มขึ้น

416 ซอมแซม เพื่อเปนคาซอมแซม สถานีสูบน้ําสันตับตอง 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000   ประชาชนในพื้นที่ สถานีสูบน้ําสันตับตอง กองชาง

สถานีสูบน้ําสันตับตอง สถานีสูบน้ําสันตับตอง ไดรับประโยชน สามารถพรอมใชงาน

รอยละ80 ไดตลอดเวลา

417 ซอมแซม เพื่อเปนคาซอมแซม สถานีสูบน้ําบานน้ําแพร 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000   ประชาชนในพื้นที่ สถานีสูบน้ําบานน้ําแพร กองชาง

สถานีสูบน้ําบานน้ําแพร สถานีสูบน้ําบานน้ําแพร ไดรับประโยชน สามารถพรอมใชงาน

รอยละ80 ไดตลอดเวลา
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418 สรางฝายชะลอน้ํา เพื่อชะลอการไหลของนํ้า แหลงน้ําภายในตําบล 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000   ประชาชนในพื้นที่ ชะลอการไหลของนํ้า กองชาง

ตําบลยางฮอม และเพิ่มความสมบูรณของ ยางฮอม ประโยชน และเพิ่มความสมบูรณ

ปาไม รอยละ80 ของปาไม

419 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหสํานักงานมีอาคาร กอสรางอาคารบริเวณ 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000   พนักงานและผูมา มีอาคารที่ใชในการ กองชาง

บริเวณสํานักงานเทศบาล ใชในกิจกรรมของสํานักงาน สํานักงานเทศบาลตําบล ใชบริการไดรับความ ดําเนินการในกิจกรรม

ตําบลยางฮอม และบริการประชาชนที่ ยางฮอม เชน โรงจอดรถ สะดวกเพิ่มขึ้น ตางๆของสํานักงาน

มาใชบริการสํานักงาน อาคารเก็บของ ฯลฯ รอยละ70 และบริการประชาชน

420 ปรับปรุงอาคาร
หอประชุมเทศบาล
ตําบลยางฮอม

จํานวน 1 หลัง

421 ซอมแซมอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม

-เพื่อซอมแซมอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
ยางฮอม

ซอมแซมอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอมขนาด
 กวาง 4.5 ม. ยาว 7.40 ม. 
ใหมีสภาพใชงานใหดี
เหมือนเดิม

- 150,000 - - - ซอมแซมอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม
จํานวน 1 หลัง

มีการซอมแซม
อาคารสํานักงาน
เทศบาลใหมีสภาพใช
งานดีดั่งเดิม

กองชาง

422 กอสรางอาคารบานพัก
พนักงานสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟาบานทุงศรีเกิด

-เพื่อเปนสถานที่ทํางาน
ของเจาหนาที่ประจํา
สถานีสูบน้ําและไดพัก
อาศัย

-อาคาร คสล. ขนาดกวาง 6 
ม. ยาว 6 ม.

- 300,000 - - - กอสรางอาคาร
บานพักเจาหนาที่
ประจําสถานีสูบนํ้า 
จํานวน  1 หลัง

-เจาหนาที่ประจํา
สถานีสูบน้ํา ไดมี
สถานที่ทํางานและได
เปนที่พักอาศัย

กองชาง

423 ซอมแซมหลังคา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปาบง

 - เพื่อใหหลังคาอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี
สภาพการใชงานไดดีคงเดิม

 -ซอมแซมหลังคาอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาบง
 จํานวน  1 หลัง

-       65,000 - - - ซอมแซมหลังคา
อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน  1
 หลัง

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการซอมแซม
ใหมีสภาพใชงานดีคง
เดิม

กองชาง

--เพื่อปรับปรุงอาคาร
หอประชุมเทศบาลตําบล
ยางฮอม เชน หลังคา 
และหองสุขา เปนตน

ปรับปรุงอาคาร
หอประชุมเทศบาลตําบล
ยางฮอม

มีการปรับปรุง
อาคารหอประชุม
เทศบาลใหมีสภาพใช
งานดีขึ้น

กองชางปรับปรุงอาคารหอประชุม
เทศบาลขนาด กวาง 8.00 ม.
 ยาว 20.00 ม. สูง 3.60 ม.

459,000 - - -
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424 ซอมแซม อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานยางฮ
อม

 -เพื่อใหอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก มีสภาพการใช
งานไดดีคงเดิม

 -ซอมแซมอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานยางฮอมมีสภาพ
การใชงานไดดีคงเดิม

-       75,000 - - - ซอมแซมอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน  1 หลัง

 -อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับการ
ซอมแซมใหมีสภาพใช
งานดีคงเดิม

กองชาง

425 กอสรางรั้ว ศพด.บานปา
แดง

เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย/
เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีความสวยงามยิ่งขึ้น

 -กอสรางรั้ว ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานปาแดง ยาว 36.5 
เมตร สูง 2 เมตร

-       65,000       65,000     65,000 กอสรางรั้ว ศพด.
บานปาแดง จํานวน
 1 แหง

 -ศพด.มีปองกัน
อุบัติเหตุที่จะเกิด
ขึ้นกับเด็กปฐมวัย
และผูปกครองม่ันใจ
ตอมาตรการการ
ปองกันอุบัติเหตุ

ศพด.บาน
ปาแดง 
กอง
การศึกษา

426 ติดตั้งมุงลวดกันแมลง 
และกระจก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหวยสัก

 -เพื่อใหอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก มีความม่ันคง 
ปลอดภัย กันแมลงที่เปน
อันตรายตอเด็ก

 -ติดตั้งมุงลวดกันแมลงและ
กระจกอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหวยสัก

-       25,000 - - - ติดตั้งมุงลวดกัน
แมลง และกระจก
อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 1 
หลัง

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการปรับปรุงให
ดีขึ้น

กองชาง

427 ติดตั้งมุงลวดกันแมลง 
และกระจก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานชมภู

 -เพื่อใหอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก มีความม่ันคง 
ปลอดภัย กันแมลงที่เปน
อันตรายตอเด็ก

 -ติดตั้งมุงลวดกันแมลงและ
กระจกอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานชมภู

-       20,000 - - - ติดตั้งมุงลวดกัน
แมลง อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 1 หลัง

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการปรับปรุงให
ดีขึ้น

กองชาง

428 จัดทําที่จอดรถสํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม

เพื่อมีสถานที่จอดรถ
อํานวยความสะดวกให
ประชาชนที่มาติดตองาน
ราชการเทศบาลตําบล
ยางฮอม

ที่จอดรถ จํานวน 2 หลัง
หลังที่ 1 ขนาดกวาง 6 ม. 
ยาว 16.50 ม. สูง 2.50 ม.  
หลังที่ 2 ขนาดกวาง 4 ม. 
ยาว 15 ม. สูง 2.50 ม.

  - -      309,000      309,000   309,000 โรงจอดรถที่ได
มาตรฐานจํานวน 2
 หลัง

มีสถานที่อํานวย
ความสะดวกในการ
จอดรถใหประชาชน
ที่มาติดตอราชการ
เทศบาลตําบลยางฮ
อม

 กองชาง
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โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

429 จัดทําที่จอดรถ ศพด.
บานชมภู

เพื่อมีสถานที่จอดรถ
อํานวยความสะดวกให
ผูปกครองนักเรียนรับ สง
นักเรี่ยน ศพด.บานชมภู

ที่จอดรถ ขนาดกวาง 6 ม. 
ยาว 20 ม.. สูง 2.50 ม.

  - -      128,000      128,000   128,000 โรงจอดรถที่ได
มาตรฐานจํานวน 1
 หลัง

มีสถานที่อํานวย
ความสะดวกในการ
จอดรถใหผูปกครอง
นักเรียนรับ สงนัก
เรี่ยน ศพด.บานชมภู

 กองชาง

430 ซอมแซมสิ่ง
สาธารณประโยชน กรณี
เกิดสาธารณภัยในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

 เพื่อซอมแซมที่ดินและ
สิ่งกอสรางกรณีเกิด        
   สาธารณภัยตางๆ เชน 
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ให
อยูในสภาพคงเดิมแข็งแรง

ปองกันและชวยเหลือ
ผูประสบภัยในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม เชน อาคาร ถนน 
รางระบายน้ํา ทอเหลี่ยม 
ทอหลอดสะพาน คอสะพาน
 ฯลฯ

  -      500,000      500,000      500,000    500,000 ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชน     
รอยละ 100

มีการชวยเหลือ
เกี่ยวกับสาธารณภัย
ตางๆใหกับประชาชน

 กองชาง

431 กอสรางซุมเฉลิมพระ
เกียรติ ร.10 พรอมติดตั้ง

เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 
ประชาชนทั่วไปแสดง
ความจงรักภักดี แสดงถึง
วิถีอัตลักษณของชาติไทย
อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และ
เสริมสรางภูมิทัศนใหเกิด
ความสวยงาม

กอสรางจัดทําซุมเฉลิมพระ
เกียรติ ร.10 พรอมติดตั้ง 
เชน กรอบไฟเบอรกลาส 
ตราสัญลักษณไฟเบอรกลาส 
วปร. ครุฑไฟเบอรกลาส 
พานพุมเงิน พุมทอง ไฟ
เบอรกลาส  ฐานแผนซิงค
พับขึ้นรูป ปายทรงพระเจริญ
 พระบรมฉายาลักษณ ร.10 
ปายชื่อหนวยงาน งานปรับ
พื้นที่ ฯลฯ (ขนาดตามที่
เทศบาลกําหนด)

 - 140,000.00 - - - ซุมเฉลิมพระเกียรติ 
  ร.10 จํานวน 1 ซุม

เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 
ประชาชนทั่วไป
แสดงความจงรักภักดี
 แสดงถึงวิถีอัต
ลักษณของชาติไทย
อันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และ
เสริมสรางภูมิทัศนให
เกิดความสวยงาม

กองชาง
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งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

432  ปรับปรุงอาคาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ปาแดง

เพื่อให เด็ก ศพด.บานปา
แดง มีสภาพแวดลอม
สวยงามนาอยูและเอื้อตอ
การเรียนรูเพื่อให เด็ก 
ศพด.บานปาแดง มีการ
ปองกัน ยุง แมลงและ
ความปลอดภัยตอสุขภาพ
ของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ปรับปรุงอาคาร ศพด.บาน
ปาแดง เชน ทาสีอาคาร , 
เปลี่ยนมุงลวดหนาตาง , 
เปลี่ยนมุงลวดประตู
ดานหนาอาคารเรียน ,
เปลี่ยนมุงลวดประตูใหญ
หนาหองน้ํา ,เปลี่ยนมุงลวด
ประตูใหญ , เปลี่ยนกระจก
หนาตาง เปนตน

- 50,000            50,000       50,000      50,000 ปรับปรุงอาคาร
ศพด.บานปาแดง
จํานวน 1 หลังเด็ก
ศพด. บานปาแดง 
มีสุขภาพที่ดีและมี
การปองกันของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รอยละ 100

ศพด.บานปาแดง มี
บรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรูเด็ก ศพด.
บานปาแดง 
ปลอดภัยจากแมลง
รบกวน

ศพด.บาน
ปาแดง 

กอง
การศึกษา

433 กอสรางซุมเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระราชินี
 พรอมติดตั้ง

เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 
ประชาชนทั่วไปแสดง
ความจงรักภักดี แสดงถึง
วิถีอัตลักษณของชาติไทย
อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และ
เสริมสรางภูมิทัศนใหเกิด
ความสวยงาม

กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระราชินี  พรอม
ติดตั้ง เชน กรอบไฟเบอร
กลาส ตราสัญลักษณไฟ
เบอรกลาส วปร. ครุฑไฟ
เบอรกลาส พานพุมเงิน พุม
ทอง ไฟเบอรกลาส  ฐาน
แผนซิงคพับขึ้นรูป ปายทรง
พระเจริญ พระบรมฉายา
ลักษณ  สมเด็จพระราชินี 
ปายชื่อหนวยงาน งานปรับ
พื้นที่ ฯลฯ (ขนาดตามที่
เทศบาลกําหนด)

 - 140,000.00 140,000.00 - - ซุมเฉลิมพระเกียรติ 
  สมเด็จพระราชินี 
 จํานวน 1 ซุม

เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 
ประชาชนทั่วไป
แสดงความจงรักภักดี
 แสดงถึงวิถีอัต
ลักษณของชาติไทย
อันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และ
เสริมสรางภูมิทัศนให
เกิดความสวยงาม

กองชาง
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434 สรางหลังคาสนามเด็ก
เลน ศพด.บานปาแดง

เพื่อใหเด็กปฐมวัย
ไดมีสนามเด็กเลนที่
ปลอดภัยรมรื่นและมั่นคง
ถาวร

มุงหลังคาสนามเด็กเลน
ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 3 เมตร

- 50,000            50,000       50,000      50,000 เด็ก ศพด. บานปา
แดง มีสนามเด็ก
เลนที่ปลอดภัย
รมเย็นและมั่นคง
ถาวร จํานวน 1 แหง

เด็ก ศพด.บานปา
แดง มีสนามเด็กเลน
ที่ปลอดภัยรมรื่น
และมั่นคงถาวรมี
พื้นที่ใชสอยเหมาะสม
ในการทํากิจกรรม

ศพด.บาน
ปาแดง 
กอง
การศึกษา

435 มุงหลังคาสนามเด็กเลน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ชมภู

 เพื่อใหสนามเด็กเลน
ศพด.บานชมภูมีหลังคาใช
ใหเด็กทํากิจกรรมตางๆใน
ชวงเวลากลางวัน

มุงหลังคาสนามเด็กเลน
ขนาดกวาง 6.5 ยาว 6.5 
เมตร สูง 30 เมตร

- 35,000            35,000       35,000      35,000 มุงหลังคาสนามเด็ก
เลนศพด.บานชมภู 
จํานวน 1 หลัง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานชมภู มีหลังคา
ใชทํากิจกรรมตางๆ

ศพด.บาน
ชมภู กอง
การศึกษา

436 ปรับปรุงอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานชมภู

 เพื่อปรับปรุงอาคารศพด.
มีความมั่นคง ปลอดภัย 
และมีสภาพใชงานดียิ่งขึ้น

ปรับปรุง ศพด.บานชมภู เชน 
ประตูมุงลวด เปลี่ยนโถสวม
เด็ก  เปนตน    

- 20,000            20,000       20,000      20,000 ปรับปรุงอาคาร
ศพด.บานชมภู 
จํานวน 1 หลัง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานชมภู มีสภาพใช
งานไดดียิ่งขึ้น

ศพด.บาน
ชมภู กอง
การศึกษา

437 ซอมแซมรางน้ําฝน และ
พื้นอาคาร ศพด.บานน้ํา
แพร

 -เพื่อใหอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีความปลอดภัย 
มั่นคงแข็งแรง และนาอยู
ขึ้น

ซอมแซมอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานน้ําแพร เชน 
รางน้ําฝน และพื้นอาคาร 
ฯลฯ

- 25,000      - - - ซอมแซมอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานน้ําแพร จํานวน
 1 หลัง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย 
มั่นคงแข็งแรง และ
นาอยูขึ้น

กองชาง

438 ปรับปรุงอาคาร ศพด.
บานพญาพิภักดิ์

 -เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก มีความมั่นคง 
ปลอดภัย นาอยูขึ้น

ปรับปรุงอาคาร ศพด.เชน 
ระบบไฟฟาภายในอาคาร 
เปลี่ยนประตูหองสวมเด็ก 
ฯลฯ

-       87,000       87,000 - - ปรับปรุงอาคาร
ศพด.ที่ไดมาตรฐาน
จํานวน 1 หลัง

ศพด.มีสถานที่จัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนที่มั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

กองชาง
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439 ปรับปรุงอาคารสถานที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทุงศรีเกิด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ
ปรับปรุงอาคารที่แข็งแรง
 สวยงาม และมีการ
ปองกันความปลอดภัยใน
ทรัพยสินทางราชการ และ
 ใหมีสภาพใชงานดียิ่งขึ้น

ปรับปรุง ศพด.บานทุงศรีเกิด
 เชน ติดตาขาย , เปลี่ยนโถ
สวมหองนํ้าสําหรับเด็ก ทาสี
รองพื้นอาคาร ,  ทา.สี
ภายนอกอาคาร เปนตน

- 45,000            45,000       45,000      45,000 ศพด. บานทุงศรี
เกิดมีการปรับปรุง 
จํานวน 1 หลัง

มีความปลอดภัยใน
ดานทรัพยสินของ
ทางราชการ และ
สรางความปลอดภัย
ใหแกเด็กศพด.บาน
ทุงศรีเกิดเพิ่มขึ้น

ศพด.บาน
ทุงศรีเกิด 
กอง
การศึกษา

440 ปรับปรุงประตูรั้ว ศพด.
บานทุงศรีเกิด

เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย/
เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีความสวยงามยิ่งขึ้น

ปรับปรุงประตูรั้ว กวาง ๑ 
เมตร สูง ๑.๕ เมตร

10,000            10,000       10,000      10,000 ประตูรั้ว ศพด.บาน
ทุงศรีเกิด มีการ
ปรับปรุง จํานวน 1
 แหง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความสวยงามมากขึ้น
ผูปกครองมั่นใจตอ
มาตรการการปองกัน
การบาดเจ็บ

ศพด.บาน
ทุงศรีเกิด 
กอง
การศึกษา

441 โครงการสรางสนามเด็ก
เลน สรางปญญา

- เพื่อใหเด็กปฐมวัยได
ออกกําลังกายและ
เสริมสรางพัฒนาการที่ดี
ทั้ง ๔ ดาน

สรางสนามเด็กเลน ขนาด
กวาง 10 ม. ยาว 10 ม.

- 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กปฐมวัยไดมี
สนามเด็กเลน
เสริมสรางปญญา 
จํานวน 1 แหง

เด็กปฐมวัยไดมีสนาม
เด็กเลนออกกําลัง
กายและเสริมสราง
พัฒนาการที่ดีทั้ง ๔ 
ดาน

ศพด.       
บานน้ําแพร

กอง
การศึกษา

442 ปรับปรุงอาคารสถานที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หวยหลวงเหนือ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
หองนํ้า หองสวม ที่ถูก
สุขลักษณะ  ที่ถูก
สุขลักษณะ  สะอาด 
สวยงาม

ปรับปรุงอาคาร ศพด.หวย
หลวงเหนือ เชน หองนํ้า 
หองสวม (เปลี่ยนโถสวมเด็ก)
    ซอมแซมที่แปรงฟนเด็ก 
เปนตน

- 100,000 100,000 100,000 100,000 หองนํ้า หองสวม   
ที่แปรงฟนเด็ก ที่
ถูกสุขลักษณะ 
สะอาด สวยงาม
จํานวน 1 แหง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหวยหลวงเหนือ 
มีหองนํ้า หองสวมที่
ถูกสุขลักษณะ  
สะอาด สวยงามยิ่งขึ้น

ศพด. หวย
หลวงเหนือ
กอง
การศึกษา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

443 ปรับปรุงอาคารสถานที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีหองนํ้า หองสวม ที่ถูก
สุขลักษณะ สะอาด 
ปลอดภัย

ปรับปรุงอาคาร ศพด.บาน
พญาพิภักดิ์ เชน ปรับปรุง
หองนํ้า หองสวม  เปลี่ยนโถ
สวม ประตูหองนํ้าราว
จับสแตนเลสเปนตน

-       50,000       50,000       50,000      50,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีการปรับปรุง
หองนํ้า หองสวม 
ใหถูกสุขลักษณะ 
สะอาด ปลอดภัย 
จํานวน 1 แหง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มีหองนํ้าหองสวม ที่ 
ถูกสุขลักษณะ 
สะอาด ปลอดภัย

ศพด.
พญาพิภักดิ
 กอง
การศึกษา

444 ปรับปรุงอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปาบง

 เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใหมีสภาพ
ใชงานไดดียิ่งขึ้น

ปรับปรุงอาคาร ศพด.บาน
ปาบง เชน ติดตาขายถัก/ตา
ขายเซนล้ิงค ,เปลี่ยนโถสวม
สําหรับเด็ก เปนตน

-       20,000       20,000       20,000      20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานปาบง มีการ
ปรับปรุงอาคารใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น
 จํานวน 1 แหง

อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานปาบงมี
การปรับปรุงใหมี
สภาพใชงานไดดียิ่งขึ้น

ศพด.ปาบง
 กอง
การศึกษา

445 โครงการสรางสนามเด็ก
เลนสรางปญญา

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยครบทั้ง 4 ดาน

สนามเด็กเลน ขนาด กวาง 
10 ม. ยาว 10

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสนามเด็กเลน
สรางปญญาที่ได
มาตรฐาน จํานวน 1
 แหง

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการครบทั้ง 4
 ดาน

ศพด.บาน
หวยสักกอง
การศึกษา

446 ปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายในอาคารสถานที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ยางฮอม

เพื่อเปลี่ยนสายไฟฟาให
ไดมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานยางฮอม

ปรับปรุงระบบไฟฟา เชน
เปลี่ยนสายไฟฟา เปลี่ยน
หลอดไฟฟา เปนตน

-       20,000       20,000       20,000      20,000 ศพด. มีระบบไฟฟา
ที่ไดมาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ระบบไฟฟาที่ได
มาตรฐานดานความ
ปลอดภัย

ศพด.ยางฮ
อม กอง
การศึกษา

447 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม

 เพื่อปรับปรุงอาคาร
สํานักงานใหมีสภาพใชงาน
ไดดีขึ้น

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม 
ขนาดกวาง  7.50  ม.      
ยาว 17 ม.  2 ชั้น

-  -      700,000      700,000    700,000 อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮ
อมไดรับการ
ปรับปรุง จํานวน 1
 หลัง

อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮ
อมไดรับการปรับปรุง
ใหมีสภาพใชงานไดดี
ขึ้น

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

448 ปรับปรุงอาคารที่จอดรถ
เทศบาลตําบลยางฮอม

 เพื่อปรับปรุงอาคารที่
จอดรถเปนที่เก็บของ
เทศบาลตําบลยางฮอม

ปรับปรุงอาคารที่จอดรถ
เทศบาลตําบลยางฮอม 
ขนาด กวาง  12  ม. ยาว 20
  ม.

-  -      800,000      800,000    800,000 ปรับปรุงอาคารที่
จอดรถเทศบาล
ตําบลยางฮอมไดรับ
การปรับปรุง 
จํานวน 1 หลัง

อาคารที่จอดรถ
เทศบาลตําบลยางฮ
อมไดรับการปรับปรุง
ใหมีสภาพใชงานจาก
ที่จอดรถเปนที่เก็บ
ของ

กองชาง

449 กอสรางอาคารสํานักงาน  เพื่อใชเปนสํานักงานที่
ใหบริการประชาชนที่
สะดวกและปลอดภัย

อาคาร 2 ชั้น กวาง 18 ม. 
ยาว 25 ม./เนื้อที่ 450 ตรม.

-  -  -   2,500,000 ######## อาคารสํานักงาน 2 
ชั้น จํานวน 1 หลัง

สํานักงานเทศบาลมี
อาคารใชปฏิบัติงาน
บริการประชาชนที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

450 ขุดเจาะบอบาดาล บาน
น้ําแพร หมู 4

 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอตลอดทั้งป

ขุดเจาะบอบาดาล  พรอม
ระบบสูบน้ําซับเมอรส 
จํานวน 1 แหง

-  -      280,000      280,000   280,000 ขุดเจาะบอบาดาล 
จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอตลอด
ทั้งป

กองชาง

451 ขุดเจาะบอบาดาล บาน
ชมภู หมู 7

 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอตลอดทั้งป

ขุดเจาะบอบาดาล  พรอม
ระบบสูบน้ําซับเมอรส 
จํานวน 1 แหง

-  -      280,000      280,000   280,000 ขุดเจาะบอบาดาล 
จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอตลอด
ทั้งป

กองชาง

452 ขุดเจาะบอบาดาล บาน
ยางฮอม หมู 8

 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใช
ในการอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอตลอดทั้งป

ขุดเจาะบอบาดาล  พรอม
ระบบสูบน้ําซับเมอรส 
จํานวน 1 แหง

-  -      280,000      280,000   280,000 ขุดเจาะบอบาดาล 
จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอตลอด
ทั้งป

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

453 ปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม

 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายในสํานักงานใหมี
สภาพใชงานไดดีขึ้น

ปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน
สํานักงานเทศบาลตําบล
ยางฮอม

-  -      400,000      400,000    400,000 ระบบไฟฟาภายใน
สํานักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอมไดรับ
การปรับปรุง

ระบบไฟฟาสํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮ
อมไดรับการปรับปรุง
ใหมีสภาพใชงานไดดี
ขึ้น

กองชาง

454 ขุดเจาะบอบาดาล
บริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม

 เพื่อใหประชาชนที่มาใช
บริการสํานักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอมมีนํ้าใชใน
การอุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป

ขุดเจาะบอบาดาล  พรอม
ระบบสูบน้ําซับเมอรส 
จํานวน 1 แหง

-  -      280,000      280,000   280,000 ขุดเจาะบอบาดาล 
จํานวน  1 จุด

ประชาชนที่มาใช
บริการสํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮ
อมมีนํ้าใชในการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

455 ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชครบทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟาภายใน
ตําบลยางฮอม หมู 7 , 12
ระหวาง หมู1 เชื่อม หมู 2,
 21 และ หมู 18

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนในพื้นที่
ไดมีไฟฟาใช รอยละ

 100

ประชาชนมีไฟฟาใช
ครบทุกครัวเรือน

กองชาง

456 ขยายเขตไฟฟาเขา
พื้นที่การเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชในการเกษตร

อุดหนุนการไฟฟา สวน
ภูมิภาคสาขาเทิง

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

 60

ประชาชนมีไฟฟาใช
ในการเกษตร

กองชาง

ติดตั้งสายดับ(ไฟกิ่ง) ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ภายในหมูบานตําบลยางฮอม

หมู 1 ,2 เชื่อม 21 ,3 ,5 ,7 ,
8 ,9 ,17 ,19

457 ขยายเขตไฟฟาสายดับ
(ไฟกิ่ง)สาธารณะ
ภายใน หมูบาน

เพื่อใหมีไฟฟาสองสวาง
ตามจุดตางๆ และเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

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

 100

800,000
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

458 ติดตั้งไฟฟาแรงต่ําภายใน
 พรอมติดตั้งมิเตอร 
ขนาด 3 เฟส 15 แอมป 
ใหกับระบบประปา หมู 7
 และ หมู 12

เพื่อใหระบบประปา หมู
 7 และ หมู 12 มีไฟฟา
ใชในการดําเนินการ
ประปาหมูบาน

ติดตั้งไฟฟาแรงต่ําภายใน 
พรอมติดตั้งมิเตอร ขนาด 
3 เฟส 15 แอมป ใหกับ
ระบบประปา หมู 7 และ 
หมู 12

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในพื้นที่ได
ใชประโยชน รอยละ

 60

ประชาชนมีไฟฟาใช
ในการเกษตร

กองชาง

รวม   458  โครงการ     30,434,000     48,555,430     45,023,000     39,082,926 29,847,000 

หมายเหตุ : ทั้งนี้โครงการกอสรางซึ่งที่อยูในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือหนวยงานภาครัฐอื่น จะตองไดรับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจาของพื้นที่กอนเขาดําเนินการกอนเทานั้น
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 หมูที่ 10                
ปรับปรุงบานอิ้วเมี่ยน

รวม 1  โครงการ - - 200,000 - -

    200,000 --

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนที่เข็มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว

   1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ปรับปรุงอาคารบาน
อิ้วเมี่ยน.จํานวน 1 
หลัง

หมูบานมีสถานที่
อนุรักษ
วัฒนธรรมชนเผา
อิ้วเมี่ยนและเปน
แหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม

กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา

เพื่อใหเปนสถานที่อนุรักษ
วัฒนธรรมชนเผาอิ้วเมี่ยน
 และเปนแหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม

ปรับปรุงอาคารบานอ้ิวเมี่ยน
ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 10.5 
ม. สูง 3 ม.

- -
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

1 สงเสริมและพัฒนาเกษตร เพื่อสงเสริมการสรางงาน ประชาชนตําบลยางฮอม 50,000     50,000     50,000     50,000      50,000   ประชาชนมี ทําใหประชาชน สํานักปลัด

เพื่อสืบสานพระราชดําริ สรางรายได ลดตนทุนและ หมู 1-21 ความเปนอยู ตําบลยางฮอมมี (พ.ช.)

ตามแนวทางปรัชญา- ปจจัยการผลิตทางการ ที่ดีข้ึน ความเปนอยูที่ดี

เศรษฐกิจพอเพียงของพระ เกษตร รอยละ 80 ขึ้นและสามารถ

มหากษัตริยและพระบรม

วงศษานุวงศ พึ่งตนเองได

2 พัฒนาอาชีพตามแนวทาง เพื่อสงเสริมการเรียนรู ประชาชนตําบลยางฮอม 25,000     25,000     25,000     25,000      25,000   ประชาชนมี สงเสริมการเรียน สํานักปลัด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความดานเศรษฐกิจ จํานวน 105 คน ความเปนอยู รูดานเศรษฐกิจ (พ.ช.)

พอเพียงใหรูทางการ ที่ดีข้ึน พอเพียงใหความ

เกษตรที่หลากหลาย รอยละ 80 รูทางการเกษตร

อยางยั่งยืนแกเกษตรกร ที่หลากหลายอยางิ

ยั่งยืนแกเกษตรกร

3 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลง เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวในตําบล 500,000   500,000    500,000    500,000    500,000 แหลงทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว กองชาง

ทองเที่ยวในตําบลยางฮอม ตําบลยางฮอม ยางฮอม เชน น้ําตกศรี ในตําบล ในตําบลไดรับการ

ชมภู,ศาลเจาปาแดง, ยางฮอมได ปรับปรุงภูมิทัศน

พระธาตุ,สระมังกรภูหลงถัง รับการ ใหสวยงามขึ้น

หนองแรด,อางหวยปลากาง ปรับปรุง

ขางวัดน้ําแพรหมู 4 ภูมิทัศน

หวยปาแดง หนองติ้ว และ รอยละ 60

บานไทลื้อ ฯลฯ เปนตน

4 โครงการพัฒนาแหลง เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว พื้นที่บานพญาพิภักดิ์ 500,000   500,000    500,000    500,000    500,000 พื้นที่ไดรับการ มีการพัฒนาแหลง เทศบาลตําบล

ทองเที่ยวบานพญาพิภักดิ์ ตําบลยางฮอมและสราง  หมูที่ 13 พัฒนาเปน ทองเที่ยวมและ ยางฮอม

หมูที่ 13 รายไดใหกับชุมชน แหลงทองเที่ยว สรางรายไดใหกับ

รอยละ 60 ชุมชนเพิ่มขึ้น

   1.2  แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ตํายบ  
ยางฮอม

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

ประชาชนตําบลยางฮอม
และแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

   100,000     100,000     100,000     100,000  100,000 ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชน รอย
ละ 70

ประชาชนมี
ความรูในการ
บริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยว
ของคนเองทําให
เกิดความยั่งยืน/
เปนที่รูจักของ
นักทองเที่ยวและ
คนทั่วไป

สํานักปลัด

6 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

เพื่อประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่ตําบล
ยางฮอมใหเปนที่รูจักของ
นักทองเที่ยวและคนทั่วไป

ประชาสัมพันธทั่วไปและ
พื้นที่ตําบลยางฮอม

     10,000      50,000      50,000       50,000    50,000 ประชาชนทั่วไป
ทราบแหลงทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้นรอยละ 
60

ประชาสัมพันธ
แนะนําแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่
ใหเปนที่รูจักของ
คนทั่วไป

สํานักปลัด

7 โครงการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวโดยชุมชนใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม

เพื่อ ประชาสัมพันธ
แนะนําแหลงทองเที่ยวใน
พื้นที่ใหเปนที่รูจักของคน
ทั่วไป

บุคลากรเทศบาลตําบลยางฮ
อม ประชาชนทั่วไป

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนทั่วไป
ทราบแหลงทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้นรอยละ 
60

ประชาสัมพันธ
แนะนําแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่
ใหเปนที่รูจักของ
คนทั่วไป

สํานักปลัด
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการบริหาร
จัดการเพื่อความมั่นคง 
พัฒนาแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษประวัติศาสตร
 ในพื้นที่วนอุทยาน
พญาพิภักดิ์จังหวัด
เชียงราย

เพื่อเตรียมความพรอม
ของบุคลากร ประชาชน
ในพื้นที่ใหมีความรูใน 
การบริหารจัดการการ
ทองเที่ยว เชิงอนุรักษ  
ฟนฟูและ วางแผนพัฒนา
 แหลงทองเที่ยวใหเกิด
การ ทองเที่ยว ที่ยั่งยืน 
และสรางรายไดใหแก 
ชุมชน

บุคลากรเทศบาลตําบลยางฮ
อม ประชาชนทั่วไปในตําบล
ยางฮอม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากรเทศบาล
ประชาชนทั่วไป
ไดรับการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพดาน
การทองเที่ยวมากขึ้น
รอยละ 60

บุคลากรเทศบาล
ตําบลยางฮอม 
และประชาชนใน
ตําบล

สํานักปลัด

9 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อ การ
ทองเที่ยว เชิงสงเสริม
สุขภาพ  ของชุมชนใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม

เพื่อใหชุมชนมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยว เชิงสุขภาพ 
และเปนแนวทาง ในการ
สงเสริมการทองเที่ยว เชิง
สุขภาพ รองรับการเปด 
เสรีของประชาคมอาเซียน
(AEC )

บุคลากรเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากรเทศบาล
ประชาชนทั่วไป
ไดรับการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพดาน
การทองเที่ยวมากขึ้น
รอยละ 60

บุคลากรเทศบาล
ตําบลยางฮอม 
และประชาชนใน
ตําบลยางฮอม
ไดรับการสงเสริม
 และพัฒนาใน
ดานการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10 มัคคุเทศกนอยจิตอาสา 
เพื่ออนุรักษแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม

เพื่อใหเด็กไดรูจักอนุรักษ
หวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม
 ภูมิปญญาทองถิ่น 
สงเสริมใหเด็กมีทักษะ 
กลาแสดงออก และใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
สรางรายไดใหกับ
ครอบครัว

เด็ก และเยาวชนในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม
ไดรับการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพมาก
ขึ้นรอยละ 20

เด็กและเยาวชน
ตําบลยางฮอม 
ไดรับการสงเสริม
 และพัฒนาใน
ดานการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

11 การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพื่อการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร
ทฤษฎีใหมในพื้นที่
ตําบลยางฮอมและ
พื้นที่ใกลเคียง

1.เพื่อเปนการสงเสริม
การทองเที่ยวในพื้นที่
ตําบลยางฮอมและ
ใกลเคียง2.เพื่อพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
ใหมีศักยภาพพรอม
ใหบริการแกนักทองเที่ยว
3.เพื่อเปนการกระตุนการ
ทองเที่ยวในพื้นที่
กอใหเกิดรายได จากการ
จําหนายสินคาเกษตรของ
เกษตรกรในชุมชน4.เพื่อ

บุคลากรเทศบาลตําบล
ยางฮอมประชาชนทั่วไป
ในตําบลยางฮอมจํานวน
 50 คน

- 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากรเทศบาล
ตําบลยางฮอม
ประชาชนทั่วไป
ในตําบลยางฮอม
ไดรับการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพ
ดานการ
ทองเที่ยวมากขึ้น
 จํานวน50 คน

บุคลากร
เทศบาลตําบล
ยางฮอม
ประชาชน
ทั่วไปในตําบล
ยางฮอมไดรับ
การสงเสริม
และพัฒนาใน
ดานการ
ทองเที่ยวเชิง

สํานักปลัด

12 สงเสริมอาชีพในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

เพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนของประชาชน
ตําบลยางฮอม

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณการ
ผลิต พันธุพืช/พันธุสัตว ฯลฯ

   500,000     500,000     500,000     500,000  500,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชน

ประชาชนใน
ตําบลยางฮอมมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

รวม 12  โครงการ 1,885,000 1,975,000 1,975,000 1,975,000 1,975,000
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

1 ชวยเหลือแกไขปญหา เพื่อชวยเหลือเกษตรกร เกษตรกรที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว 200,000   200,000    200,000    200,000    200,000 กลุมเกษตรกร เกษตรกรในพื้นที่ เทศบาลตําบล

ดานการประกอบอาชีพ ในการประกอบอาชีพ และทําการประมงในตําบล ที่ประสบ ตําบลยางฮอม ยางฮอม

การเกษตรดานการ ในพื้นที่ตําบลยางฮอม ยางฮอม ปญหา ไดรับ ที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว

ปลูกพืช  เลี้ยงสัตวและ ที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว และ การชวยเหลือ และประมงไดรับ

ประมง ทําการประมง หรือกรณี และแกไข การชวยเหลือ

การเกิดภัยพิบัติตางๆ เชน ปญหา 

กรณีฉุกเฉิน ฯลฯ รอยละ 100

2 สงเสริมและสนับสนุน
ศูนยการศึกษาดาน
สมุนไพร

เพื่อเปนแหลงศึกษา
เรียนรูและเก็บขอมูลดาน
สมุนไพร

พื้นที่ตําบลยางฮอม      50,000      50,000      50,000       50,000    50,000 ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชน รอย
ละ 70

เปนแหลงศึกษา
เรียนรูและเก็บ
ขอมูลดานสมุนไพร

เทศบาลตําบล
ยางฮอม

3 สงเสริมการทําปุยหมัก/
ปุยอินทรียชีวภาพ

เพื่อเปนการลดรายจาย
เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร
 สามารถพึ่งตนเองไดตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

พื้นที่ตําบลยางฮอม      50,000      50,000      50,000       50,000    50,000 ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชน รอย
ละ 70

เปนการลด
รายจายเพิ่ม
รายไดใหแก
เกษตรกร 
สามารถพึ่งตนเอง
ไดตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เทศบาลตําบล
ยางฮอม

   1.3  แผนงาน  การเกษตร
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 สนับสนุนสงเสริมการ
ประกอบอาชีพดานการ
ปลูกพืช ปศุสัตว ประมง
 และหัตถกรรมในตําบล
ยางฮอม

เพื่อเปนการสนับสนุน
และสงเสริมการประกอบ
อาชีพใหแกประชาชน 
และลดรายจายเพิ่มรายได
ใหแกประชาชน สามารถ
พึ่งตนเองไดตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พื้นที่ตําบลยางฮอม    500,000     500,000     500,000     500,000  500,000 ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชน รอย
ละ 70

เปนการสงเสริม 
และลดรายจาย
เพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน
สามารถพึ่งตนเอง
ไดตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เทศบาลตําบล
ยางฮอม

5 โครงการสงเสริมการทํา
ปุยอินทรียชีวภาพ

เพื่อสงเสริมใหสมาชิกใน
กลุมมีความรูในการทําปุย
อินทรียชีวภาพ เพื่อลด
รายจาย เพิ่มรายไดใหแก
ครอบครัว

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน
บานน้ําแพร ม.4

- 10,000 10,000 - - จํานวนสมาชิกที่
ไดรับการสงเสริม
รอยละ 80

สมาชิกในกลุมมี
ความรูในการทํา
ปุยอินทรียชีวภาพ
 เพื่อลดรายจาย 
เพิ่มรายไดใหแก
ครอบครัว

งานพช. 
สํานักปลัด

6 โครงการสงเสริมการทํา
ปุยอินทรียชีวภาพ

เพื่อสงเสริมใหสมาชิกใน
กลุมมีความรูในการทําปุย
อินทรียชีวภาพ เพื่อลด
รายจาย เพิ่มรายไดใหแก
ครอบครัว

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน
บานดงเจริญ ม.16

- - 20,000 - - จํานวนสมาชิกที่
ไดรับการสงเสริม
รอยละ 80

สมาชิกในกลุมมี
ความรูในการทํา
ปุยอินทรียชีวภาพ
 เพื่อลดรายจาย 
เพิ่มรายไดใหแก
ครอบครัว

งานพช. 
สํานักปลัด

7 การชวยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตําบลยางฮ
อม(ดานการใหความ
ชวยเหลือเกษตรกรผูมี
รายไดนอย)

เพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่
ตําบลยางฮอมดานการให
ความชวยเหลือเกษตรกรผูมี
รายไดนอย

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม
ไดรับการชวยเหลือ
ตามอํานาจหนาที่ 
รอยละ 100

ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอน
ในพื้นที่ตําบล
ยางฮอมไดรับ
การชวยเหลือ
ตามอํานาจหนาที่

สํานักปลัด

รวม 7  โครงการ 800,000 810,000 860,000 830,000 830,000
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปองกันและแกไขปญหา เพื่อเปนการชวยเหลือ ประชาชนตําบลยางฮอม 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประชาชนเกิด ประชาชนไดรับการ สํานักปลัด

ภัยแลง ปองกันและบรรเทาปญหา หมู 1-21 ความปลอดภัย ชวยเหลือเบื้องตน

ภัยแลง ทั้งชีวิตและ ในการบรรเทาความ

ทรัพยสิน รอยละ90 เดือดรอน

2 ปองกันและลดอุบัติ เพื่อเปนการปองกัน พื้นที่ในตําบลยางฮอม 5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     ประชาชนเกิด ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

เหตุการจราจรทางถนน การเกิดอุบัติเหตุอํานวย ความปลอดภัย ความสะดวกมาก

ชวงเทศกาลปใหม ความสะดวกในชวง ทั้งชีวิตและ ขึ้น ลดปญหา

เทศกาลปใหม ทรัพยสิน รอยละ90 การเกิดอุบัติเหตุ

3 ปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อเปนการปองกัน พื้นที่ในตําบลยางฮอม 5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     " ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

การจราจรทางถนน การเกิดอุบัติเหตุอํานวย ความสะดวกมาก

ชวงเทศกาลสงกรานต ความสะดวกในชวง ขึ้น ลดปญหา

เทศกาลสงกรานต การเกิดอุบัติเหตุ

4 ฝกอบรมทบทวนอาสา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครปองกันไฟปา 70,000    70,000    70,000    70,000    70,000    อาสาสมัคร อาสาสมัครปองกัน สํานักปลัด

สมัครปองกันไฟปาและ การทํางานของอาสา และหมอกควัน ปองกันไฟปาฯ ไฟปาและหมอกควัน
หมอกควัน สมัครปองกันไฟปาและ ไดรับความรูเพิ่ม มีประสิทธิภาพ

หมอกควัน ขึ้นรอยละ 80 มากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

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

     1.1  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 อบรมใหความรูเกี่ยวกับ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ จัดอบรม ประชาชนใน 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    มีการจัด สามารถลดการ สํานักปลัด

การปองกันอัคคีภัย อัคคีภัยเบื้องตน พื้นที่ตําบลยางฮอม ทําปายจราจร เกิดอุบัติเหตุทาง
เบื้องตนใหกับประชาชน ในหมูบานเพิ่ม ถนน
ในพื้นที่ตําบลยางฮอม ขึ้นรอยละ 70

6 อบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. เพื่ออบรมเพิ่มประสิทธิ อปพร.ตําบลยางฮอม 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    อปพร.ได อปพร.มีความ สํานักปลัด

พรอมเจาหนาหนาที่ ภาพการทํางานของ รับการฝกอบรม พรอมและมี
ประจําศูนย อปพร. อปพร.ใหมีประสิทธิภาพ มีความรูเพิ่มข้ึน ประสิทธิภาพการ
เทศบาลตําบลยางฮอม มากยิ่งขึ้น รอยละ 90 ทํางานมากยิ่งขึ้น

7 อบรมหลักสูตรอาสาสมัคร เพื่อให อปพร.ทํางานได อบรม อปพร.ในตําบล 220,000  220,000  220,000  220,000  220,000  อปพร.ไดรับการ อปพร.มีประสิทธิ สํานักปลัด

ปองกันภัยฝายพลเรือน อยางมีประสิทธิภาพ ยางฮอม ฝกอบรมมีความ ภาพในการทํา
(หลักสูตรจัดตั้ง) รูเพ่ิมขึ้นรอยละ 90 งานมากขึ้น

8 การชวยเหลือ
ประชาชนของ
เทศบาลตําบลยางฮ
อม(ดานสาธารณภัย)

เพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่) พ.ศ.2561

ชวยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม ดาน
สาธารณภัย

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอน
ในพื้นที่ตําบล
ยางฮอมไดรับ
การชวยเหลือ
ตามอํานาจหนาที่
 รอยละ 100

ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนใน
พื้นที่ตําบลยางฮ
อมไดรับการ
ชวยเหลือตาม
อํานาจหนาที่

สํานักปลัด

9 ปองกันและแกไขปญหา เพื่อดําเนินการปองกันและ พื้นที่ตําบลยางฮอม 300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  ราษฎรในพื้นที่ ประชาชนมี สํานักปลัด

จากสาธารณภัยตางๆ แกไขปญหาสาธารณภัย รอยละ 80 ความรูเกี่ยวกับ
ตางๆใหกับประชาชน เชน ไดรับการ กฏหมายจราจร
การจัดซื้อกระสอบฟาง ชวยเหลือ เบื้องตนเพิ่มขึ้น
เปลา,อุปกรณแจงเตือน ไดทันเวลา

ดานจราจร  ฯลฯ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธ
ปองกันไฟปาและ
หมอกควัน

เพื่อรณรงคให
ประชาชนไดทราบถึง
ปญหาของไฟปาและ
หมอกควัน

ประชาชนทั่วไปในตําบล
ยางฮอม

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู เพิ่มขึ้น      
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับไฟ
ปาและหมอกควัน
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

11 โครงการอบรม
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
 สาธารณภัยตางๆที่
เกิดข้ึน และการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตางๆ

จัดอบรม ประชาชนใน
พื้นที่ตําบล  ยางฮอม

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู 
เพิ่มขึ้น       รอย
ละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับสา
ธารณภัยตางๆ
และการบรรเทา 
สาธารณภัยเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

145



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการปกปองและ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย 
และพระบรมวงศานุ
วงศ

เพื่อปกปองและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย
และสถาบันสําคัญของชาติ
 และพระบรมวงศานุวงศ 
ใหประชาชนมีความ
ปรองดองสมานฉันท  มี
ความเขาใจรวมกัน เกิด
ความสมัครสมานสามัคคี
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และศึกษาแนวทาง
โครงการพระราชดําริ ของ
รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  ฯลฯ

คณะผบริหาร สท. 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจางทุกคนและ
ประชาชนทั่วไปในตําบล
ยางฮอม

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในพื้นที่มี
สวนรวมในการ
ปกปองและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย
และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และ
ศึกษาแนวทาง
โครงการ
พระราชดําริ       
รอยละ 100

ประชาชนมีความ
ตระหนักในการรวมกัน
แสดงพลังปกปองและ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย และมี
ความปรองดอง 
สมานฉันท มีความ
เขาใจรวมกัน เกิด
ความสมัครสมาน
สามัคคีเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และศึกษา
แนวทางโครงการ
พระราชดําริ ของ
รัชกาลที่ ๙ และ
สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  
ฯลฯ

กอง
การศึกษา

13 โครงการหมูบาน
ปลอดภัยไรอุบัติเหตุทาง
ถนนดวยธรรมนูญหมูบาน

เพื่อใหประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับการใชรถใชถนน
ในหมูบาน

ประชาชนทั่วไปในตําบล
ยางฮอม หมูที่ 1-21

- 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในพื้นที่มี
ความรูเกี่ยวกับการ
ใชรถใชถนนใน
หมูบานเพิ่มขึ้น  
รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการใช
รถใชถนนในหมูบาน
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

14 โครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อ
ปองกันและชวยเหลือผู
ประสบสาธารณภัย เชน 
กระสอบฟาง  ทราย ฯลฯ

เพื่อปองกันและชวยเหลือ
ผูประสบสาธารณภัยใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม

จัดซื้อวัสดุเพื่อปองกันและ
ชวยเหลือผูประสบสาธารณ
ภัยในพื้นที่ตําบลยางฮอม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชน      
 รอยละ 100

มีการปองกันและ
ชวยเหลือเกี่ยวกับ    
 สาธารณภัยตางๆ 
ไดทันเวลา

สํานักปลัด

15 เฝาระวังเพื่อปองกัน
และชวยเหลือ
ผูประสบภัยในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

เพื่อเปนการเฝาระวัง 
ปองกันและชวยเหลือ
ประชาชนเกี่ยวกับสา
ธารณภัยในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม

- 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ตําบลยางฮอม 
รอยละ 100มีการ
เฝาระวัง ปองกัน
และชวยเหลือ
เกี่ยวกับสาธารณภัย

มีการเฝาระวัง 
ปองกันและ
ชวยเหลือประชาชน
เกี่ยวกับสาธารณภัย
ในพื้นที่ตําบลยางฮอม

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

16 ซักซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย
เทศบาลตําบลยางฮอม

เพื่อใหประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันแกไขพื้นที่
เสี่ยงในหมูบานตางๆ

ประชาชนทั่วไปในตําบล
ยางฮอม หมูที่ 1-21

1,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับการปองกัน
แกไขปญหาพื้นที่
เสี่ยงในหมูบานตางๆ
เพิ่มขึ้น รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันแกไขพื้นที่
เสี่ยงในหมูบานตางๆ

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ร.10 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 66 พรรษา

อุดหนุนปกครองอําเภอ
ขุนตาล

- 50,000 - - - สํานักปลัด

-เพื่อ สรางจิตสํานึกให
ประชาชนมีความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย
 –เพื่อใชกระบวนการทางลูก
เสื่อชาวบานเสริมสราง
ความมั่นคง ความรัก ความ
สามัคคี ปรองดอง
สมานฉันทระหวางคนในชาติ

ประชาชนตําบล
ยางฮอมเขารวม
ฝกอบรม พัฒนา
ทักษะ จํานวน 30
 คน

ฝกอบรมลูกเสือ
ชาวบานเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ ประจําป 
2562

17 ประชาชนที่เขารวม
ฝกอบรมไดรับ
ความรู พัฒนา
ทักษะของหลักสูตร
ลูกเสือชาวบาน
เพิ่มขึ้น
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

18 อบรมหลักสูตรอาสาสมัคร เพื่อให อปพร มีความรู อบรม อปพร.ในตําบล - 50,000    50,000    50,000    50,000    อปพร. รอยละ 80 อปพร.มีประสิทธิ สํานักปลัด

ปองกันภัยฝายพลเรือน เกี่ยวกับการปองกันและ ยางฮอม มีความรูเกี่ยวกับ ภาพในการปฏิบัติ
(หลักสูตรทบทวน) ระงับอัคคีภัยเบี้องตน การปองกันและระงับ งานมากขึ้น

อัคคีภัยเบื้องตน
19 โครงการปองกันและ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุการ อบรมใหความรูเกี่ยวกับ - 100,000  100,000  100,000  100,000  อุบัติเหตุในพื้นที่ การเกิดอุบัติเหตุทาง งานปองกันฯ

ลดอุบัติเหตุการ จราจรทางถนน กฎ ระเบียบจราจร ลดลงรอยละ 90 ถนนนอยลงประชาชน สํานักปลัด

คมนาคมในชุมชน เพื่อปองกันการสูญเสียชีวิต และจัดซื้อวัสดุ เชน มีความปลอดภัยใน

ตําบลยางฮอม และทรัพยสิน  กระจกโคง ฯลฯ การใชรถใชถนน

รวม 19  โครงการ 1,131,000 1,580,000 1,560,000 1,560,000 1,510,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ผูสูงอายุมี ทําใหผูสูงอายุได สํานักปลัด

สงเสริมอาชีพภูมิปญญา ของชมรมผูสูงอายุให สงเสริมอาชีพใหแกผูสูง ความเปนอยู รับการดูแลอยาง (พ.ช.)

ทองถิ่นและหัตถกรรม ผูสูงอายุมีสถานที่ในการจัด อายุในพื้นที่ตําบล ที่ดีขึ้น ถูกตอง

กิจกรรมและการบริการ ยางฮอม รอยละ 80

2 พัฒนาศักยภาพคนพิการ สงเสริมใหคนพิการได สงเสริมการเรียนรูใหแก 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ผูพิการ ไดรับ ผูพิการไดเรียนรูและ สํานักปลัด

เพื่อการเรียนรู เรียนรูและถายทอดองค ผูพิการตําบลยางฮอม การสงเสริม ไดรับการถายทอด (พ.ช.)

ความรูทางดานการศึกษา รอยละ 80 องคความรูทางดาน

การศึกษาเพิ่มขึ้น

3 อบรมพัฒนาศักยภาพ สงเสริมใหผูสูงอายุได สงเสริมการเรียนรูใหแก 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ผูสูงอายุ ไดรับ ผูสูงอายุไดเรียนรูและ สํานักปลัด

ผูสูงอายุ เรียนรูและพัฒนาศึกยภาพ ผูสูงอายุในตําบลยางฮอม การสงเสริม ไดรับการสงเสริม (พ.ช.)

ใหเพิ่มขึ้น รอยละ 80 องคความรูใหเพิ่มขึ้น

   1.2  แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการอบรมใหความรู
ในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

เพื่ออบรมใหความรู
เกี่ยวกับยาเสพติด แก 
เยาวชน ประชาชน ใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม

กลุมเยาวชน ประชาชนทั่วไป
ในพื้นที่ตําบลยางฮอม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การลดลงของยา
เสพติดในพื้นที่ รอย
ละ 10

เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปทราบถึงโทษของ
ยาเสพติด และทําให
ปญหายาเสพติดลดลงได

สํานักปลัด

5 เสริมสรางภูมิคุมกันใหแก เพื่อสงเสริมการทําบทบาท สมาชิกทุกชวงวัยใน 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ประชาชนมี สงเสริมบทบาทหนาที่ สํานักปลัด

ครอบครัว หนาที่อยางเหมาะสมของ ครอบครัวของแตละหมู ความเปนอยู อยางเหมาะสมของ (พ.ช.)

สมาชิกครอบครัว สงเสริม จํานวน 21 หมู ๆ ละ 5 ที่ดีขึ้น สมาชิกครอบครัวสงเสริม

สัมพันธภาพที่ดีภายใน คน รวมเปน 105 คน รอยละ 80 สงเสริมที่ดีครอบครัว

ครอบครัวและลดปญหา และลดปญหาการขัด

การขัดแยงของครอบครัว แยงของครอบครัว

6 เฝาระวัง ปองกัน แกไข เพื่อเสริมสรางความรู ครอบครัวทั่วไปและครอบครัว 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    " เสริมสรางความรูความ สํานักปลัด

ปญหาความรุนแรงใน ความเขาใจเกี่ยวกับการ ที่มีความเสี่ยงตอการใชความ เขาใจเก่ียวกับการลด (พ.ช.)

ครอบครัว ลดความรุนแรงในครอบครัวรุนแรง ผูบริหาร เจาหนาที่ ความรุนแรงในครอบครัว

และสรางเครือขายในการ อปท. กํานัน ผูใหญบาน สท. และสรางเครือขายใน

เฝาระวังปองกัน จํานวน 105 คน การเฝาระวังปองกัน

7 พัฒนาศักยภาพกลุม เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม ตัวแทนสตรีในตําบลยางฮอม 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    สตรีในตําบลยางฮอม กลุมพัฒนาสตรีไดรับ สํานักปลัด

พัฒนาสตรีและเสริมสราง พัฒนาสตรีใหมีความ ไดรับการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพ (พ.ช.)

ความเขมแข็งของชุมชน เขมแข็ง ศักยภาพ เพิ่มขึ้น

 รอยละ 60

8 ปองกันและแกไขปญหา เพื่อหยุดยั้งและลดระดับ จัดฝกอบรมสนับสนุน 40,000    40,000    40,000    40,000    40,000    การลดลง ผูเขารวมอบรม สํานักปลัด

ยาเสพติดศูนยปฏิบัติการ การขยายตัวของปญหา วัสดุ อุปกรณใหกับเด็ก ของยาเสพติด ทราบถึงโทษของ

พลังงานแผนดินเอาชนะ ยาเสพติดในพื้นที่ เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่ ยาเสพติด และ

ยาเสพติดเทศบาลตําบล ทั่วไปตําบลยางฮอม รอยละ 50 ทําใหปญหา

ยางฮอม ยาเสพติดลดลงได
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการรณรงคการ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

เพื่อรณรงค
ประชาสัมพันธใหความรู
เกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

กลุมเยาวชน ประชาชนทั่วไป
ในพื้นที่ตําบลยางฮอม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การลดลงของยา
เสพติดในพื้นที่ รอย
ละ 50

เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปทราบถึงโทษของ
ยาเสพติด และทําให
ปญหายาเสพติดลดลงได

สํานักปลัด

10 โครงการพัฒนาทักษะ
ผูนําองคกรสตรี

เพื่อพัฒนาทักษะใหแก
ผูนําองคกรสตรีในเขต
อําเภอขุนตาล

อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี
อําเภอขุนตาล

- 5,000 6,120 - - จํานวนสตรีใน
อําเภอขุนตาลเขา
รับการอบรม120 คน

สตรีในเขตอําเภอขุน
ตาลไดรับการพัฒนา
ทักษะเพิ่มขึ้น

งานพช. 
สํานักปลัด

รวม 10 โครงการ 340,000 345,000 346,120 340,000 340,000 

1 นอมสํานึกในพระมหา เพื่อเปนการนอมสํานึก อําเภอขุนตาล อปท.ใน 70,000    70,000    70,000    70,000    70,000    หนวยงานราชการ หนวยงานราชการ กองการศึกษา

กรุณาธิคุณของพระบาท ในพระมหากรุณาธิคุณของ อําเภอขุนตาล ผูบริหาร ประชาชนทั่วไป และประชาชนทั่วไป

สมเด็จพระปรมินทร พระบาทสมเด็จพระ สท.พนักงานทต.ยางฮอม ใหความสําคัญ มีการนอมสํานึกใน

มหาภูมิพลอดุลยเดช ปรมินทร มหาภูมิพล สวนราชการ และ เขารวม พระมหากรุณาธิคุณ

อดุลยเดช ประชาชนทั่วไป ไปรวม รอยละ 60 ของพระบาทสมเด็จ

งานฯ ในวันที่27 พระปรมินทร มหา

กุมภาพันธ ของทุกป ภูมิพลอดุลยเดช

2 จัดงานประเพณีสงกรานต เพื่อสืบสานประเพณี พื้นที่ในตําบลยางฮอม 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    " ประชาชนไดประกอบ กองการศึกษา

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ปใหมเมืองของคนลานนา ประเพณีที่ดีงามและ

ตําบลยางฮอม สรางความรักความ

สามัคคี

3 แขงขันฟุตบอล 7 คน เพื่อสรางความสามัคคี กลุมเยาวชน ประชาชน 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    การลดลงของ มีความสามัคคีของ สํานักปลัด

ตานยาเสพติดยางฮอมคัพ ใชเวลาวางใหเกิด ทั่วไปในตําบลยางฮอม ยาเสพติด คนในตําบลทําให

ประโยชนและหางไกล และพื้นที่ใกลเคียง ในพื้นที่ เยาวชนประชาชน

จากยาเสพติด รอยละ 60 ในตําบลยางฮอมมี

สุขภาพที่แข็งแรง 

และหางไกลจาก

ยาเสพติด

   1.3  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 จัดงานพระราชพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ประชาชนและหนวยงาน 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประชาชนให กอใหเกิดความ กองการศึกษา

งานรัฐพิธีตางๆ และ ตอพระมหากษัตริย และ องคกรคตางในพื้นที่ ความสําคัญ สามัคคีและความ

งานวัฒนธรรม เปนการรักษาวัฒนธรรม และเขารวม เขาใจอันดีระหวาง

กิจกรรม ภาครัฐและภาค

รอยละ 80 เอกชน

5 อุดหนุนโครงการธรรมะ
สัญจร

เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ในตําบลไดเขารวมพิธีทาง
ศาสนาพุทธ ในวัน
สําคัญๆทางศาสนา

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
ยางฮอม

 -  - 20,000    - - ประชาชนรอยละ 
80ไดเขารวมพิธีใน
วันสําคัญตางๆ ทาง

ศาสนา

ประชาชนในตําบล
ยางฮอมไดรับความรู
เรื่อง ศาสนา 
วัฒนธรรมอื่น ๆ 
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

6 จัดงานประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ประเพณีปแหเทียน
เขาพรรษา

จัดงานประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา ในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม

- - 300,000 300,000 300,000 คณะผูบริหาร สท. 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง และ
ประชาชนไดเขารวม
กิจกรรมงานแห
เทียนเขาพรรษา 
รอยละ 60

มีการสงเสริม
สนับสนุน
ประเพณีปแห
เทียนเขาพรรษา
สืบตอไป

กองการศึกษา

1.เพื่อสงเสริมให
ประชาชนในพื้นที่ไดออก
กําลังกาย

2.เพื่อเสริมสรางความ
สมัครสมาน สามัคคี ใน
ตําบลยางฮอม

7 จัดการแขงขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน ประชาชนตําบล
ยางฮอมสัมพันธ

เด็ก เยาวชน  ประชาชนใน 
ตําบลยางฮอม

200,000 200,000 กองการศึกษา200,000 200,000 200,000 เด็ก เยาวชน 
ประชาชน เขารวม
กิจกรรม รอยละ 80

สรางความสามัคคีใน
หมูคณะ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ สงเสริมการ
เรียนรูศาสนพิธี

เพื่อใหผูนําในชุมชนมี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับศาสนพิธีที่
ถูกตองตามหลักของพิธี
และประเพณีนิยม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานศาสนพิธีให
ถูกตองตามโบราณราชพิธี

ผูนําชุมชน/ผูนํากลุมตางๆ 
ในตําบลยางฮอม จํานวน 94
 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูนําชุมชน/ผูนํา
กลุมตางๆ ในตําบล
ยางฮอม จํานวน 94
 คน ไดรับการ
ฝกอบรมพัฒนา
ความรู

กลุมผูนําในชุมชนมี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับศาสนพิธีที่
ถูกตองและนําไปใชให
เกิดประโยชนตอชุมชน

กองการศึกษา

9 จัดงานพระราชพิธีวัน
คลายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนภาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่
 9 (วันที่ 13 ตุลาคม 
2562)

เพื่อจัดงานพระราชพิธีวัน
คลายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562)

อุดหนุนอําเภอขุนตาล - 5,000 - - - คณะผูบริหาร สท. 
พนักงานเทศบาล 
และเจาหนาที่ ของ
เทศบาลตําบลยางฮ
อม และประชาชน
ทั่วไปตําบลยางฮอม
มีสวนรวมกิจกรรมฯ 
 รอยละ  60

คณะผูบริหาร สท. 
พนักงานเทศบาล และ
เจาหนาที่ ของเทศบาล
ตําบลยางฮอม และ
ประชาชนทั่วไปตําบล
ยางฮอมมีสวนรวม
กิจกรรมฯ วันพระราชพิธี
วันคลายวันสวรรคต 
รัชกาลที่ 9

กองการศึกษา

10 จัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จยา ณ พระ
ตําหนักดอยตุง (ไหวสา
แมฟาหลวง)

เพื่อรวมงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จยา
 ณ พระตําหนักดอยตุง 
(ไหวสาแมฟาหลวง)

อุดหนุนอําเภอขุนตาล - 5,000  - -  - ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ
 20

ประชาชนในตําบลได
รวมทํากิจกรรมและ
บําเพ็ญกุศลถวายแด 
สมเด็จยา

กองการศึกษา
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งบประมาณและที่ผานมา

11 จัดงานพระราชพิธีวัน
คลายวันพระบรมราช
สมภพ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนภาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพอแหงชาติ

เพื่อจัดงานพระราชพิธีวัน
คลายวันพระบรมราช
สมภพ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพอแหงชาติ

อุดหนุนอําเภอขุนตาล - 5,000  - -  - ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ
 20

ประชาชนในตําบลได
รวมทํากิจกรรมและ
บําเพ็ญกุศลถวายแด 
รัชกาลที่ 9

กองการศึกษา

12 จัดงานพระราชพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  
ของสมเด็จพระบรมชา
ชนนีพันปหลวง และวัน
แมแหงชาติ

เพื่อจัดงานพระราชพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  
ของสมเด็จพระบรมชา
ชนนีพันปหลวง และวัน
แมแหงชาติ

อุดหนุนอําเภอขุนตาล - 5,000  - -  - ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ
 20

ประชาชนในตําบลได
รวมทํากิจกรรมและ
บําเพ็ญกุศลถวายแด 
สมเด็จพระบรมชา
ชนนีพันปหลวง

กองการศึกษา

13 จัดงานวันปยมหาราช เพื่อจัดงานวันปยมหาราช อุดหนุนอําเภอขุนตาล - 5,000  - -  - ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ
 20

ประชาชนในตําบลได
รวมทํากิจกรรมและ
บําเพ็ญกุศลถวายแด
 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว

กองการศึกษา

14 รวมงานทานหาแมฟา
หลวง

เพื่อรวมงานทานหาแม
ฟาหลวง

อุดหนุนอําเภอขุนตาล - 5,000  -  - - ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ
20

ประชาชนในตําบลได
รวมทํากิจกรรมและ
บําเพ็ญกุศลถวายแด 
สมเด็จยา

กองการศึกษา
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งบประมาณและที่ผานมา

15 จัดงานพระราชพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
ของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวรชิราลง
กรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 10

เพื่อจัดงานพระราชพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
ของพระบาทสมเด็จ พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทร มหาวรชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 10

อุดหนุนอําเภอขุนตาล - 5,000  -  - - ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ
 30

ประชาชนในตําบลได
รวมการแสดงความ
จงรักภักดี และสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลที่10

กองการศึกษา

16 รวมงานพอขุนเม็งราย
มหาราช

เพื่อรวมงานพอขุนเม็ง
รายมหาราช

อุดหนุนอําเภอขุนตาล - 50,000 - - - ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ
20

มีการแสดงออกถึง
การมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกหมูเหลา

กองการศึกษา

17 จัดงานประเพณีงาน
สักการะอนุสาวรียพอขุน
เม็งรายมหาราช และงาน
รดน้ําดําหัวผูวาราชการ
จังหวัดเชียงราย

เพื่อรวมประเพณีงาน
สักการะอนุสาวรียพอขุน
เม็งรายมหาราชและรด
น้ําดําหัวผูวาราชการ
จังหวัดเชียงราย

อุดหนุนอําเภอขุนตาล - 5,000 - - - ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ
 10

เปนการรวมพลัง
สรางความสามัคคี 
ประชาชนในตําบลใน
การรวมงานสําคัญ
ของจังหวัดเชียงราย

กองการศึกษา

18 จัดงานพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯพระบรม
ราชินี ในรัชกาลที่ 10

เพื่อจัดงานพระราชพิธี
ถวายเปนพระราชกุศล 
พระบาทสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินี    
ในรัชกาลที่ 10

อุดหนุนอําเภอขุนตาล - 5,000 - - - ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ
 20

ประชาชนในตําบลได
รวมการแสดงความ
จงรักภักดี และสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรม
ราชินี ในรัชกาลที่ 10

กองการศึกษา

19 จัดงานประเพณีทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562

เพื่อจัดงานประเพณี
ทองถิ่น ประจําป 2562

อุดหนุนอําเภอขุนตาล - 20,000 - - - ประชาชนให
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมรอยละ
50

รักษาสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ลานนาใหคงอยูสืบไป

กองการศึกษา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

20 สงเสริมสนับสนุน
ประเพณีปใหมมง

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ประเพณี วัฒธรรมชน
เผามงใหสืบรุนตอไป

อุดหนุนประเพณีปใหมมง 
หมูที่ 13

 - - 30,000 - - อุดหนุนประเพณีป
ใหมมง หมูที่ 13 
จํานวน 1 โครงการ

มีการสงเสริม
สนับสนุนประเพณี 
วัฒธรรมชนเผามงให
สืบรุนตอไป

การศึกษา

21 สงเสริมสนับสนุน
ประเพณีไทลื้อ

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ประเพณี วัฒธรรมไทลื้อ
ใหสืบรุนตอไป

อุดหนุนประเพณีไทลื้อหมูที่ 
13

 - - 50,000 - - อุดหนุนประเพณีไท
ลื้อ  จํานวน 1 
โครงการ

มีการสงเสริม
สนับสนุนประเพณี 
วัฒธรรมไทลื้อใหสืบ
รุนตอไป

การศึกษา

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

เด็กเล็ก ไดรับการออกกําลังกาย จํานวน 9 แหง การที่ดีขึ้น สุขภาพที่สมบูรณ

มีนํ้าใจเปนนักกีฬา รอยละ 90 แข็งแรง รูจักแพ 

ชนะ อภัย

23 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหกลุมผูสูงอายุไดมี กลุมผูสูงอายุตําบลยางฮอม 70,000    70,000    70,000    70,000    70,000    กลุมผูสูงอายุ ผูสูงอายุมี กองการศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณธรรมจริยธรรมในการ รอยละ 70 คุณธรรมจริยธรรม

ที่มีความสุข ดําเนินชีวิตรูคุณคาของ ไดรับการ ในการดําเนินชีวิต

"คายธรรมะพลิกชีวิต" หลักธรรมในทางศาสนา สงเสริม

สามารถนํามาปรับใชใน

การดําเนินชีวิต

รวม 23  โครงการ 545,000  630,000  945,000    845,000  845,000  
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

1 การชวยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตําบลยางฮ
อม (ดานสงเสริมและ
พัฒนาดานคุณภาพชีวิต)

เพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่) พ.ศ.2561

ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่
ตําบลยางฮอม ดานสงเสริม
และพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม
ไดรับการชวยเหลือ
ตามอํานาจหนาที่ 
รอยละ 100

ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม
ไดรับการชวยเหลือ
ตามอํานาจหนาที่

สํานักปลัด

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อใหความชวยเหลือและ ผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนขอ 16,012,400  17,772,400  19,676,400  21,796,400  22,500,000 ผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุและ สํานักปลัด

(สนับสนุนการสรางหลัก บรรเทาความเดือดรอนแก ตําบลรับเบี้ยยังชีพใน  มีคุณภาพ ไดรับความชวยเหลือ (พ.ช.)

ประกันรายไดใหแก ผูสูงอายุ ที่ไมสามารถชวย พื้นที่ยางฮอม จํานวน ชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถดํารง

ผูสูงอายุ) เหลือตนเองไดใหสามารถ รอยละ 80 ชีวิตอยูในสังคมได

ดํารงชีวิตอยูในสังคมได ตามสมควรแก

ตามสมควรแกอัตภาพตาม อัตภาพตาม

นโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อใหความชวยเหลือและ ผูพิการที่ขึ้นทะเบียนขอ 5,520,000  6,624,000  7,728,000  8,832,000  9,532,000  คนพิการ ทําใหผูพิการไดรับ สํานักปลัด

(สนับสนุนสวัสดิการทาง บรรเทาความเดือดรอนแก รับเบี้ยยังชีพในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิต ความชวยเหลือและ (พ.ช.)

สังคมใหแกผูพิการ) ผูพิการ ที่ไมสามารถชวย ตําบลยางฮอม ที่ดีขึ้น สามารถดํารงชีวิต

เหลือตนเองไดใหสามารถ รอยละ 80 อยูในสังคมไดตาม

ดํารงชีวิตอยูในสังคมได สมควรแกอัตภาพ

ตามสมควรแกอัตภาพตาม ตามนโยบายของรัฐ

นโยบายของรัฐบาล

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อใหผูติดเชื้อเอดส ผูติดเชื้อเอดสที่ขึ้น 318,000  336,000  354,000  372,000  400,000  ผูติดเชื้อเอดสมี ผูติดเชื้อเอดสไดรับความ สํานักปลัด

(สนับสนุนการสงเคราะห ไดรับเงินชวยเหลือ ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชวยเหลือมีชีวิตความ (พ.ช.)

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส) ในพื้นที่ตําบลยางฮอม รอยละ 80 เปนอยูที่ดีขึ้น

   1.4  แผนงาน  ดานสังคมสงเคราะห

   1.5  แผนงาน  งบกลาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 บรรเทาความเดือดรอนแก เพื่อชวยเหลือบรรเทา ใหการชวยเหลือผูที่ 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  ประชาชนเกิดความ บรรเทาความ เทศบาลตําบล

ประชาชน (สํารองจาย) ความเดือดรอนของ ประสบภัยพิบัติตางๆ ปลอดภัยทั้งชีวิตและ เดือดรอนของ ยางฮอม

ประชาชน ที่ไดรับความเดือดรอน ทรัพยสิน รอยละ 90 ประชาชนเบื้องตน

ในตําบลยางฮอม

5 เงินสมทบกองทุน เพื่อสนับสนุนสวัสดิการใหแกสมทบกองทุนสวัสดิการ - 10,000  10,000  10,000  10,000  สมาชิกภายในกลุม สมาชิกกองทุนสวัสดิการ งาน พช.

สวัสดิการชุมชน สมาชิก ชวยเหลือสมาชิก ชุมชนตําบลยางฮอม กองทุนสวัสดิการชุมชนชุมชนไดรับการสนับสนุน สํานักปลัด

ภายในกลุม ไดรับประโยชน และชวยเหลือจาก

รอยละ 100 กองทุนฯ

รวม 5  โครงการ 23,350,400 26,242,400 29,268,400 32,510,400 33,942,000
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แบบ ผ. 02
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร 4 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

   1.1  แผนงาน  การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

ความสามารถ ยางฮอม พัฒนาการ การแสดงออก

ที่ดีขึ้น 

รอยละ 90

2 คาราวานเสริมสรางเด็ก เพื่อใหเด็กในศพด.ไดรวม เด็กศพด. 9 แหง 30,000      30,000    30,000     30,000     30,000    เด็กไดรับการ เด็กปฐมวัยไดรับ กองการศึกษา

กลุมทํากิจกรรมพัฒนา พัฒนาสมอง การสงเสริม/

คุณลักษณะตามวัยหลัก รอยละ 80 พัฒนาสมอง

วิชาการ

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

สวนทองถิ่นที่จัดทําแผน อปท.ใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาการ มาตรฐานการศึกษา

พัฒนาการศึกษาดีเดน ที่ดีขึ้น 

(ลักษณะเปนโครงการคัด รอยละ 90

เลือกกอนการจัดสรร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

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

เขาใจใหแกผูปกครอง ศพด.9 ศูนย รูความเขาใจดาน

ศพด.ดานมาตรฐาน มาตรฐานการดํา

ดําเนินงานของ ศพด. เนินงานของ

เทศบาล

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

พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนในรอบ 1 ปการ เล็กไดแสดงถึง

ตําบลยางฮอม ศึกษาที่ผานมา ศพด.ทั้ง ศักยภาพของ

9 แหง นักเรียนในศูนย

พัฒนาเดกเล็ก

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

เรียนรูระดับปฐมวัย รับการพัฒนาสงเสริมใหมี ทางการศึกษาทั้ง 9 ศูนย เด็กไดรับการพัฒนา

การจัดประสบการณใหแก สงเสริมใหมีการจัด

เด็กไดตามหลักสูตร ประสบการณให

ทองถิ่น แกเด็กไดตาม

หลักสูตรทองถิ่น

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

ลอมรั้วใหชุมชน ครองรูจักและเขาใจ ในเขตตําบลยางฮอม ปกครองรักและ

บทบาทหนาที่ รูจักเหตุ เขาใจบทบาท

ผลของตนเอง หนาที่ ของตนเอง

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

จิตอาสา สํานึกที่ดี ยางฮอม ในการปฏิบัตินําไป

ใชในชีวิต
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

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

ยางฮอม ตระหนักใหแกผูปกครอง ตําบลยางฮอม รับความรูและ

ในการลดชองวางระหวาง ตระหนักในการ

วัย สรางความเขมแข็ง

ใหแกครอบครัว

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

สังคมปกปองพิทักษ ตําบลไดรับการ

คุมครองเด็ก ปกปองคุมครอง

พิทักษคุมครองเด็ก

11 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อสรางรายไดลดรายจาย เด็กและเยาวชนในเขต 50,000      50,000    50,000     50,000     50,000    เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

สําหรับเด็กและเยาวชน และใหเด็ก เยาวชนรูจัก พื้นที่ตําบลยางฮอม ไดรับการสงเสริม ไดมีทักษะเพิ่มขีด

ตําบลยางฮอม ใชเวลาวางใหเกิด อาชีพ รอยละ 70 ความสามารถและ

ประโยชน มีอาชีพเสริมรายได

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

พัฒนาการศึกษาของ รับความรูและแนวการจัด กองการศึกษา สงเสริมทางดาน

ศพด. ประสบการณเรียนรูใหแก พัฒนาการทางสติ

เด็กดาน EQ ,IQ, MQ ปญญา,ความฉลาด

ทางอารมณ,ระดับ

ความคิด

13 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กนักเรียนในศูนย นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,271,200  1,300,000 1,300,000  1,300,000  1,300,000  เด็กศูนยพัฒนา เด็กนักเรียนในศูนย กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อ พัฒนาศูนยเด็กเล็กทุกคน ทั้ง 9 แหง เด็กเล็กไดรับอาหาร พัฒนาศูนยเด็กเล็ก

จายเปนคาอาหารกลางวัน ไดรับสาอารหารที่มี กลางวัน รอยละ ทุกคนไดรับสาร

สําหรับเด็กในศูนยพัฒนา ประโยชนเพื่อพัฒนา 100 อาหารที่มีประโยชน

เด็กเล็ก จํานวน 9 แหง รางกาย เพื่อพัฒนารางกาย
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14 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กนักเรียนในศูนย เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา 483,700    420,000   420,000   430,000   450,000  เด็กศูนยพัฒนา เด็กนักเรียนในศพด. กองการศึกษา

ใหเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาศูนยเด็กเล็กทุกคน เด็กเล็กทั้ง 9 แหง เด็กเล็กไดรับอาหาร ทุกคนไดรับสาร

ไดรับสาอารหารที่มี เสริม(นม) รอยละ อาหารที่มีประโยชน

ประโยชนเพื่อพัฒนา 100 เพื่อพัฒนารางกาย

รางกาย

15 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กนักเรียนทุกคน เด็กนักเรียนโรงเรียน 1,177,540  1,200,000 1,200,000  1,200,000  ####### นักเรียนสังกัด เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา

สําหรับเด็กอนุบาล - ไดรับอาหารครบถวนทํา สังกัด สพฐ.ในเขตตําบล สพฐ.อนุบาล-ป.6 โภชนาการที่ดี

ประถมศึกษาปที่ 6 ใหเจริญเติบโต แข็งแรง ยางฮอม ทั้ง 6 โรงเรียน ไดรับอาหารเสริม

(นม)รอยละ100

16 สนับสนุนคาจัดการเรียน เพื่อใหนักเรียนในศูนย เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา 400,000    400,000   400,000   400,000   400,000  เด็ก ศพด.ได ใหนักเรียนในศูนย กองการศึกษา

การสอนของศูนยพัฒนา พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อการ เด็กเล็กทั้ง 9 แหง รับสื่อการเรียน พัฒนาเด็กเล็กมีlสื่อ

เด็กเล็ก(คาจัดการเรียน เรียนการสอนที่เหมาะ การสอน รอยละ การเรียนการสอนที่

การสอน/รายหัว) สมกับวัย 100 เหมาะสมกับวัย

17 อบรมพัฒนาศักยภาพครู/ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ครู/ผูดูแลเด็ก จํานวน 34,000      34,000    34,000     34,000     34,000    ครู/ผดด.ไดรับการ ครู/ผดด.ไดรับการ กองการศึกษา

ผูดูแลเด็ก เพิ่มเติมใหแกครู/ผดด. เชน 17 คน สงเสริมใหมีความรู พัฒนาองคความรู

ดานวิชาการ ฯลฯ จํานวน 17 คน เพิ่มเติมและสามารถ

นําไปใชพัฒนาเด็ก

ศพด.ไดดียิ่งขึ้น

18 โครงการอนุรักษภูมิ
ปญญาโครงการเพาะ
กลาคุณธรรมนอมนํา
ความพอเพียง

เพื่อใหเยาวชนเกิดทักษะ
ในการประยุกตใชภูมิ
ปญญาในการประกอบ
อาชีพทําใหเกิดรายไดตอ
ครัวเรือน

เยาวชน ในเขตตําบลยางฮอม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชนไดรับการ
สงเสริมใหมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาในทองถ่ิน
เพิ่มขึ้น รอยละ 70

เยาวชนเกิดทักษะ
ในการประยุกตใช
ภูมิปญญาในการ
ประกอบอาชีพทําให
เกิดรายไดตอ
ครัวเรือน

กองการศึกษา
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19 โครงการวัยเรียนวัยใส 
รักอยางไรไมใหเสี่ยงภัย

เพื่อใหเด็ก เยาวชน มี
ทักษะจัดการกับ
สถานการณที่เกี่ยวของกับ
เรื่องเพศสัมพันธ

เด็ก และเยาวชน ในเขต
ตําบลยางฮอม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก/เยาวชน
ไดรับความรู เรื่อง
เพศสัมพันธเพิ่ม
มากขึ้น รอยละ 60

เด็กและ เยาวชน 
มีทักษะจัดการกับ
สถานการณที่
เกี่ยวของกับเรื่อง
เพศสัมพันธไดมาก
ขึ้น

กองการศึกษา

20 โครงการบมเพาะตน
กลาความดี

เพื่อพัฒนาเด็ก-เยาวชน
ใหมีความรูคูคุณธรรมสู
ความเกง ความดี        
  มีความสุขหางไกลจาก
     ยาเสพติด

เยาวชนตําบล  ยางฮอม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็ก/เยาวชน
ไดรับสงเสริมและ
การพัฒนาใหมี
ความรู คูคุณธรรม
 หางไกลจากยา
เสพติด รอยละ 60

พัฒนาเด็ก-เยาวชน
ใหมีความรูคู
คุณธรรมสู ความ
เกงความดี มี
ความสุขหางไกล
จากยาเสพติด

กองการศึกษา

21 โครงการเยาวชน
สรางกระแสชุมชน
ลดการดื่มเหลาสูบ
บุหรี่

เพื่อลดการบริโภค
สุราบุหรี่และปจจัย
เสี่ยงทาง สุขภาพของ
เยาวชนตําบลยางฮอม

เยาวชนตําบล  ยางฮอม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก/เยาวชน
ไดรับสงเสริมและ
การพัฒนาใหมี
ความรู คูคุณธรรม
 หางไกลจากยา
เสพติด รอยละ 60

ลดการบริโภค สุรา
บุหรี่และปจจัย
เสี่ยงทางสุขภาพ
ของเยาวชนตําบล
ยางฮอม

กองการศึกษา

22 โครงการฟนสวยยิ้มหวาน เด็กศพด.บานปา
แดงไดรับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

เด็ก ศพด.บานปา
แดงไดรับการ
สงเสริมใหเด็กรูจัก
รักษาสุขภาพชอง
ปากและฟนให
แข็งแรง

เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจัก
รักษาสุขภาพชองปาก
และฟนใหแข็งแรง

ศพด.บานปาแดง 6,000 6,000 กองการศึกษา6,0006,000 6,000
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23 โครงการหนูนอยรัก
สุขภาพ

เพื่อใหเด็กปฐมวัยรูจัก
ดูแลรักษาความสะอาด

ศพด.บานนํ้าแพร 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 เด็กศพด.บานน้ํา
แพรไดรับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

เด็กศพด.บานน้ํา
แพรรูจักดูแลรักษา
ความสะอาดเพิ่ม
มากขึ้น

กองการศึกษา

24 โครงการชวนกันขยัน
แปรงฟน

เพื่อสงเสริมให
นักเรียนไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
การแปรงฟนไดอยาง
ถูกวิธี

ศพด.บานชมภู 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 เด็ก ศพด.บาน
ชมพู ไดรับการ
สงเสริมและ
พัฒนาเพิ่มขึ้น 
รอยละ 100

สงเสริมให
นักเรียนได
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
การแปรงฟนได
อยางถูกวิธี

กองการศึกษา

25 โครงการอบรม 
พัฒนาสื่อกลางแจง
ดวยภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดมีสื่อกลางแจง
ที่ทําจากวัสดุ
ธรรมชาติดวยภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ศพด.บานหวยสัก 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็ก ศพด.บาน
หวยสัก ไดรับ
การสงเสริม
และพัฒนา
เพิ่มขึ้น รอยละ
 100

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีสื่อ
กลางแจงที่ทํา
จากวัสดุ
ธรรมชาติดวย
ภูมิปญญาทองถิ่น

กองการศึกษา

26 โครงการหนูนอย
สุขภาพฟนดี

เพื่อสงเสริมใหเด็ก
รูจักรักษาสุขภาพชอง
ปากและฟนใหแข็งแรง

ศพด.บานยางฮอม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็ก ศพด.บาน 
 ยางฮอม 
ไดรับการ
สงเสริมและ
พัฒนาเพิ่มขึ้น 
รอยละ 100

เด็กรูจักรักษา
สุขภาพชองปาก
และฟนให
แข็งแรง

กองการศึกษา
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27 โครงการพัฒนาสื่อ
กลางแจงดวยภูมิ
ปญญาทองถิ่น

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดมีสื่อกลางแจง
ที่ทําจากวัสดุ
ธรรมชาติดวยภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ศพด.บานหวยหลวงเหนือ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็ก ศพด.บาน
หวยหลวงเหนือ
 ไดรับการ
สงเสริมและ
พัฒนาเพิ่มขึ้น  
   รอยละ 100

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดมีสื่อ
กลางแจงที่ทํา
จากวัสดุ
ธรรมชาติดวย
ภูมิปญญาทองถิ่น

กองการศึกษา

28 แขงขันทักษะวิชาการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจัดการแขงขัน
ทักษะวิชาการของเด็ก
ระดับปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กปฐมวัยในศพด.
จํานวน 9 แหง มีการ
แขงขันตามเกณฑ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามวัยของเด็ก
ปฐมวัย

- 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กปฐมวัยรอยละ
 90%ไดรับการ
ฝกฝนทักษะ
วิชาการตาม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามวัย

เด็กปฐมวัยท้ัง 9 
แหงไดรับการฝก
ทักษะทางวิชาการ
ตามคุณลักษณะตาม
วัย

กองการศึกษา

29 สนับสนุนคาใชจายเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อายุ 3-5 ปทั้ง 9 แหง ดังนี้

เด็กปฐมวัยรอยละ 
100% ไดรับการ
สนับสนุนคา

 - คาหนังสือเรียนอัตรา -หนังสือเรียน

คนละ  200 บาท/ป -อุปกรณการเรียน

- คาอุปกรณการเรียน -เครื่องแบบนักเรียน

อัตราคนละ 200 บาท/ป -คากิจกรรมพัฒนา

- คาเครื่องแบบนักเรียน
อัตราคนละ 300 บาท/ป

ผูเรียน

- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
อัตราคนละ 430 บาท/ป

เพื่อใหเด็กปฐมวัยมี
หนังสือเรียน อุปกรณ
การเรียนเครื่องแบบ
นักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 ที่เสริมสราง
ประสบการณตามวัย

- 133,340สนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(ศพด.)

กองการศึกษา200,000200,000 เด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอายุ
3-5ป ทั้ง 9แหงมี
หนังสือเรียนอุปกรณ
การเรียนเคร่ืองแบบ
นักเรียนและ
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่เสริมสราง
ประสบการณตามวัย

200,000
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

30 โครงการทองถิ่นรัก
การอาน

เพื่อใหประชาชนทั่วไป
และเจาหนาที่เทศบาล
ตําบลยางฮอมมีหนังสือ 
และสถานที่สําหรับอาน
หนังสือ ไวบริการ

จัดทําโครงการทองถิ่น
รักการอาน เชนคา
จัดซื้อหนังสือ  ปายที่
อานหนังสือ  จัดซื้อชั้น
หนังสือ ฯลฯ

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน และ
เจาหนาที่
เทศบาลตําบล
ยางฮอม ไดใช
ประโยชน รอย
ละ 60

ประชาชนทั่วไป
และเจาหนาที่
เทศบาลตําบล
ยางฮอมมี
หนังสือ และ
สถานที่สําหรับ
อานหนังสือ ไว
บริการ

กองการศึกษา

31 อบรมฯครูผดด. ผดด.และ

บุคลากรทางการศึกษาของ
เทศบาลตําบลยางฮอม

32 โครงการประกวดศูนย เพื่อจัดการประกวดแขงขัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 9 -          -         -         -         - ศพด.รอยละ ศพด.มีการตื่นตัว กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กนาอยู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู แหง ผานเกณฑการ 90% ในการที่จะปฏิบัติ

ถูกตองงตามหลักเกณฑ ประเมินตามมาตรฐาน ผานเกณฑ ตามเกณฑมาตรฐาน

มาตรฐานการดําเนินงาน การดําเนินงานศูนย การประเมิน การดําเนินงาน

ศูนยพัฒนเด็กเล็กของอปท. พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ศพด.ของอปท.

โครงการอบรมจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา
และแผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ยางฮอม

เพื่อใหครูผดด. ผดด.และ
บุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนาทักษะ
จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาและ
แผนพัฒนาการศึกษา

- 20,000 ครูผดด. ผดด.
และบุคลากร

ทางการศึกษา 
รอยละ 100 
ไดรับการอบรม

20,000 ครูผดด. ผดด.และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการ
พัฒนาทักษะจัดทํา
หลักสูตร
สถานศึกษาและ
แผนพัฒนา

การศึกษาเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา20,00020,000
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

33 โครงการเขารวมการ
แขงขันกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กระดับอําเภอ
ขุนตาล

 เพื่อสงเสริมศักยภาพ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในการแขงขันกีฬา
สําหรับเด็กปฐมวัยเพื่อ
สรางความสามัคคี รูแพ
 รูชนะ รูอภัย

เด็กปฐมวัยในศพด.ทั้ง 9 
แหง เขารวมการแขงขัน
กีฬาศพด. ระดับอําเภอ
ขุนตาล

- 20,000      20,000    20,000   20,000 เด็กปฐมวัยได
เรียนรู
พัฒนาการ
ทางดานสังคม
นิสัย ความ
สามัคคี รูแพ   
รูชนะ รูอภัย 
รางกายแข็งแรง
เต็บโตสมวัย 
รอยละ 80

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
ทางดานสังคม
นิสัย ความ
สามัคคี รูแพ รู
ชนะ รูอภัย 
รางกายแข็งแรง
เต็บโตสมวัย รอย
ละ 80

 กองการศึกษา

34 คายวิชาการ กศน.
ตําบลยางฮอม

เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการ
ของ นักศึกษาพื้นที่
ตําบลยางฮอม ที่ศึกษา 
กศน.อําเภอขุนตาล

อุดหนุน  กศน.อําเภอขุน
ตาล ประจําปการศึกษา 
2563

- -    10,000 - - รอยละ 80 ของ
นักศึกษาใน
พื้นที่ตําบลยางฮ
อม ที่ศึกษา 
กศน.อําเภอขุน
ตาลไดรับการ
สงเสริมและ
สนับสนุน

นักศึกษาพื้นที่
ตําบลยางฮอม ที่
ศึกษา กศน.
อําเภอขุนตาล
ไดรับการสงเสริม
และสนับสนุน
งานคายวิชาการ 
ประจําป
การศึกษา 2563

 กองการศึกษา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

35 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียน สพฐ.

เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
สังกัด สพฐ.ได
รับประทานอาหารกลาง
วันที่มีประโยชนมีคุณคา
ทางโภชนาการ ตั้งแตชั้น
อนุบาล-ป.6 ครบทุกคน

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน สพฐ.
นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 
สังกัด สพฐ.ในเขตตําบล
ยางฮอมทั้ง 6 โรงเรียน

- 2,200,000 2,300,000 2,400,000 ####### นักเรียนชั้น
อนุบาล-ป.6 ได
รับประทาน
อาหารกลางวัน
รอยละ 100

นักเรียนชั้น
อนุบาล-ป.6สพฐ.
ไดรับประทาน
อาหารกลางวันที่
มีประโยชนมี
คุณคาทาง
โภชนาการครบ

กองการศึกษา

36 ฝกอบรมอาชีพระยะ
สั้นการทําไมกวาดดอก
หญา

เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหนักศึกษา
พื้นที่ตําบลยางฮอม ที่
ศึกษา กศน.อําเภอขุน
ตาล ไดรับการอบรม
อาชีพระยะสั้นการทํา
ไมกวาดดอกหญา

อุดหนุน  กศน.อําเภอขุน
ตาล ประจําปการศึกษา 
2563

- -    20,000 - - รอยละ 80 ของ
นักศึกษาใน
พื้นที่ตําบลยางฮ
อม ที่ศึกษา 
กศน.อําเภอขุน
ตาลไดรับการ
สงเสริมและ
สนับสนุน

นักศึกษาพื้นที่
ตําบลยางฮอม ที่
ศึกษา กศน.อําเภอ
ขุนตาลไดรับการ
อบรมอาชีพระยะ
สั้นการทําไมกวาด
ดอกหญาประจําป
การศึกษา 2563

 กองการศึกษา

37 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอด เพื่อกําจัดแหลงแพรพันธุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  -  -  -  - - ไขเลือดออก ศพด.ปลอดลูกนํ้า กองการศึกษา

ลูกนํ้ายุงลาย ลูกนํ้ายุงลายและปองกัน 9 แหงในตําบลยางฮอม ลดลง ยุงลายเด็กปลอด ศพด.ทั้ง 9 แหง

โรคไขเลือดออก รอยละ 100 ภัยจากโรคไข

เลือดออก

38 ตรวจสุขภาพประจําป เพื่อตรวจสุขภาพและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  -  -  -  - - เด็กสุขภาพ เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา

สํารวจภาวะโภชนาการ 9 แหงในตําบลยางฮอม อนามัยดีขึ้น สุขภาพรางกาย ศพด.ทั้ง 9 แหง

เด็กปฐมวัย รอยละ 80 แข็งแรงพรอมตอ

การเรียนรู
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

39 รณรงคปองกันและแกไข เพื่อใหเด็กและผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  -  -  -  - - โรคมือเทา ศพด.ปราศจาก กองการศึกษา

ปญหาโรคมือเทาปากและ มีความรูและปองกันโรค 9 แหงในตําบลยางฮอม ปากและโรค โรคมือเทาปาก ศพด.ทั้ง 9 แหง

โรคติดตอในศพด. มือเทาปาก โรคติดตอใน ติดตอลดลง และโรคติดตอ

ศพด. รอยละ 100

40 ออกกําลังกายกอน เพื่อจัดกิจกรรมการออก ครู นักเรียน ศพด.  -  -  -  - - เด็กสุขภาพ เด็กมีสุขภาพที่ กองการศึกษา

เขาเรียน กําลังใหเด็กมีพัฒนาการ บานหวยสัก อนามัยดีขึ้น แข็งแรงพรอมตอ ศพด.บานหวยสัก

ทางดานรางกายที่ รอยละ 80 การเรียนรู

สมบูรณและแข็งแรง

41 ฟนสวยยิ้มหวาน เพื่อสอนวิธีการแปรงฟน ครู นักเรียน ศพด.  -  -  -  - - เด็กสุขภาพ เด็กมีสุขภาพ กองการศึกษา

ที่ถูกตองและสงเสริมให บานหวยสัก อนามัยดีขึ้น ปากที่ดีและฟน ศพด.บานหวยสัก

เด็กรูจักรักษาสุขภาพ รอยละ 80 แข็งแรง

ชองปากและมีฟนที่แข็งแรง

42 เศรษฐกิจพอเพียงปลูก เพื่อใหเด็กไดเรียนรูหลัก ครู นักเรียน ศพด.  -  -  -  - - เด็กมี เด็กไดเรียนรูการ กองการศึกษา

ผักสวนครัว เศรษฐกิจพอเพียงตาม บานหวยสัก และ ศพด. พัฒนาการ ปฏิบัติจริง ศพด.บานหวยสัก

แนวพระราชดํารัส บานหวยหลวงเหนือ ที่ดีขึ้น ศพด.บานหวย

รอยละ 90 หลวงเหนือ

43 เลานิทานสราง เพื่อสงเสริมพัฒนาการ ครู นักเรียน ผูปกครอง  -  -  -  - - เด็กมี ผูปกครองเห็น กองการศึกษา

จินตนาการ ทางดานอารมณและสังคม ศพด.บานหวยหลวงเหนือ พัฒนาการ ความสําคัญและ ศพด.บานหวย

ใหแกเด็กปละผูปกครอง ที่ดีขึ้น ประโยชนของการ หลวงเหนือ

รอยละ 90 เลานิทานใหลูกฟง

44 กิจกรรมวันไหวครู เพื่อใหนักเรียนไดแสดง ครู นักเรียน ศพด.บาน  -  -  -  - - เด็ก ศพด. นักเรียนมีความ กองการศึกษา

ความกตัญูกตเวทีตอ หวยหลวงเหนือ มีจิตสํานึก กตัญู กตเวที ศพด.บานหวย

ครูบาอาจารย ที่ดี ตอครู หลวงเหนือ

รอยละ 80
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

45 การทําขนมเบเกอรี่ เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับ ครู นักเรียน ศพด.บาน  -  -  -  - - เด็กมี เด็กไดรับ กองการศึกษา

ประสบการณตรงจาก หวยหลวงเหนือ พัฒนาการที่ดีขึ้น ประสบการณ ศพด.บานหวย

การเรียนรูผานของจริง รอยละ 90 จากการทําขนม หลวงเหนือ

46 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหครู/ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  -  -  -  - - เด็กมี ใหครู/ผูดูแลเด็ก กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ รวมกันพัฒนาสภาพ 9 แหง พัฒนาการ รวมกันพัฒนา ศูนยพัฒนา

ตกแตงหองเรียนใหนา แวดลอมภายในอาคาร ที่ดีขึ้น สภาพแวดลอม เด็กเล็กทั้ง 9 แหง

เรียนรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กให รอยละ 90 ภายในอาคาร

นาอยู ปลอดภัย ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กใหนาอยู 

ปลอดภัย

47 เยี่ยมบานเด็กนักเรียน เพื่อเสริมสรางความ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  -  -  -  - - เด็ก ศพด. ศพด.และชุมฃนมี กองการศึกษา

 ศพด. สัมพันธอันดีระหวาง ทั้ง 9 แหง ไดรับการดูแล ความสัมพันธที่ดี ศพด.ทั้ง 9 แหง

ศพด.และผูปกครอง ตามมาตรฐาน ตอกันรวมกัน

รอยละ 90 พัฒนา ศพด.ให

ไดมาตราฐาน

48 อุยสอนหลานสืบสานภูมิ
ปญญาทองถิ่น

เพื่อใหครูและเด็กนักเรียน
ไดเรียนรูและสืบสานภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่
หลากหลายจากครูภูมิ
ปญญาทองถิ่น

อบรมสงเสริม สนับสนุนครู
และเด็กนักเรียน

20,000      20,000    20,000     20,000     20,000    ครูและนักเรียน
รอยละ 70ไดรับ

การสงเสริม

อนุรักษและ
สงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น

กองการศึกษา

รวม 48  โครงการ 4,015,380     6,416,280   6,612,940   6,692,940   6,812,940  
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

1 จัดระบบการแพทยฉุกเฉิน เพื่อใหประชาชนที่เจ็บปวย ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 50,000      50,000    50,000     50,000     50,000    ประชาชนไดรับ ประชาชนในพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

ประจําตําบลยางฮอม ฉุกเฉินไดรับบริการ เทศบาลตําบลยางฮอม การบริการที่ดี สามารถเรียกใช

รอยละ 90 บริการไดตลอด

เวลา

2 ควบคุมรณรงคและปองกัน เพื่อปองกันและควบคุม สุนัขและแมว ในพื้นที่ 60,000      60,000    60,000     60,000     60,000    มีการปองกัน มีการปองกันและ กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบา โรคพิษสุนัขบา ตําบลยางฮอม ควบคุมโรค ควบคุมโรค

รอยละ 100 พิษสุนัขบา

3 รณรงคและปองกันโรค
ติดเชื้อในระบบทางเดิน
หายใจ เชน ไขหวัด 
2009 , ไขหวัดนก

เพื่อปองกันโรคติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจ 
ไขหวัด 2009 ,ไขหวัดนก

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม หมูที่  1-21

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความรูในการ
ปองกันโรคติด
เชื้อฯเพิ่มขึ้น 
รอยละ 70

ประชาชนในพื้นที่
มีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 
ปลอดจากโรคติด
เชื้อระบบทางเดิน
หายใจ

กอง
สาธารณสุขฯ

4 ควบคุมและปองกัน เพื่อปองกันโรคไขเลือด จัดซื้อวัสดุการแพทย 60,000      60,000    60,000     60,000     60,000    ไขเลือดออก ทําใหลดปญหา กองสาธารณสุขฯ

โรคไขเลือดออก ออก เชน ทรายอะเบท ฯลฯ ลดลง โรคไขเลือดออก

รอยละ 100

5 อบรมผูประกอบการ เพื่อใหความรูกับผูประกอบ ผูประกอบการรานคา 15,000      15,000    15,000     15,000     15,000    ผูประกอบการ ผูประกอบการ กองสาธารณสุขฯ

รานคา การรานคาตางๆ ตําบลยางฮอม รานคามีความ รานคาไดรับความ

รูเพิ่มขึ้น รูมากขึ้นไดรับ

รอยละ 80 ความรูมากขึ้น

6 มหกรรมอาหาร เพื่อสงเสริมการบริโภค จัดกิจกรรมสงเสริม 40,000      40,000    40,000     40,000     40,000    ประชาชนมีความ ทําใหประชาชน กองสาธารณสุขฯ

(ยางฮอมมวนใจ อาหารปลอดภัยเพื่อใสใจ ประชาชนตําบลยางฮอม ตะหนักเรื่องอาหาร บริโภคอาหาร

ใสใจสุขภาพ) สุขภาพ หมูที่ 1-21 ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ปลอดภัยและมี

รอยละ 70 สุขภาพดีขึ้น

     1.2  แผนงาน  สาธารณสุข
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7 อบรมการสรางสุขภาพ เพื่ออบรมใหความรูวิธีการ ประชาชนตําบลยางฮอม 50,000      50,000    50,000     50,000     50,000    ประชาชนมี ประชาชนมีความรูดานกองสาธารณสุขฯ

รวมพลคนสามวัย ดูแลสุขภาพ หมูที่ 1-21 ความรู การออกกําลังกายที่

เพิ่มขึ้น ถูกตองและมีการดําเนิน

 รอยละ 80 การที่เปนรูปธรรม

8 พัฒนารูปแบบการดูแล เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการ สงเสริมการดูแลผูสูงอายุ 20,000      20,000    20,000     20,000     20,000    ผูสูงอายุมี ผูสูงอายุไดรับการ กองสาธารณสุขฯ

ระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ ดูแล ตําบลยางฮอม ความเปนอยู ดูแลแบงเบาภาระ

และครอบครัวผูสูงอายุ ที่ดีขึ้น ของลูกหลานได

(The project of Long รอยละ 80

 term care Service 

Development for 

the Frail Elderly and 

their Families)

9 อบรมใหความรูการ
ขออนุญาตตาม 
พ.ร.บ.สาธารณสุข 
พ.ศ.2535

เพื่อเพิ่มความรูใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ยางฮอมเก่ียวกับ พ.ร.บ.
สาธารณสุข

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม        หมูที่ 1 - 
21

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู 
เพิ่มขึ้นรอยละ 
80

ทําใหการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

10 อบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพ อบรมผูสูงอายุในพื้นที่ 30,000      30,000    30,000     30,000     30,000    ผูสูงอายุมีความ ผูสูงอายุมีความรู กองสาธารณสุขฯ

ผูสูงอายุในชุมชน ผูสูงอายุในชุมชน ตําบลยางฮอม เปนอยูที่ดีขึ้น ในการดูแล

รอยละ 80 สุขภาพเพิ่มขึ้น

11 ปองกันและแกไขปญหา เพื่ออบรมใหความรู จัดอบรม เด็ก เยาวชน 15,000      15,000    15,000     15,000     15,000    เด็กและเยาวชน เด็ก และเยาวชน กองสาธารณสุขฯ

เอดสและโรคติดตอทาง เรื่องโรคติดตอดาน ตําบลยางฮอม ไดรับความรู ไดรับความรูเรื่อง

เพศสัมพันธแกเยาวชนใน เพศสัมพันธ เรื่องโรคติดตอ โรคติดตอดาน

ตําบลยางฮอม ดานเพศสัมพันธ เพศสัมพันธ

เพิ่มขึ้นรอยละ80 เพิ่มขึ้น
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

12 เฝาระวังปองกันและ เพื่ออบรมใหความรู จัดอบรม ครูผูดูแลเด็ก  15,000      15,000    15,000     15,000     15,000    ครู ผดด. ผูปกครอง ทําใหครูผูดูแลเด็กผู กองสาธารณสุขฯ

ควบคุมโรคมือ เทา ปาก ปองกันควบคุมโรคมือเทา ผูปกครองและคณะ เด็กและคณะ  ปกครองและคณะ 

ในเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปากในเด็ก ศพด. ตําบล กรรมการ ศพด. ตําบล กรรมการศพด. กรรมการศพด.มีความ

ตําบลยางฮอม ยางฮอม ยางฮอม มีความรูเพิ่มขึ้น รูเร่ืองการปองกัน

รอยละ 80 ควบคุมการเกิดโรค

มือเทาปาก เพิ่มขึ้น

13 ปองกันและแกไขปญหา เพื่ออบรมใหความรู จัดอบรม เด็ก เยาวชน 15,000      15,000    15,000     15,000     15,000    เด็กและ เด็ก และเยาวชน กองสาธารณสุขฯ

การตั้งครรภไมพรอมใน เรื่องเพศศึกษา ตําบลยางฮอม เยาวชนไดรับ ไดรับความรูเรื่อง

วัยรุนตําบลยางฮอม ความรูเรื่อเพศ เพศศึกษา

ศึกษาเพิ่มขึ้น 

รอยละ 80

14 ขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา

เพื่อปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบาในพื้นที่

สุนัขและแมวในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สุนัขและแมวทั้งที่
มีเจาของและไมมี
เจาของ ไดรับ
วัคซีนรอยละ 90

สุนัขและแมวใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม
ไดรับวัคซีน

กองสาธารณสุข

15 การสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา

เพื่อเปนคาใชจายในการ
สํารวจสัตวทั้งที่มีเจาของ
และไมมีเจาของ

ประชาชนในตําบลยางฮอม 
หมูที่ 1-21

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีการสํารวจสุนัข
และแมวทั้งที่มี
เจาของและไมมี
เจาของ รอยละ 90

มีการสํารวจและ
ขึ้นทะเบียนสุนัข
และแมวได
ครอบคลุม

กองสาธารณสุข
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

-จางบุคลากรดานการดูแล
ผูสูงอายุที่มี

- 144,000   144,000   144,000   144,000  -มีนักบริบาล 
จํานวน 2 ราย

ภาวะพึ่งพิง(นักบริบาล)
จํานวน 2 ราย

-ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ไดเขาถึงการบริการดาน
สาธารณสุข

17 ผาตัดทําหมัน เพื่อลด
จํานวนสุนัขและแมวที่
เปนพาหะของโรคพิษ
สุนัขบาในสุนัขและแมว
ไมมีเจาของในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 
ประจําปงบประมาณ 
2562 - 2563

เพื่อใหการดําเนินการลด
ประชากรสุนัขและแมว ที่
เปนพาหะของโรคพิษ
สุนัขบา ในพื้นที่อําเภอขุน
ตาล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดเชียงราย

 -       5,000 5,000 - - อุดหนุนสํานักงาน
   ปศุสัตวจังหวัด
เชียงรายจํานวน 1
 โครงการ

มีการดําเนินการ
ลดประชากรสุนัข
และแมว ที่เปน
พาหะของโรคพิษ
สุนัขบา ในพื้นที่
อําเภอขุนตาล ได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
เพียงพอ

กองสาธารณสุข

เพื่อรองรับภารกิจ ตาม
ประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเรื่องการกําหนด
กิจการที่เปนผลประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่น 
ใหเปนอํานาจและหนาที่
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดานการดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ลว.23 พ.ย.2561

การดูแลระยะยาว
สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง

16 กองสาธารณสุขผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในตําบล
ยางฮอมไดรับการ
ดูแล และบริการ
ดานสาธารณสุข
เพิ่มขึ้น

-ผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ไดรับ
การบริการดาน
สาธารณสุข  รอย
ละ 80
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(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

18 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่

เพื่อชวยเหลือประชาชน
ในการปองกันและควบคุม
โรคติดตอในพื้นที่ตําบล
ยางฮอมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่

พื้นที่ตําบลยางฮอม - 20,000 30,000 30,000 30,000 พื้นที่ตําบลยางฮ
อม รอยละ 100 
 มีการปองกัน
และควบคุม
โรคติดตอตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตาม
อํานาจหนาที่

มีการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ
ในพื้นที่ตําบลยางฮ
อมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตาม
อํานาจหนาที่

สาธารณสุข

19 ปรับปรุงรถกูชีพ เพื่อใหบริการประชาชน
ในพื้นที่ใหไดรับบริการที่
ถูกตอง รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ปรับปรุงรถกูชีพ 
เทศบาลตําบลยางฮอม
ใหมีสภาพใชงานไดดีข้ึน

- - 50,000 50,000 50,000 ปรับปรุงรถกู
ชีพ เทศบาล
ตําบลยางฮอม
จํานวน 1 คัน

มีการใหบริการ
ประชาชนในพื้นที่
ใหไดรับบริการที่
ถูกตอง รวดเร็ว 
และปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

สาธารณสุข

20 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 1

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

174



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

21 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 1

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

22 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ
อุครราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 1

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

23 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 2

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

24 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 2

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

175



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

25 การสงเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 2

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

26 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 3

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

27 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 3

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

176



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

28 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 3

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

29 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 4

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

30 การพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 4

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

177



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

31 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 4

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

32 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 5

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

33 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 5

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

34 การสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 5

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

178



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

35 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 6

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

36 การสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 6

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

37 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอุคร
ราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 6

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

38 การควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 7

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

179



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

39 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 7

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

40 การสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 7

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

41 การควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 8

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

42 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 8

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

43 การควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 8

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

180



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

44 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 9

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

45 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอุครราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 9

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

46 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 9

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

47 การควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 10

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

48 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 10

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

181



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

49 การควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 10

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

50 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 11

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

51 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 11

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

52 โครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
 ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 11

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

53 การควบคุมโรคมาลาเรีย
 ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 12

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

182



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

54 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ
อุครราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 12

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

55 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 12

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

56 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 13

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

57 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 13

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

183



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

58 การสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 13

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

59 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 14

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

60 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 14

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

61 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 14

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

184



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

62 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 15

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

63 การสงเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 15

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

64 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 15

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

65 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 16

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

185



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

66 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 16

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

67 การสงเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 16

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

68 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 17

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

186



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

69 การควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 17

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

70 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 17

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

71 การควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 18

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

72 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 18

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

187



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

73 การสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 18

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

74 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 19

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

75 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 19

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

76 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 19

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

188



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

77 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 20

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

78 การสงเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 20

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

79 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 20

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

80 การควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 21

- 6,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

189



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

81 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 21

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

82 การสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 21

- 7,000 - - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุข

83 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 1

- -      6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

84 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 1

- -      7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

190



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

85 การสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 1

- -      7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

86 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 2

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

87 โครงการชวยลดการติด
เอดสจากแมสูลูก 
สภากาชาดไทย พระ
เจาวรวงศเธอ พระองค
เจาโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 2

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

191



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

88 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 2

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

89 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 3

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

90 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 3

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

91 การสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 3

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

92 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 4

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

93 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 4

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

94 การสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 4

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

95 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 5

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

193



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

96 โครงการชวยลดการติด
เอดสจากแมสูลูก 
สภากาชาดไทย พระ
เจาวรวงศเธอ พระองค
เจาโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 5

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

97 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 5

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

98 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 6

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

194



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

99 โครงการชวยลดการติด
เอดสจากแมสูลูก 
สภากาชาดไทย พระ
เจาวรวงศเธอ พระองค
เจาโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 6

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

100 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 6

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

101 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 7

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

195



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

102 โครงการชวยลดการติด
เอดสจากแมสูลูก 
สภากาชาดไทย พระ
เจาวรวงศเธอ พระองค
เจาโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 7

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

103 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 7

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

104 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 8

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

105 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 8

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

196



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

106 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 8

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

107 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 9

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

108 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 9

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

109 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 9

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

110 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 10

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

111 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 10

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

197



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

112 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 10

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

113 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 11

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

114 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 11

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

115 การสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 11

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

116 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 12

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

117 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 12

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

118 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 12

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

119 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 13

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

120 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 13

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

121 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 13

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

122 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 14

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

199



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

123 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 14

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

124 การสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 14

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

125 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 15

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

126 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 15

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

127 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 15

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

200



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

128 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 16

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

129 โครงการชวยลดการติด
เอดสจากแมสูลูก 
สภากาชาดไทย พระ
เจาวรวงศเธอ พระองค
เจาโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 16

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

130 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 16

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

131 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 17

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

201



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

132 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 17

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนได
เขาถึงบริการ 
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

133 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 17

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

134 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 18

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

135 โครงการชวยลดการติด
เอดสจากแมสูลูก 
สภากาชาดไทย พระ
เจาวรวงศเธอ พระองค
เจาโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 18

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

202



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

136 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด
 To be number 
one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 18

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

137 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 19

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

138 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 19

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

139 การสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 19

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

140 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 20

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

141 โครงการชวยลดการติด
เอดสจากแมสูลูก 
สภากาชาดไทย พระ
เจาวรวงศเธอ พระองค
เจาโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 20

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

142 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 20

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

204



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

143 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 21

- - 6,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

144 โครงการชวยลดการติด
เอดสจากแมสูลูก 
สภากาชาดไทย พระ
เจาวรวงศเธอ พระองค
เจาโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 21

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

145 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด
 To be number 
one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

เพื่อดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 21

- - 7,000 - - ประชาชน
ไดรับประโยชน
 รอยละ 80

ประชาชนไดรับ
ความรูฯเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

146 การชวยเหลือ
ประชาชนของ
เทศบาลตําบลยางฮ
อม(ดานการปองกัน 
ละควบคุมโรคติดตอ)

เพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่) พ.ศ.2561

ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่
ตําบลยางฮอม ดานการ
ปองกัน ละควบคุมโรคติดตอ

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอน
ในพื้นที่ตําบล
ยางฮอมไดรับการ
ชวยเหลือตาม
อํานาจหนาที่ 
รอยละ 100

ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม
ไดรับการชวยเหลือ
ตามอํานาจหนาที่

สํานักปลัด

รวม 146 โครงการ 505,000 1,094,000 1,184,000 759,000 759,000

   1.3  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 สูขวัญวันกตัญู เพื่ออนุรักษประเพณีที่ดี เด็กปฐมวัยจากศูนยพัฒนา  -  -  -  -  - เด็ก ศพด. เด็กมีขวัญกําลังใจ กองการศึกษา

งามและเปนขวัญกําลัง เด็กเล็ก 9 แหง มีจิตสํานึกที่ดี ในการเรียนและ ศพด.ทั้ง 9 แหง

ใหแกเด็ก รอยละ 80 ไดอนุรักษประเพณี

ที่ดีงามใหคงที่

2 สืบสานการแตงกายไทลื้อ เพื่อปลูกฝงใหเด็กนักเรียน ครู นักเรียน ศพด.  -  -  -  -  - เด็ก ศพด. เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา

รูจักวัฒนธรรมไทลื้อ บานหวยหลวงเหนือ มีจิตสํานึกที่ดี สวนรวมการ ศพด.บานหวย

รอยละ 80 อนุรักษการแตง หลวงเหนือ

กายชุดไทยลื้อ

3 การจัดกิจกรรมสงเสริม เพื่อใหเด็กไดเรียนรูการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  -  -  -  -  - เด็ก ศพด. เด็กไดรับการปลูก กองการศึกษา

วัฒนธรรมประเพณีและ อนุรักษวัฒนธรรมภูมิ 9 แหง มีจิตสํานึกที่ดี ฝงดานการ ศพด.ทั้ง 9 แหง

ภูมิปญญาทองถิ่น ปญญาทองถิ่น รอยละ 80 อนุรักษวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่น
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 การจัดกิจกรรมวันลอย เพื่อสงเสริมอนุรักษ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  -  -  -  -  - เด็ก ศพด. เด็กตระหนักใน กองการศึกษา

กระทง ประเพณีลอยกระทง 9 แหง มีจิตสํานึกที่ดี การอนุรักษ ศพด.ทั้ง 9 แหง

รอยละ 80 วัฒนธรรมและ

ประเพณีที่ดีงาม

5 วันสําคัญของชาติและวัน เด็กไดเรียนรูและสืบทอด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  -  -  -  -  - เด็ก ศพด. นักเรียนไดแสดง กองการศึกษา

สําคัญทางศาสนา พระพุทธศาสนา 9 แหง มีจิตสํานึกที่ดี ออกถึงความเปน ศพด.ทั้ง 9 แหง

รอยละ 80 พลเมืองที่ดีของ

ประเทศชาติ และ

เปนศาสนิกชนที่ดี

6 กิจกรรมศึกษาแหลง เพื่อใหเด็ก,เยาวชนไดสืบ  -เด็กปฐมวัยจากศูนย  -  -  -  - - เด็ก ศพด. เด็ก,เยาวชนไดสืบ กองการศึกษา

เรียนรูและภูมิปญญา ทอดอนุรักษและบังเกิด พัฒนาเด็กเล็ก 9 แหง มีจิตสํานึกที่ดี ทอดอนุรักษและ ศพด.ทั้ง 9 แหง

ทองถิ่น ความภาคภูมิใจในภูมิ  -เด็กและเยาวชนใน รอยละ 80 บังเกิดความภาค

ปญญาทองถิ่น ตําบลยางฮอม ภูมิใจในภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

7 พัฒนาส่ือกลางแจงดวย เพื่อใหศพด. ไดมีสื่อกลาง เด็กปฐมวัยจากศูนย  -  -  -  - - เด็กมีพัฒนาการ มีสื่อ นวัตกรรม กองการศึกษา

ภูมิปญญาทองถิ่น แจงที่ทําจากวัสดุ พัฒนาเด็กเล็ก 9 แหง ที่ดีขึ้น รอยละ 90 ใหมที่มาจากภูมิ ศพด.ทั้ง 9 แหง

ธรรมชาติ ดวยภูมิปญญา ปญญาทองถิ่น 

ทองถิ่นของชุมชน

รวม 7 โครงการ 0 0 0 0 0
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แบบ ผ. 02
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

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

   1.1  แผนงาน  สาธารณสุข
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมการจัดการ เพื่อสงเสริมการรักษา พื้นที่ตําบลยางฮอม 40,000    40,000    40,000    40,000    40,000    ประชาชนเกิด ทําใหสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขฯ

สิ่งแวดลอมในชุมชน สิ่งแวดลอม จิตสํานึกที่ดีในการ ดีขึ้นบรรยากาศ
ตําบลยางฮอม รักษาทรัพยากร นาอยู นามอง

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
รอยละ 80

2 รณรงครักษาความสะอาด เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น พื้นที่ตําบลยางฮอม 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    ประชาชนไดรับ สามารถนําน้ํามา กองสาธารณสุขฯ

แหลงน้ํา / ลําหวย หมู 1-21 ความรูและรูวิธี ใชในการอุปโภค
กําจัดขยะที่ถูกตอง 

รอยละ 80

3 จัดอบรมเขาคายเยาวชน เพื่อใหความรูในการ เด็ก เยาวชน ประชาชน 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน กองสาธารณสุขฯ

รักปาและสิ่งแวดลอม อนุรักษส่ิงแวดลอม ตําบลยางฮอม ประชาชนในตําบลประชาชนมีความรู
ไดรับการพัฒนา ในการอนุรักษ

รอยละ 80 สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น

4 ขยะอันตราย
ในพื้นที่ตําบล
ยางฮอมลดลง

รอยละ 50

รวม 4  โครงการ 80,000   160,000 160,000 160,000 160,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

มีการบริหาร
จัดการขยะ
อันตรายในตําบล
ยางฮอม

สาธารณสุขการบริหารจัดการ
ขยะอันตรายใน
ชุมชนตําบลยางฮอม

100,000 100,000เพื่อบริหารจัดการขยะ
อันตรายในตําบลยางฮอม

พื้นที่ตําบลยางฮอม 20,000 100,000 100,000
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

   1.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

1 บริหารจัดการขยะแบบ เพื่อการบริหารจัดการขยะ ประชาชนตําบลยางฮอม 60,000    60,000    60,000    60,000    60,000    ประชาชนไดรับ ทําใหปญหาขยะ กองสาธารณสุข

พึ่งพาตนเองในชุมชน ที่ถูกตอง และสามารถ ความรูและรูถึง ในชุมชนลดลง

สรางรายไดใหกับชุมชนได วิธีกําจัดขยะที่ และสามารถ

ถูกตอง รอยละ80 สรางรายได

2 ชุมชนปลอดขยะ เพื่อสรางความรูความ พื้นที่ตําบลยางฮอม 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  " ประชาชนมี กองสาธารณสุข

Zero wast  เขาใจใหกับประชาชน หมู 1 -21 ความรูและการ

ตําบลยางฮอมเกี่ยวกับ กําจัดขยะที่ถูก

ขยะ ตองถูกวิธี

3 สงเสริมการจัดการน้ําเสีย เพื่อสงเสริมการจัดการ อบรมประชาชน ทั่วไป 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    สถานประกอบ ประชาชนสามารถ กองสาธารณสุข

ของสถานประกอบการใน ขยะน้ําเสียในชุมชน หมู 1 -21 การและชุมชน  จัดการน้ําเสียใน

ชุมชนตําบลยางฮอม รูถึงวิธีจัดการ ชุมชนไดถูกวิธี

น้ําเสีย อยางถูกวิธี

รอยละ 70

4 ประกวดชุมชนปลอดขยะ เพื่อสงเสริมการสราง ประชาชนตําบลยางฮอม 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ประชาชนได ชุมชนปลอดขยะ กองสาธารณสุข

เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนปลอดขยะเศรษฐกิจ รับความรูและ เศรษฐกิจพอเพียง 

พอเพียง และสรางชุมชน รูถึงวิธีกําจัด และชุมชนให

ตําบลยางฮอมสะอาด ขยะที่ถูกตอง ตําบลยางฮอม

โดยยึดหลัก 3 R ไดแก รอยละ 80 สะอาดโดยยึด

Reduce Reuse and หลัก 3 R ไดแก

Recycle Reduce Reuse 
and Recycle

5 การบริหารจัดการ
ขยะอันตรายใน
ชุมชนตําบลยางฮอม

เพื่อบริหารจัดการขยะ
อันตรายในตําบลยางฮอม

พื้นที่ตําบลยางฮอม  -   100,000   100,000   100,000   100,000 ขยะอันตราย
ในพื้นที่ตําบล
ยางฮอมลดลง 
รอยละ 50

มีการบริหาร
จัดการขยะ
อันตรายในตําบล
ยางฮอม

กองสาธารณสุข
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 เวทีนําเสนอรูปแบบการ เพื่อนําเสนอรูปแบบการ ประชาชนตําบลยางฮอม 80,000    80,000    -        -        ประชาชนได นําเสนอรูปแบบ กองสาธารณสุข

จัดการขยะหมูบาน จัดการขยะในหมูบาน รับความรูและ การจัดการขยะ

ตนแบบ ตนแบบ และถายทอด รูถึงวิธีกําจัด ในหมูบานตน

ตนแบบวิธีการจัดการ ขยะที่ถูกตอง แบบ และถาย

ขยะในหมูบานแกชุมชน รอยละ 80 ทอดตนแบบวิธี

อื่นในพื้นที่ตําบลยางฮอม การจัดการขยะ

ในหมูบานแก

ชุมชนอื่นในพื้นที่

ตําบลยางฮอม

7 การบํารุงรักษาดูแลตนไม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา พื้นที่ในตําบลยางฮอม 50,000    150,000  150,000  150,000  150,000  บํารุงรักษาและ ทําใหชุมชนนาอยู กองชาง

และจัดหาพันธุไมทดแทน และจัดหาพันธไม จัดหาพันธุไม  มีความอุดม

และปรับปรุงภูมิทัศนใน ปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทศน สมบูรณของปาไม

พื้นที่ตําบลยางฮอม  ในตําบลให

สวยงามเพิ่มขึ้น

8 ฟนฟูปาไมและตนน้ําแบบ   500,000   500,000   500,000   500,000   500,000 ประชาชนรอยละ มีการอนุรักษและ กองชาง

บูรณาการ 70 เกิดจิตสํานึก ฟนฟูทรัพยากร

ความอุดมสมบูรณ ที่ดีในการรักษา ธรรมชาติใหคง

ทรัพยากร ความอุดมสมบูรณ

ธรรมชาติและ ยิ่งขึ้น
สิ่งแวดลอม

9 สํารวจพื้นที่ปาและพันธุ
พืช

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 พื้นที่ปาและ กองชาง

พันธุพืชในตําบล

และพันธุพืช และความ ไดรับการสํารวจ ของปาไมและ

สมบูรณของปาและพันธุพืช รอยละ 30 พันธุพืช และ

ความสมบูรณของ

ปาและพันธุพืช

เพื่อทราบสภาพ
พื้นที่ปาธรรมชาติ

เพื่ออนุรักษและฟนฟู
ธรรมชาติของปาไมใหมี

เพื่อทราบสภาพพื้นที่ปา
ธรรมชาติของปาไม

พื้นที่ตําบลยางฮอม

พื้นที่ในตําบลยางฮอม

210



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

10 สนับสนุนการอนุรักษ     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 มีการอนุรักษ กองชาง

พันธุปลาและการปลอย พันธุปลาและ

ปลาในแหลงน้ําสาธารณะ สามารถสรางรายไดใหแก สรางรายไดให และสามารถสราง

ประชาชนในพื้นที่ กับคนในชุมชน รายไดใหแก

รอยละ 80 ประชาชนในพื้นที่

11 โครงการอันเน่ืองมาจาก พัฒนาประชาชน/พื้นที่ใน   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 ประชาชนมี ประชาชนไดเรียนรู สํานักปลัด

พระราชดําริของพระบาท ตําบลยางฮอมตามพระราช ความเปนอยูที่ พระราชดําริของ กองชาง

สมเด็จพระเจาอยูหัว พระบาทสมเดจพระเจา ดําริของพระบาทสมเด็จ ดีขึ้นรอยละ พระบาทสมเด็จ กองการศึกษา

รัชกาลที่ 9 อยูหัวรัชกาลที่ 9 และ พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 80 พระเจาอยูหัว ร.9 กองสาธารณสุข

ประชาชนไดเรียนรูหลัก และดํารงชีพได กองคลัง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ อยางยั่งยืน

12 ใหความรูเรื่อง เพื่อประชาสัมพันธ/ให
มหากรุณาธิคุณของ

เด็ก เยาวชน และประชาชน   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และ กองชาง

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ความรูดานพลังงาน ตําบลยางฮอม และประชาชน ประชาชนไดรับ

ทดแทนแกประชาชนใน ไดรับความรู ความรูดานพลังงาน

พื้นที่ตําบลยางฮอม เพิ่มขึ้นรอยละ ทดแทนเพิ่มขึ้น

70

รวม 12 โครงการ 1,300,000 1,400,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 

เพื่อใหแหลงน้ําสาธารณะ
มีการขยายพันธุปลาและ

แหลงน้ําสาธารณะพื้นที่ใน
ตําบลยางฮอม

แหลงน้ําสาธารณะ
มีการขยายพันธุปลา

เพื่อเปนการรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
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แบบ ผ. 02
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร  6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

   1.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมพัฒนาศักยภาพดาน เพื่ออบรมใหความรูในเรื่อง คณะผูบริหาร สท. ผูนําชุมชน 15,000    15,000    15,000    15,000    15,000     คณะผูบริหาร สท. ผูเขารวมอบรมได สํานักปลัด

กฎหมาย สําหรับ คณะผู กฎหมาย ระเบียบที่หนังสือ พนักงานเทศบาลตําบล ผูนําชุมชนและ รับความรูในเรื่อง

บริหารทองถิ่น สท.และ เกี่ยวของและหนังสือส่ังการ ยางฮอม และ ประชาชน พนักงาน และ กฎหมาย ระเบียบ

พนักงานเทศบาล เชน พรบ.ขอมูลขาวสาร ในตําบลยางฮอม ประชาชนไดรับ ที่เกี่ยวของของ

ตําบลยางฮอม พรบ.จราจรทางบก ฯลฯ ความรูเพิ่มขึ้น องคกรปกครอง

ขององคกรปกครองสวน รอยละ 60 สวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น

ทองถิ่น

2 จัดทําแผนที่ภาษีและ เพื่อใหการจัดฐานขอมูล จัดทําทะเบียบขอมูลแผนที่ 200,000  200,000   200,000  200,000  200,000    จัดทําแผนที่ภาษี ขอมูลจัดเก็บ กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสิน จัดเก็บชําระภาษีเปน ภาษีในตําบลยางฮอม และทะเบียน ชําระภาษีเปน

ปจจุบันและมี  ทรัพยสินจํานวน ปจจุบันและมี

ประสิทธิภาพ  1 โครงการ ประสิทธิภาพ

3 อบรมระบบคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มทักษะใหกับ พนักงานเทศบาล ลูกจาง 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000     พนักงาน ลูกจาง ทําใหการปฏิบัติ กองคลัง

(E-lass) บุคลากรของเทศบาล เทศบาลตําบลยางฮอม ไดรับความรู งานมีประสิทธิภาพ

ตําบลยางฮอม เพิ่มขึ้นรอยละ 80 เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 คาบํารุงรักษาและ เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา เทศบาลตําบลยางฮอม 100,000   100,000    100,000   100,000   100,000    เกิดการบริหาร ทําใหงานมี สํานักปลัด

ปรับปรุงครุภัณฑ และปรับปรุงครุภัณฑ ราย จัดการที่ดี ประสิทธิภาพ กองคลัง

จายเพื่อซอมแซมบํารุง รอยละ 100 มากยิ่งขึ้น
รักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ เชน
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เปนตนซึ่งไม รวมถึงคาซอม
บํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง

5 คาจางองคกรหรือสถาบัน เพื่อประเมินประสิทธิภาพ สถาบันหรือองคกร 11,000    11,000    12,000    12,000    12,000    รอยละ 80 ทราบ ทําใหการปฏิบัติ สํานักปลัด

กลางดําเนินการสํารวจ และประสิทธิผลการ ถึงความพึงพอใจ งานมีประสิทธิภาพ กองคลัง

ความพึงพอใจของ ปฎิบัติราชการที่กําหนด ของประชาชนที่ มากยิ่งขึ้น
ผูรับบริการ วงเงิน เขารับบริการ

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

ประสิทธิภาพ การปฏิบัติ  พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล เพิ่มขึ้น คุณธรรมจริยธรรม 

งานของผูบริหาร สท. พนักงานครูเทศบาล พนักงานครู เทศบาล รอยละ90 สามารถนําหลัก
ผูนําชุมชน พนักงาน ลูกจางประจําและ ลูกจางประจํา และ ธรรมมาประยุกต
เทศบาล พนักงานครู พนักงานจาง มีความรู พนักงานจาง ใชกับการทํางาน
เทศบาล ลูกจางประจํา เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ให้มีประสทิธิภาพ
และพนกังานจ้างทต.  การครองตน ครองงาน ยิ่งขึ้น
ยางฮอม  มีความซื่อสัตยสุจริตในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจน
สามารถนําหลักธรรมมา

ประยุกตใชกับการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

213



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7 ศึกษาดูงานเพิ่มทักษะการ เพื่อเพิ่มทักษะในการ ผูบริหาร สมาชิกสภา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเขารวม ผูบริหาร สมาชิกสภา สํานักปลัด
ทํางานทักษะการเรียนรู ทํางานทักษะการเรียนรูแก ผูนําชุมชน บุคลากร โครงการ ผูนําชุมชน บุคลากร
แกผูบริหาร สมาชิกสภา ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางของ ไดรับความรู ของเทศบาลตําบล
ผูนําชุมชนบุคลากร ผูนําชุมชน บุคลากรของ เทศบาลตําบลยางฮอม เพิ่มขึ้น ยางฮอมและ
พนักงานลูกจาง ของ เทศบาลตําบลยางฮอม และประชาชนทั่วไป รอยละ 90 ประชาชนสามารถ
เทศบาลตําบลยางฮอม และประชาชนทั่วไป นําความรูที่ไดมา
และประชาชนทั่วไป ใชในการทํางานได

8 คาใชจายโครงการวัน เพื่อรวมกันในการทํา เทศบาลตําบลยางฮอม 5,000     5,000      5,000      5,000     5,000       มีการทํากิจกรรม สรางความสามัคคี สํานักปลัด
ทองถิ่นไทย กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะ บําเพ็ญสาธารณะ ในหมูคณะ

ประโยชน ประโยชนใน
ชุมชนรอยละ20

9 จัดการเลือกตั้ง เพื่อใหการเลือกตั้งเปน จัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ วัสดุ 500,000  500,000   1,000,000 1,000,000 500,000    บรรลุตามวัตถุ การเลือกตั้งเปนไป สํานักปลัด
ไปดวยความเรียบรอย  หีบเลือกตั้ง คูหาการ ประสงคของ ดวยความเรียบรอย
บรรลุตามวัตถุประสงค เลือกตั้ง กระดาษ ปากกา  โครงการจํานวน บรรลุตามวัตถุ

คาตอบแทนกรรมการฯลฯ  21 หมูบาน ประสงค
10 อบรมใหความรูเพื่อ เพื่อใหความรูแกประชาชน ประชาชนตําบลยางฮอม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรไดรับ ประชาชนเกิดจิต สํานักปลัด

เสริมสรางพลเมืองดีวิถี เพื่อการสรางจิตสํานึก ประโยชน สํานึกการเปนพลเมือง

ประชาธิปไตย พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รอยละ 80 ดีวิถีประชาธิปไตย

11 พนักงานเทศบาล เพื่อสงเสริมและยกยอง คัดเลือกพนักงานที่ปฏิบัติงาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 พนักงานมีขวัญ สงเสริมและยกยอง สํานักปลัด
พนักงานครูเทศบาล ชมเชยบุคลากรของ ที่ดีเดน และเปนแบบอยาง และกําลังใจเพิ่ม ชมเชยบุคลากรของ
ลูกจางประจํา และ เทศบาลใหมีขวัญ ที่ดีของเทศบาลตําบล ขึ้นรอยละ 80 เทศบาลใหมีขวัญ
พนักงานจางดีเดนของ และกําลังใจในการ ยางฮอม และกําลังใจในการ
เทศบาลตําบลยางฮอม ปฏิบัติราชการ ปฏิบัติราชการ

12 เสริมสรางความผาสุกและ เพื่อบุคลากรปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมสรางความรัก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บุตลากรมีความ บุคลากรปฏิบัติงาน สํานักปลัด
ความผูกพันธของบุคลากร อยางมีความสุข มีแรงจูงใจ และสามัคคีแกพนักงานใน รักลสามัคคี อยางมีความสุข
เทศบาลตําบลยางฮอม พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เทศบาลตําบลยางฮอม ปฏิบัติงานอยาง มีแรงจูงใจที่จะ

และเสริมสรางวัฒนธรรม มีความสุขเพิ่มขึ้น พัฒนาตนเอง
ที่ดีอันจะสงผลใหเกิดความ รอยละ 80 อยางตอเนื่องและ
รักความผูกพันธในองคกร ทําใหเกิดความรัก

และความผูกพันธ
ในองคกร
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13 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหบุคลากรไดรับการ เขารวมอบรม/ประชุม/ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากรไดรับ บุคลากรเทศบาล สํานักปลัด
บุคลากรของเทศบาล พัฒนาตนเองอยาง สัมมนาในหลักสูตรตางๆที่ การพัฒนาความรู ไดรับการพัฒนา
ตําบลยางฮอม ตอเนื่องและปฏิบัติงานได กรมสงเสริมปกครองสวน ความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ

อยางมีประสิทธิภาพ ทองถิ่นและหนวยงาน เพิ่มขึ้น ประสิทธิผลใหมี
ประสิทธิผลเกิดความ ตางๆ ที่จัดอบรม ฯลฯ รอยละ 80 ความรูเพิ่มขึ้น
คุมคาและมีสวนรวมใน
องคกร

14 โครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อใหความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะอาด 
พนักงานมีวินัยในการ
ปฏิบัติงานสงเสริมการมี
สวนรวมของพนักงานใน
การพัฒนาหนวยงานและมี
ความสามัคคี

พนักงานเทศบาล พนักงาน
จางของเทศบาลตําบลยางฮ
อมทุกคน

- - - - - รอยละ 80
กลุมเปาหมายมี
สวนรวมในการ
ทํากิจกรรม 5 ส.

หนวยงานมีการ
ปรับปรุง
พัฒนาขึ้นตาม
กิจกรรม 5 ส.

ทต.ยางฮอม
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 -เพื่อใหมีการถายทอด
องคความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

 -เพื่อรวบรวมองคความรูที่
มีอยูในองคกรมาพัฒนาให
เปนระบบและเปนแนว
ปฏิบัติที่ดี ถูกตอง ชัดเจน
สามารถนําไปปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

 -เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมี
การพัฒนาความรูเพ่ิมข้ึน
และเปนองคกรแหงการ
เรียนรู

สํานักปลัดพนักงาน
เทศบาล
ลูกจางประจํา 
และพนักงาน
จางที่เขารวม
ประชุมมีความรู
เพิ่มขึ้น รอยละ 
60

1.เกิดการ
ถายทอดองค
ความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร   2.
มีการรวบรวม
องคความรูที่มีอยู
ในองคกรมา
พัฒนาใหเปน
ระบบและเปน
แนวปฏิบัติที่ดี
ถูกตอง ชัดเจน
สามารถนําไป
ปฏิบัติงานได
อยาง            
3.บุคลากรมีการ
พัฒนาความรู
เพิ่มขึ้นและเปน
องคกรแหงการ
เรียนรู

15 โครงการสงเสริมการ
จัดการความรู 
(Knowledge 
Management : KM)

พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงาน

จางเขารวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร 

จํานวน 3 ครั้งและจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน

- - - - -
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16 คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ
รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ เชน 
เครื่องจักกล รถ JCB. 
สถานีสูบน้ํา คาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง

ครุภัณฑในความดูแลของ
กองคลัง

200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เกิดการบริหาร
จัดการที่ดี รอย
ละ 100

ทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กองคลัง

รวม 16  โครงการ 1,391,000  1,491,000  1,992,000  1,992,000  1,492,000  

   1.2  แผนงาน  การศึกษา

1 คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ
รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ เชน 
เครื่องจักกล รถ JCB. 
สถานีสูบน้ํา คาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง

ครุภัณฑในความดูแลของ
กองการศึกษา

10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกิดการบริหาร
จัดการที่ดี รอย
ละ 100

ทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

รวม 1  โครงการ 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000
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   1.3  แผนงาน  สาธารณสุข

1 เทศบาลตําบลยางฮอมยิ้ม เพื่อบริการประชาชน ประชาชนตําบลยางฮอม 40,000    40,000    40,000    40,000    40,000     ประชาชนเกิด มีสถานที่กลางใน กอง

บริการประชาชนเคลื่อนที่ ตําบลยางฮอมไดอยาง ความพึงพอใจการ การปดประกาศ สาธารณสุข ฯ

ทั่วถึง บูรณาการรวมกัน การสอบราคา

เพิ่มมากขึ้น  การประกวดราคา

รอยละ80

2 คาบํารุงรักษาและ เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา เทศบาลตําบลยางฮอม 100,000  100,000   100,000  100,000  100,000   เกิดการบริหาร ทําใหงานมี กอง

ปรับปรุงครุภัณฑ และปรับปรุงครุภัณฑ ราย จัดการที่ดี ประสิทธิภาพ สาธารณสุข ฯ

จายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา รอยละ 100 มากยิ่งขึ้น

โครงสรางของครุภัณฑ

ขนาดใหญ เชน 

เครื่องจักรกล ยานพาหนะ

 เปนตนซึ่งไมรวมถึงคาซอม

บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง

3 เงินสมทบกองทุนหลัก เพื่อจายเปนเงินสมทบ สมทบกองทุนหลักประกัน 500,000  500,000   500,000  500,000  500,000   ประชาชนมี ทําใหประชาชนใน กอง

ประกันสุขภาพระดับ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ ความเปนอยู พื้นที่มีชีวิตความ สาธารณสุข ฯ

ทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสท.) สุขภาพ ที่ดีขึ้น เปนอยูที่ดีขึ้น

รอยละ 80

รวม 3  โครงการ 640,000  640,000  640,000  640,000  640,000  
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

   1.3  แผนงาน  เคหะและชุมชน

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

ปรับปรุงครุภัณฑ และปรับปรุงครุภัณฑ ราย จัดการที่ดี ประสิทธิภาพ

จายเพื่อซอมแซมบํารุง รอยละ 100 มากยิ่งขึ้น

รักษาโครงสรางของครุภัณฑ

ขนาดใหญ เชนเคร่ืองจักรกล 

ยานพาหนะรถยนตสวน-

กลางรถJCB สถานีสูบนํ้า

คาซอมบํารุงปกติหรือ

เปนตนซึ่งไมรวมถึง

คาซอมกลาง

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

ปรับปรุงที่ดินและ ที่ดินและสิ่งกอสราง รวม จัดการที่ดี ประสิทธิภาพ

สิ่งกอสราง ถึงรายจายเพื่อ ดัดแปลง รอยละ 100 มากยิ่งขึ้น

ตอเติมหรือบํารุงรักษา

ที่ดิน สิ่งกอสราง ซึ่งทําให

ที่ดิน สิ่งกอสราง มีมูลคา

เพิ่มขึ้น

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

ระบบประปาหมูบาน แกประชาชน ความรูมากขึ้น ความรูมากขึ้น

4 อบรมการอนุรักษ เพื่ออบรมการอนุรักษ ประชาชนตําบลยางฮอม 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ประชาชนไดรับ ประชาชนมีความรู กองชาง

ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและ หมู 1-12 ความรูมากขึ้น ในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมในชุมชน สิ่งแวดลอมในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

รวม 4  โครงการ 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

   1.4  แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

1 อบรมสงเสริมการจัดทํา เพื่ออบรมใหความรู คณะกรรมการหมูบาน 40,000    40,000    40,000    40,000    40,000    มีการสงเสริม แผนชุมชน สํานักปลัด

แผนชุมชน เกี่ยวกับการจัดทําแผน และประชาชน หมูที่ 1-21 การจัดทําแผน สามารถนําไป

ใหมีประสิทธิภาพมาก ชุมชนครบ ใชไดจริง ถูกตอง

ยิ่งขึ้น ทุกหมูบาน ตรงกับความตอง

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

แผนพัฒนาขององคกร พัฒนาใหสอดคลองกับ หมูที่ 1-21 ความพึงพอใจ ประโยชนในการ
ปกครองสวนทองถิ่น ปญหาความตองการของ สามารถนําปญหา วางแผนพัฒนา

ประชาชน ความตองการปชช. ทองถิ่น
บรรจุในแผนฯ

รอยละ 80

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

   1.5  แผนงาน  งบกลาง

1 สมทบกองทุนประกัน เพื่อสมทบกองทุน พนักงานจางเทศบาลตําบล - - 200,000  220,000  230,000    มีการสมทบกองทุน ทําใหงานมี สํานักปลัด

สังคม ประกันสังคม ยางฮอม ประกันสังคมพนัก ประสิทธิภาพ

งานจางเทศบาลฯ มากยิ่งขึ้น

รอยละ 100

2 เงินคาบํารุงสมาคม เพื่อบํารุงสันนิบาต สมาคมสันนิบาตแหง - - 50,000    55,000    60,000     บํารุงสมาคม ทําใหไดรับการ กองคลัง

สันนิบาตเทศบาลแหง เทศบาลแหงประเทศไทย ประเทศไทย สันนิบาตฯ สนับสนุนจาก

ประเทศไทยประจําป ครบตามหนังสือ สมาคม

สั่งการ

3 กองทุนบําเหน็จบํานาญ เพื่อจายเปนคาสบทบ พนักงานเทศบาลตําบล - - 60,000    650,000  700,000    จายกองทุนบําเหน็จ ทําใหไดรับการ กองคลัง

พนักงานเทศบาล กองทุนบําเหน็จบํานาญ ยางฮอม บํานาญครบถวน สนับสนุนจาก

ขาราชการ ตามหนังสือสั่งการ กองทุน ฯ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 คาใชจายการจัดการ เพื่อเปนคาใชจายในการ คาใชจายการจัดการจราจร - - 10,000    10,000    10,000    ตั้งคาตอบแทน เปนขวัญและกําลัง เทศบาลตําบล

จราจร แกไขปญหาเก่ียวกับการ เชน การทาสีตีเสน สัญญาณ รางวับนําจับ ใจ ยางฮอม

จราจรที่ประชาชนไดรับ ไฟจราจร สามเหลี่ยม ตามหนังสือสั่งการ

ประโชนโดยตรง หยุดตรวจ ปายจราจร ฯลฯ

5 เงินชวยพิเศษ(คาทําศพ) เพื่อจายเปนคาชวยเหลือ พนักงาน ลูกจาง ที่เสียชีวิต 200,000  200,000   300,000  300,000  300,000   ตั้งเงินชวยพิเศษ ทําใหพนักงานไดรับ เทศบาลตําบล

พนักงานเทศบาล คาทําศพของพนักงาน (คาทําศพ)พนง. เงินสวัสดิการตางๆ ยางฮอม

เทศบาลตําบลยางฮอม ตามหนังสือสั่งการ

รวม 5  โครงการ 200,000  200,000  620,000  1,235,000  1,300,000 
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                                                                      แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมู
ที่.1-21

เพื่อใหราษฏรมีไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยใช
 และลดรายจายคา
กระแสไฟฟา

ติดตั้งไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (ภายใน
ตําบลยางฮอม) หมู 1 -
 21

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ติดตั้งไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย 
(ภายในตําบลยางฮ
อม) หมู 1 - 21

ราษฏรมีไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
ใช และลดรายจาย
คากระแสไฟฟา

จังหวัดเชียงราย

2 เสารไฟฟาถนน เพื่อใหราษฏรที่สัญจร
ไป มาถนนสาย 1020 
มีไฟฟาสองสวาง  และ
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ครบ
ชุด เชน เสาเหล็กชุปกัล
วาไนท โคมหลอด ขนาด
 250 วัตต/50 Hz สาย 
NYY ขนาด 2X2.5 
ตารางมิลิเมตร ฐานเสา
ไฟฟา เปนตน มาตรฐาน
กรมทางหลวง สูง 9 เมตร
 (ติดตั้งตามจุดเสี่ยง
ภายในตําบลยางฮอม) 
หมู 1 - 21

- - 780,000 780,000 780,000 ติดตั้งเสาไฟฟา
ถนน  (ภายใน
ตําบล     ยางฮ
อม) หมู 1 - 21

ราษฏรที่สัญจรไป 
มาถนนสาย 1020 
มีไฟฟาสองสวาง  
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

จังหวัดเชียงราย

2 โครงการ  -      5,000,000      5,780,000      5,780,000     5,780,000

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และบริการโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และGMS
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

1 กอสรางอาคารปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หมูที่ 13
  ตําบลยางฮอม  อําเภอขุน
ตาล  จังหวัดเชียงราย

เพื่อใหบริการ
นักทองเที่ยวและ
ราษฎรในพื้นที่ไดมี
สถานที่ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่

อาคารปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

3,000,000 3,000,000 3,000,000    3,000,000    3,000,000   นักทองเที่ยว และ
ราษฏรในพื้นที่
รอยละ100 ไดรับ
ประโยชน

นักทองเที่ยว และ
ราษฎรในพื้นที่ได
มีสถานที่ปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย จํานวน 
1 หลัง

จังหวัดเชียงราย

2 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
(ลงหินคลุกบดอัดแนนสายหนอ
หมด หนองเหม็น สันตับตอง) 
บานน้ําแพร หมูที่ 4,14,19,11 
ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย เชื่อม บานตน
ปลอง หมูที่ 5,8 ตําบลบุญเรือง
 อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย และ ตําบลแมต๋ํา 
อําเภอพญาเม็งราย  จังหวัด
เชียงราย

เพื่อใหราษฏรทั้งสาม
ตําบลไดสัญจรไป - มา
 ไดรับความสะดวก  
และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 6 เมตร 
ยาว 3,700 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000      600,000      ราษฏรทั้งสาม
ตําบลรอยละ80 
ไดใชประโยชน

ราษฏรทั้งสาม
ตําบลมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ใชในการสัญจรไป-
มาระหวางตําบลที่
สะดวก และ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

จังหวัด
เชียงราย

3 กอสรางรางระบายน้ํา น้ําแพร  
หมูที่  4

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการเกษตร
ตลอดทั้งป

รางระบายน้ําขนาด 
ปากกวาง 1 เมตร ลึก 1
 เมตร ยาว 6,000 เมตร

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน 
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

4 กอสรางฝายน้ําลน/ฝาย
เก็บน้ํา หวยชมภู  บานชมภู

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาด
และรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงราย
กําหนด)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มี
น้ําใชในการ
อุปโภค และ
การเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัด
เชียงราย

5 กอสรางฝายน้ําลน/ฝาย
เก็บน้ํา หวยปาแดง  บาน
ปาแดง

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาด
และรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงราย
กําหนด)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มี
น้ําใชในการ
อุปโภค และ
การเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัด
เชียงราย

6 กอสรางฝายน้ําลน/ฝายเก็บ
น้ํา หวยยางฮอม บานยางฮอม

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาด
และรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงราย
กําหนด)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มี
น้ําใชในการ
อุปโภค และ
การเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัด
เชียงราย

7 กอสรางฝายน้ําลน หวยน้ํา
แพร บานนํ้าแพร หมู 4

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาด
และรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงราย
กําหนด)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มี
น้ําใชในการ
อุปโภค และ
การเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัด
เชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

8 กอสรางผนังปองกันน้ํา
เซาะตลิ่ง

เพื่อสรางผนังปองกัน
น้ํากัดเซาะตลิ่ง
พังทลายถึงถนนสาย
บานน้ําแพร ตําบล
ยางฮอม  อําเภอขุน
ตาล เชื่อมตําบลแมต๋ํา 
 อําเภอพญาเม็งราย

สรางผนังปองกันนํ้า
เซาะตลิ่งพังทลาย 
บริเวณแมน้ําอิง   (วัง
ตาเหี้ย)  (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สรางผนัง
ปองกันน้ําเซาะ
ตลิ่งพังที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 แหง

ปองกันนํ้าเซาะตลิ่ง
พังถึงถนน ราษฎร
ทั้งสามตําบล
สามารถสัญจรไป 
มาไดอยางสะดวก 
และปลอดภัย

จังหวัด
เชียงราย

9 กอสรางถนนลาดยางผิว
แอสฟสทติกคอนกรีต สาย
บานน้ําแพร หมู 4 เช่ือม
บานงามเมือง หมู 11

เพื่อใหราษฎรทั้ง
สองหมูบานไดสัญจร
ไป มาไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

ถนนลาดยางผิวแอส
ฟสทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร

- 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ถนนลาดยางผิว
แอสฟสทติกคอนก
รีต ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 1,400 
เมตร จํานวน 1 สาย

ราษฎรทั้งสอง
หมูบานไดสัญจรไป
 มาไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

จังหวัด
เชียงราย

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  ม.4 ต.ยางฮอม     อ.ขุนตาล  
เชื่อมบานแมต่ําม.9 ต.แมต๋ํา อ.
พญาเม็งราย

 -เพื่อใหประชาชนมี
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

 -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบานน้ํา
แพร หมูที่ 4 ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
เชื่อม บานแมต๋ํา หมู 9 
ต.แมต๋ํา อ.พญาเม็งราย 
จเชียงราย ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร

  - 2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000  กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทางบานน้ํา
แพร หมูที่ 4 ต.
ยางฮอม อ.ขุนตาล 
จ.เชียงรายเชื่อม
บานแมต๋ํา หมู 9 ต.
แมต๋ํา อ.พญาเม็ง
ราย จเชียงราย 
ขนาดกวาง 4 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร

 -ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

จังหวัดเชียงราย

11 เรียงหินที่คอสะพานแมน้ําอิง 
หมูที่ 4

เพื่อปองกันนํ้าเซาะคอ
สะพานพังทลาย

บานน้ําแพร หมู 4 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เรียงหินคอสะพาน
แมน้ําอิง หมูที่ 4 
จํานวน 1 แหง

คอสะพานมีการ
เรียงหินปองกันนํ้า
เซาะพังทลาย

จังหวัดเชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

12 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยลึก 
บานหมู 5,7,18,20

เพื่อใหมีแหลงกักเก็บ
น้ําใชในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

ฝายนํ้าลนลําหวยลึก 
หมูที่ 5,7,18,20 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีฝายน้ําลนที่ได
มาตรฐาน จํานวน
 1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรตลอดทั้ง
ปฤดูแลงอยาง
เพียงพอ

จังหวัดเชียงราย

13 สรางฝาย คสล. (หวยลึก) หมูที่ 7 เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

บานชมภู หมู 7 ตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล
 จังหวัดเชียงราย

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สรางฝาย คสล.
จํานวน 1 แหง.

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

14 กอสรางฝายเก็บนํ้า หวยโปง
 หมูที่ 7,18

เพื่อใหราษฎรใน
พื้นที่มีนํ้าใชในการ
อุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีจังหวัด
เชียงรายกําหนด)

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

15 กอสรางฝายเก็บนํ้า หวย
หมาใน  หมูที่ 9

เพื่อใหราษฎรใน
พื้นที่มีนํ้าใชในการ
อุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีจังหวัด
เชียงรายกําหนด)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มี
น้ําใชในการ
อุปโภค และ
การเกษตรตลอด
ทั้งป

จังหวัดเชียงราย

16 กอสรางฝายเก็บนํ้า หวยแดน
เมือง  หมูที่ 11

เพื่อใหราษฎรใน
พื้นที่มีนํ้าใชในการ
อุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีจังหวัด
เชียงรายกําหนด)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มี
น้ําใชในการ
อุปโภค และ
การเกษตรตลอด
ทั้งป

จังหวัดเชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

17 ขุดเจาะประปาบาดาล พรอมส
เมอส หมูที่11

เพื่อใหราษฎรมีน้ํา
สะอาดใชในการ
อุปโภค บริโภค ตลอด
ทั้งป

บานงามเมือง หมู 11 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประปาบาดาล
พรอม สเมอร 
จํานวน 1 แหง

ราษฎรมีน้ําสะอาด
ใชในการอุปโภค 
บริโภค ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

18 สรางสะพานขามแมน้ําอิงหมูที่.
11

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
และพื้นที่ใกลเคียงมี
สะพานใชในการสัญจร
ขามแมน้ําอิง

บานงามเมือง หมู 11 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สะพานที่ได
มาตรฐาน จํานวน
 1 แหง

ราษฎรในพื้นที่และ
พื้นที่ใกลเคียงมี
สะพานใชในการ
สัญจรขามแมน้ําอิง

จังหวัดเชียงราย

19 กอสรางถนนแอสฟทสติก- 
คอนกรีต สายนํ้าแพร-งามเมือง
 หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนสอง
ตําบลไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

สรางถนนแอสฟทสติ
กคอนกรีต สายบานนํ้า
แพร-งามเมืองขนาด
กวาง 5 ม. ยาว 2,570 
ม.  หนา 0.04 ม.

 - - 7,990,000 7,990,000 7,990,000 สรางถนนแอส
ฟทสติกคอนกรีต 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนสองตําบล
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

จังหวัด
เชียงราย

20 ขยายรางสงน้ําจากสถานีสูบนํ้า
ดวยไฟฟาบานน้ําแพร/สันตับ
ตอง หมูที่ 11

เพื่อใหเกษตรกรใน
พื้นที่บานงามเมืองมีน้ํา
ใชในการเกษตรตลอด
ทั้งป

บานงามเมือง หมู 11 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ขยายรางสงน้ํา
จากสถานีสูบนํ้า
ดวยไฟฟาบานน้ํา
แพรจํานวน 1 สาย

เกษตรกรในพื้นที่
บานงามเมืองมีน้ําใช
ในการเกษตรตลอด
ทั้งป

จังหวัดเชียงราย

21 กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัววี 
ลําเหมืองสายกลาง บานยางฮ
อม  หมูที่  12

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการเกษตร
ตลอดทั้งป

รางระบายน้ําขนาด 
ปากกวาง 1 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ยาว 1,629 
เมตร

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน 
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

22 ทอระบายน้ํา คสล. หนาศูนย 
OTOP หมูที่ 15

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว
ปองกันนํ้าทวมขังใน
ชุมชน

บานหวยสัก หมู 15 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ทอระบายน้ํา 
คสล. จํานวน 1 
แหง

มีการระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว
ปองกันนํ้าทวมขัง
ในชุมชน

จังหวัดเชียงราย

23 กอสรางฝายเก็บนํ้า หวยสัก 
 หมูที่ 15

เพื่อใหราษฎรใน
พื้นที่มีนํ้าใชในการ
อุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีจังหวัด
เชียงรายกําหนด)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

กอสรางสถานีสูบนํ้าพลังงาน

1.แมน้ําอิง(วังสลี)  หมูที่ 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000

2.แมน้ําอิง ระหวางบานชมภู 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

3.หนองไครไหวบานหวยสัก หมู
 9

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

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

5. แมน้ําอิง (วังหลวง) หมู 
1,2,5,6,16,20,21

34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000

25 กอสรางสถานีสูบน้ําดวย
พลังงานไฟฟาพรอมทอสง
น้ํา ทุงแมต๋ํา ตําบลยางฮอม
เชื่มตําบลแมต๋ํา

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

สถานีสูบน้ําดวย
พลังงานไฟฟาพรอมทอ
สงนํ้า (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน 
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

เพื่อใหราษฎรใน
พื้นที่มีนํ้าใชในการ
อุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

ฝายน้ําลน (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีจังหวัด
เชียงรายกําหนด)

ราษฎรในพื้นที่มี
น้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและมีแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา
ไวบริโภคในชุมชน

ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 80

จังหวัดเชียงราย24
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

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

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีสะพานใชขามแมน้ําอิง

สะพานขามแมนํ้าอิง
ขนาด กวาง 8 เมตร 
ยาว 200 เมตร สูง 20 
เมตร

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน 
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มี
สะพานใชในการ
สัญจรขามแมน้ําอิง

จังหวัดเชียงราย

27 กอสรางอางเก็บน้ําลําหวยปา
แดง  หมูที่ 2,16,21

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

อางเก็บน้ํา (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

28 กอสรางอางเก็บน้ํา  หมูที่ 3,13 เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

อางเก็บน้ํา (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน 
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

29 กอสรางอางเก็บขนาดกลาง ลํา
หวยงามเมือง  หมูที่ 11

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

อางเก็บน้ํา ขนาด ยาว 
100 เมตร สูง 5 เมตร 
 ตามแบบมาตรฐาน

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

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

30 กอสรางอางเก็บน้ําหวยสักนอย 
 หมูที่ 10

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

อางเก็บน้ํา (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

31 กอสรางอางเก็บขนาดกลาง 
หวยลึก  หมูที่ 7,12

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

อางเก็บน้ํา ขนาดกลาง
 ตามแบบมาตรฐาน 
มข.37

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

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

32 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยลึก 
บานหมู 12

เพื่อใหมีแหลงกักเก็บ
น้ําใชในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

ฝายนํ้าลนลําหวยลึก 
หมูที่ 5,7,18,20 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

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

มีฝายน้ําลนที่ได
มาตรฐาน จํานวน
 1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรตลอด
ทั้งปฤดูแลงอยาง
เพียงพอ

จังหวัดเชียงราย

33 เทลานอเนกประสงค ประจํา
หมูบาน หมูที่ 14  (ลําดับ 2)

เพื่อกอสรางลาน
อเนกประสงคประจํา
หมูบานใหประชาชน
ในหมูบานใชประโยชน
รวมกัน

ปริมาณพื้นที่ 2 ไร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

ลาน
อเนกประสงคทีได
มาตรฐาน จํานวน
 1 แหง

ประชาชนใน
หมูบานมีพื้นที่ใช
สอยที่ไดมาตรฐาน
รวมกัน

จังหวัดเชียงราย

34 กอสรางอางเก็บน้ําลําหวยน้ํา
แพร  หมูที่ 19

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

อางเก็บน้ํา (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

35 กอสรางอางเก็บน้ําหวยนอย  
หมูที่ 5,20

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

อางเก็บน้ํา (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

36 สรางสนามกีฬาตานยาเสพติด เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีสถานที่ออกกําลัง
กายและจัดกิจกรรม
ตาง ๆ

สนามกีฬาหมูบาน 
บานน้ําแพร หมู 4

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

ราษฎรในพื้นที่มี
สนามกีฬาที่ได
มาตรฐานใชออก
กําลังกายและเด็ก
และเยาวชน
หางไกลจากยาเสพ
ติด

จังหวัดเชียงราย

37 กอสรางระบบประปาขนาดใหญ
 หมู 7,17,18

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชในการ
อุปโภค  บริโภคตลอด
ทั้งป

ระบบประปา (ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
บริโภคตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

38 กอสรางประตูน้ําก้ันแมนํ้าอิง 
หมู 4,14,19

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป

ประตูน้ํา (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน 
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

39 สรางสะพานขามลําหวยหลวง 
หมู 20,5

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีสะพานใชขามลําหวย

สะพานขามลําหวย
ขนาด กวาง 5 เมตร 
ยาว 10 เมตร สูง 2.5 
เมตร

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน    
 รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มี
สะพานใชในการ
สัญจรขามลําหวย

จังหวัดเชียงราย

40 สรางรางระบายน้ํา แบบตัววี 
หมู 21 (จากลําหวยปาแดง-ฝา
ตนตอง)

เพื่อปองกันนํ้าเซาะ
ตลิ่งพัง

รางระบายน้ําขนาด 
กวาง 8 เมตร ยาว 900
 เมตร สูง 3 เมตร

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

ราษฎรในพื้นที่มีราง
ระบายน้ํา จํานวน 1
 แหง

จังหวัดเชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

41 สรางสะพานขามลําหวยน้ําแพร 
 หมู 4

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีสะพานใชขามลําหวย

สะพานขามลําหวย
ขนาด กวาง 5 เมตร 
ยาว 10 เมตร สูง 2.5 
เมตร

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

ราษฎรในพื้นที่มี
สะพานใชในการ
สัญจรขามลําหวย

จังหวัดเชียงราย

42 เสริมผิวถนนลาดยางแอส
ฟสเซื่อมหมูบานระหวาง หมู 7
และหมู 18 ตําบลยางฮอม

เพื่อใหราษฎรทั้งสอง
หมูบานไดสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ถนนขนาด กวาง 5 
เมตร ยาว 3,800 เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน 
รอยละ 100

ราษฎรทั้งสอง
หมูบานไดมีถนน
สัญจรไป-มา 
ระหวางหมูบานมี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น

จังหวัดเชียงราย

ระบบชลประทานทอสงนํ้าบาน
น้ําแพร-ทุงบานแมต๋ํา

    10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000    10,000,000

- สรางระบบชลประทานแบบ
ทอโดนผันน้ําจากอางตาด
ควันต.แมต๋ํา ไปใชในการเกษตร

44 กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กปาแดง

 -เพื่อใชในการจัดการ
เรียน การสอนของเด็ก
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กอสรางอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51
 - 80 คน ศพด.ปาแดง  
บานดงเจริญ หมูที่ 16 ต.
ยางฮอม อ.ขุนตาล  
อาคารขนาดกวาง 13.40 
เมตร ยาว 19.40 เมตร 
สูง 6.25 เมตร

  - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอสรางอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 ขนาด 51 - 80 
คน ที่ไดมาตรฐาน
จํานวน 1 หลัง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปาแดง บานดงเจริญ
 หมูที่ 16 มีสถานที่
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัย

จังหวัด
เชียงราย

จังหวัดเชียงรายเพื่อใหราษฎรมีน้ําใช
ในการเกษตรตลอดทั้งป

ระบบชลประทานขนาด
 กวาง 0.50 เมตร ยาว
 3,000 เมตร

ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน 
รอยละ 80

43 ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใช ในการเกษตร

ตลอดทั้งป
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

45 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟาสันตับตอง

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
คลองสงน้ํา สถานีสูบ
น้ําดวยไฟฟาสันตับตอง
 ที่ชํารุดเสียหายใหมี
สภาพพรอมใชงานได
ตามปกติ

ชวงที่ 1 ลาดเอียงกวาง 
1.40 ม. ยาว 535 ม.
-ชวงที่ 2 ลาดเอียงกวาง 
1.40 ม. ยาว 121 ม.
-ชวงที่ 3 ลาดเอียงกวาง 
1.20 ม. ยาว 197 ม.
-ชวงที่ 4 ลาดเอียงกวาง 
1.00 ม. ยาว 188 ม.
-ชวงที่ 5 ลาดเอียงกวาง 
1.00 ม. ยาว 200 ม.

 -  - 842,000 842,000 842,000 ชวงที่ 1 ลาดเอียง
กวาง 1.40 ม. ยาว 
535 ม.
-ชวงที่ 2 ลาดเอียง
กวาง 1.40 ม. ยาว 
121 ม.
-ชวงที่ 3 ลาดเอียง
กวาง 1.20 ม. ยาว 
197 ม.
-ชวงที่ 4 ลาดเอียง
กวาง 1.00 ม. ยาว 
188 ม.
-ชวงที่ 5 ลาดเอียง
กวาง 1.00 ม. ยาว 
200 ม.

สถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟาสันตับตอง
พรอมใชงานได
ตามปกติ

จังหวัด
เชียงราย

233



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

46 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟาบานน้ําแพร

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
คลองสงน้ํา สถานีสูบ
น้ําดวยไฟฟาบานน้ํา
แพร ที่ชํารุดเสียหาย
ใหมีสภาพพรอมใชงาน
ไดตามปกติ

ชวงที่ 1 ลาดเอียงกวาง
 1.20 ม. ยาว 59 ม.
-ชวงที่ 2 ลาดเอียงกวาง
 1.20 ม. ยาว 93 ม.
-ชวงที่ 3 ลาดเอียงกวาง
 1.40 ม. ยาว 77 ม.
-ชวงที่ 4 ลาดเอียงกวาง
 1.40 ม. ยาว 118 ม.
-ชวงที่ 5 ลาดเอียงกวาง
 1.40 ม. ยาว 42 ม.
ชวงที่ 6 ลาดเอียงกวาง
 1.40 ม. ยาว 92 ม.

 -  - 348,000 348,000 348,000 ชวงที่ 1 ลาดเอียง
กวาง 1.20 ม. ยาว
 59 ม.
-ชวงที่ 2 ลาด
เอียงกวาง 1.20 ม.
 ยาว 93 ม.
-ชวงที่ 3 ลาด
เอียงกวาง 1.40 ม.
 ยาว 77 ม.
-ชวงที่ 4 ลาด
เอียงกวาง 1.40 ม.
 ยาว 118 ม.
-ชวงที่ 5 ลาด
เอียงกวาง 1.40 ม.
 ยาว 42 ม.
ชวงที่ 6 ลาดเอียง
กวาง 1.40 ม. ยาว
 92 ม.

สถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟาบานน้ําแพร
พรอมใชงานได
ตามปกติ

 กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

47 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต(เสริมผิว
จารจร) สายทางบานชมภู ม.7  
เชื่อม บานชมภู ม.18

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 960 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือ
พื้นที่จารจรไมนอยกวา
 4,800 ตารางเมตร

 -  - 1,203,000 1,203,000 1,203,000 ผิวจาราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 
960 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือ
พื้นที่จารจรไม
นอยกวา 4,800 
ตารางเมตร

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

จังหวัด
เชียงราย

48 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต(เสริมผิว
จารจร) สายทางบานปาแดง ม.
2  เชื่อม บานปาแดงหมูที่ .21

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 849 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือ
พื้นที่จารจรไมนอยกวา
 4,245 ตารางเมตร

 -  - 1,064,000 1,064,000 1,064,000 ผิวจาราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 
849 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือ
พื้นที่จารจรไม
นอยกวา 4,245 
ตารางเมตร

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

จังหวัด
เชียงราย

49 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต(เสริมผิว
จารจร) สายทางบานนํ้าแพร ม.
4 เชื่อม บานน้ําแพรเหนือ   
หมูที่.14

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจาราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 785 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือ
พื้นที่จารจรไมนอยกวา
 3,925 ตารางเมตร

 -  - 984,000 984,000 984,000 ผิวจาราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 
785 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือ
พื้นที่จารจรไม
นอยกวา 3,925 
ตารางเมตร

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

จังหวัด
เชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

50 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต(เสริมผิว
จารจร) สายทางบานยางฮอม 
หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจาราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 785 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือ
พื้นที่จารจรไมนอยกวา
 3,925 ตารางเมตร

 -  - 1,253,000 1,253,000 1,253,000 ผิวจาราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา
 0.04 เมตร หรือ
พื้นที่จารจรไม
นอยกวา 5,000 
ตารางเมตร

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

จังหวัด
เชียงราย

51 โครงการกอสรางฝายทดน้ําลํา
หวยน้ําแพร(จํานวน 2 จุด) 
บานน้ําแพร หมูที่ 4

เพื่อใหเปนที่กักเก็บน้ํา
ไวใชในการเกษตร 
และการอุปโภค เปน
แหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

จุดที่1 ขนาดกวาง 5.00
 เมตร สูง 1.50 เมตร
-จุดที่ 2 ขนาดกวาง 
4.00 เมตร สูง 1.50 
เมตร

  - 450,000 450,000 450,000 450,000 จุดที่1 ขนาดกวาง
 5.00 เมตร สูง 
1.50 เมตร
-จุดที่ 2 ขนาด
กวาง 4.00 เมตร 
สูง 1.50 เมตร

เพื่อใหเปนที่กักเก็บ
น้ําไวใชใน
การเกษตร และ
การอุปโภค เปน
แหลงเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า

จังหวัด
เชียงราย

52 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต สายทาง
บานน้ําแพร หมูที่ 4  เชื่อม ถึง
บานงามเมือง หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจาราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 1.30 
กิโลเมตร หนา 0.04 
เมตร

  - 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ผิวจาราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 
1.30 กิโลเมตร 
หนา 0.04 เมตร

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

จังหวัด
เชียงราย

53 ประปาหอสูง หมูที่ 17 เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

บานยางฮอม หมู 17 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สรางประปาหอสูง
 จํานวน 1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

54 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต สายทาง
บานน้ําแพร ม. 4 เชื่อม บาน
งามเมือง ม.11

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาวรวม 2,000 
เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 10,000 ตาราง
เมตร

5,330,000 5,330,000 5,330,000 ผิวจาราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว
รวม 2,000 เมตร
 หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 10,000 
ตารางเมตร

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

จังหวัด
เชียงราย

55 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
เขาสูพื้นที่การเกษตร สายรอง
หวายหมูที่  17

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการเกษตร
ตลอดทั้งป

รางระบายน้ําขนาด 
ปากกวาง 1 เมตร ลึก 
0.80 เมตร ยาว 3,500 
เมตร

- - 2,250,000 2,250,000 2,250,000 รางระบายน้ํา 
คสล. จํานวน 1 
สาย

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

56 ประปาหอสูง หมูที่18 เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

บานชมภูใต หมู 18 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สรางประปาหอสูง
 จํานวน 1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

57 สรางถังเก็บน้ํา คสล. แปด
เหลี่ยม  หมู 19

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชในการ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป

ถังเก็บน้ํา คสล.แปด
เหลี่ยม ขนาดบรรจุนํ้า 
150 ลบ.ม.  จํานวน 6 
ถัง

- - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ถังเก็บน้ํา คสล. 
จํานวน 6 ถัง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในกา
อุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

58 เจาะบอบาดาล  พรอมระบบ
สูบน้ํา  หมู 20

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชในการ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทั้งป

เจาะบอบาดาล ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว
 ลึก 100 เมตร พรอม
ระบบสูบน้ํา

- - 350,000 350,000 350,000 เจาะบอบาดาล 
จํานวน 1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชในกา
อุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

59 สรางอาคารเรียนศพด.บาน
ปาแดง

 เพื่อให เด็ก ศพด.มี
อาคารที่ คงทน 
แข็งแรง ถาวร มีพื้นที่
ใชสอยเหมาะสมใน
การทํากิจกรรมสําหรับ
เด็กปฐมวัย

ตามแบบมาตรฐาน กรม
สงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น แบบท่ี สถ.ศพด.
 2 ขนาด 51 - 80 คน 
13.40 X 19.40 X 6.25 ,.

- 1800000 1800000 1800000 1800000 เด็ก ศพด. ในเขต
บริการไดมีอาคาร
เรียนที่ คงทน 
แข็งแรง ถาวร 
จํานวน 1 หลัง

 เด็ก ศพด.มี
อาคารเรียนที่ได
มาตรฐาน

จังหวัด
เชียงราย

60 สรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารที่แข็งแรง 
คงทน ถาวร มีพื้นที่ใช
สอยเหมาะสมในการ
ทํากิจกรรมของเด็ก
ปฐมวัย

สรางอาคาร ขนาด กวาง
 12 ม.  ยาว 18 ม.  สูง 
6.20 ม.(แบบสถ. ศพด.1
 ตามแบบกรมสงเสริม
ปกครองสวนทองถิ่น 
บรรจุเด็กนักเรียนไมเกิน
 50 คน

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 อาคารที่ได
มาตรฐานจํานวน 
1 หลัง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารที่แข็งแรง 
คงทน ถาวร มีพื้นที่
ใชสอยเหมาะสมใน
การทํากิจกรรมของ
เด็กปฐมวัย

จังหวัด
เชียงราย

61 กอสรางถนนแอสฟทสติก 
คอนกรีต สายบานยางฮอม หมู
ที่ 8 ตําบลยางฮอม อําเภอขุน
ตาล จังหวัดเชียงราย เชื่อม 
บานหวยหอม หมู 13 ตําบลปา
ตาล อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย

 -เพื่อใหราษฎรทั้งสอง
ตําบลไดสัญจรไป มา 
ไดรับความสะดวก 
และปลอดภัย

ถนนแอสฟทสติก 
คอนกรีต  กวาง 6 
เมตร ยาว 570 เมตร 
หนา 0.04 เมตร

 -  -  1,700,000  -  - ถนนแอสฟทสติก 
คอนกรีต  กวาง 6 
เมตร ยาว 570 
เมตร หนา 0.04 
เมตร จํานวน 1 
สาย

ราษฏรทั้งสอง
ตําบลมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ใชในการสัญจรไป 
มา ระหวางตําบลที่
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

อบจ.เชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายกลางบานน้ําแพร หมู 4 
ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย เชื่อมบาน
แมต๋ํา หมู 9  ตําบลแมต๋ํา 
อําเภอพญาเม็งราย  จังหวัด
เชียงราย

 -เพื่อใหราษฎรทั้งสอง
ตําบลไดสัญจรไป มา 
ไดรับความสะดวก 
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 6 เมตร 
ยาว 3,700 เมตรหนา 
0.15 เมตร

 -  3,600,000  3,600,000  3,600,000  3,600,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 6 
เมตร ยาว 3,700 
เมตรหนา 0.15 
เมตร จํานวน 1 
สาย

ราษฏรทั้งสอง
ตําบลมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ใชในการสัญจรไป 
มา ระหวางตําบลที่
สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

อบจ.เชียงราย

63 กอสรางพนังปองกันน้ําเซาะตลิ่ง
 บริเวณแมน้ําอิง (วังตาเหี้ย)

เพื่อสรางพนังปองกัน
น้ําเซาะตลิ่งพังทลาย
ถึงถนนสายบานน้ําแพร
 ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล  เชื่อม ตําบล
แมต๋ํา อําเภอพญาเม็ง
ราย

สรางพนังปองกันน้ํา
เซาะตลิ่งพังทลาย
บริเวณแมน้ําอิง (วังตา
เหี้ย)ขนาด ยาว 1,000 
 ม.  สูง 15 ม.

 -  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 พนังปองกันน้ํา
เซาะตลิ่งพังที่ได
มาตรฐาน จํานวน
 1 แหง

-ปองกันนํ้าเซาะ
ตลิ่งพังถึงถนน     
 -ราษฎรทั้งสาม
ตําบลสามารถสัญจร
ไป มาไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

อบจ.เชียงราย

64 กอสรางพนังปองกันน้ําเซาะตลิ่ง
 บริเวณแมน้ําอิง (สถานีสูบน้ํา
บานทุงศรีเกิด หมู 3)

เพื่อสรางพนังปองกัน
น้ําเซาะตลิ่งพังทลาย
ถึงถนนสายบานน้ําแพร
 ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล  เชื่อม ตําบล
แมต๋ํา อําเภอพญาเม็ง
ราย

สรางพนังปองกันน้ํา
เซาะตลิ่งพังทลาย
บริเวณแมน้ําอิง (วังตา
เหี้ย)ขนาด ยาว 1,000 
 ม.  สูง 15 ม.

 -  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 พนังปองกันน้ํา
เซาะตลิ่งพังที่ได
มาตรฐาน จํานวน
 1 แหง

-ปองกันนํ้าเซาะ
ตลิ่งพังถึงถนน     
 -ราษฎรทั้งสาม
ตําบลสามารถสัญจร
ไป มาไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

อบจ.เชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

65 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสทติ
กคอนกรีต สายหนองหมด 
หนองเหม็น สันตับตอง บานน้ํา
แพร หมู 4,14,19 และบานงาม
 หมู 11 ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล เชื่อม บานตนปลอง หมู
 5,8 ตําบลบุญเรือง อําเภอ
เชียงของ  เชื่อมบานใหมโชคชัย
 หมู 2 ตําบลตาดควัน อําเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 -เพื่อใหราษฎรทั้งสาม
ตําบลไดสัญจรไป มา 
ไดรับความสะดวก 
และปลอดภัย

ถนนลาดยางแอสฟสท
ติกคอนกรีต กวาง 6 
เมตร ยาว 3,700 เมตร
  หนา 0.04 เมตร

 -  2,055,500  2,055,500  2,055,500  2,055,500 ถนนลาดยางแอส
ฟสทติกคอนกรีต 
กวาง 6 เมตร ยาว
 3,700 เมตร หนา
 0.15 เมตร 
จํานวน 1 สาย

ราษฎรทั้งสามตําบล
ไดสัญจรไป มา 
ไดรับความสะดวก 
และปลอดภัยยิ่งขึ้น

อบจ.เชียงราย

66 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต เชื่อม 3 
อําเภอ 4 อปท. สายทางบานน้ํา
แพร ม.4  เชื่อม บานตนปลอง 
หมู 5,8 ตําบลบุญเรือง อําเภอ
เชียงของ บานน้ําแพร ม.4  
เชื่อม ใหมโชคชัย ตําบลตาด
ควัน  อําเภอพญาเม็งราย บาน
น้ําแพร ม.4  เชื่อม บานแมต๋ํา 
อําเภอพญาเม็งราย  จังหวัด
เชียงราย

เพื่อใหประชาชนทั้ง 3
 อําเภอ 4 อปท.ไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ผิวจาราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1.30 
กิโลเมตร หนา 0.04 
เมตร

 - 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ผิวจาราจรกวาง 
6.00 เมตร ยาว 
1.30 กิโลเมตร 
หนา 0.04 เมตร

ประชาชนทั้ง 3 
อําเภอ 4 อปท.
ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบจ.เชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

67 โครงการกอสรางอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.บานหวย
สัก)

เพื่อใหเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหวยสักได
มีสถานที่ใชในการ
เรียนการสอนที่ได
มาตรฐาน เอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน

สรางอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตามแบบ
มาตรฐานของกรม
สงเสริมปกครองสวน
ทองถิ่น

 - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ได
มาตรฐานจํานวน 
1 หลัง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหวยสักไดมี
สถานที่ใชในการ
เรียนการสอนที่ได
มาตรฐาน เอื้อตอ
การจัดการเรียน
การสอน

กรมสงเสริมฯ

68 โครงการกอสรางอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.บานปา
แดง)

เพื่อใหเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานปาแดงได
มีสถานที่ใชในการ
เรียนการสอนที่ได
มาตรฐาน เอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน

สรางอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตามแบบ
มาตรฐานของกรม
สงเสริมปกครองสวน
ทองถิ่น

 - - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ได
มาตรฐานจํานวน 
1 หลัง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานปาแดงมี
สถานที่ใชในการ
เรียนการสอนที่ได
มาตรฐาน เอื้อตอ
การจัดการเรียน
การสอน

กรมสงเสริมฯ

68 โครงการ   304,700,000   336,745,500   386,159,500   384,059,500    384,059,500
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

1

ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําหนอง
กวาง หมูที่ 1

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

พื้นที่ปรับปรุงฟนฟู 
หนองกวาง จํานวน 25 
ไร

 - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ํา
สาธารณะหมูบาน
 จํานวน 1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

จังหวัด
เชียงราย

2

ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําบวก
เพอะพะ หมูที่ 1

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

พื้นที่ปรับปรุงฟนฟู 
จํานวน 2 ไร

 - - 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ํา
สาธารณะหมูบาน
 จํานวน 1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

จังหวัด
เชียงราย

3

ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําหนอง
บวกแซะ  หมูที่ 1

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

บานปาบง หมู 1 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

 - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ํา  จํานวน 
1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

จังหวัดเชียงราย

4 ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําหนอง
ปลาขาว หมูที่ 1

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

บานปาบง หมู 1 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

 - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ํา  จํานวน 
1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

จังหวัดเชียงราย

1.3 แผนงาน การเกษตร
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

5 ขุดลอกแมน้ําอิง วังตาเหี้ย บาน
ทุงศรีเกิด หมูที่ 3  ตําบลยางฮ
อม  อําเภอขุนตาล  จังหวัด
เชียงราย

เพื่อใหแมน้ําอิง (วังตา
เหี้ย บานทุงศรีเกิด 
หมูที่ 3) เปนที่กักเก็บ
น้ําไวใชในการเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แมน้ําอิง วังตาเหี้ย 
บานทุงศรีเกิด หมูที่ 
3 (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ราษฏรในพื้นที่
รอยละ 80 ไดรับ
ประโยชน

ราษฎรในพื้นที่ได
มีนํ้าใชในชวงฤดู
แลงอยางเพียงพอ

จังหวัดเชียงราย

6 ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําบวก
หลวง หมูที่ 3

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

บานทุงศรีเกิด หมู 3 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ํา  จํานวน 
1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

จังหวัดเชียงราย

7 ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําหนอง
สลาบ หมูที่ 3

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

บานทุงศรีเกิด หมู 3 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ํา  จํานวน 
1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

จังหวัดเชียงราย

8 ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําหนองขี้
เฉียด หมูที่ 5

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

พื้นที่ปรับปรุงฟนฟู หมู
ที่ 5

 - - 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ํา
สาธารณะหมูบาน
 จํานวน 1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

จังหวัด
เชียงราย

บานยางฮอม หมู 8  มีแหลงกักเก็บน้ําไว
ตําบลยางฮอม  ใชในการเกษตร
อําเภอขุนตาล  ในชวงฤดูแลง และ
จังหวัดเชียงราย  เปนแหลงเพาะพันธุ

สัตวนํ้าของหมูบาน

จังหวัดเชียงราย-เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
การเกษตรในชวงฤดูแลง
 และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ําของ
หมูบาน

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําหนองหัว
วัว หมูที่ 8

1,000,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ํา จํานวน 1
 แหง

9
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

บานยางฮอม หมู 8  มีแหลงกักเก็บน้ําไว
ตําบลยางฮอม  ใชในการเกษตร
อําเภอขุนตาล  ในชวงฤดูแลง และ
จังหวัดเชียงราย  เปนแหลงเพาะพันธุ

สัตวนํ้าของหมูบาน

11 ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําลํานํ้า
สาธารณะประโยชนหนองแม
หลอบ หมูที่11

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

บานงามเมือง หมู 11 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ํา  จํานวน 
1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

จังหวัดเชียงราย

12 ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําหนองสม
แสง เนื้อที่ 45 ไร หมูที่ 12

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

บานยางฮอม หมู 12 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ํา  จํานวน 
1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

จังหวัดเชียงราย

13 ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําหนองออ 
เนื้อที่ 8.2 ไรหมูที่ 12

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

บานยางฮอม หมู 12 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ํา  จํานวน 
1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําหนองปง -เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
การเกษตรในชวงฤดู
แลง และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ําของ
หมูบาน

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จังหวัดเชียงราย1,000,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ําจํานวน 1
 แหง

10
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

14 ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําหนองไผ
 หมูที่ 12

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

บานยางฮอม หมู 12 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ํา  จํานวน 
1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

จังหวัดเชียงราย

15 ปรับปรุงฟนฟูอางหวยสัก 
หมูที่ 15

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีนํ้าใชในการอุปโภค 
และการเกษตรตลอด
ทั้งป

ขุดลอกอาง (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จังหวัดเชียงราย

16 ขุดลอกหนองปงหลวง  บานน้ํา
แพร หมู 4

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและมี
แหลงเพาะพันธุ
สัตวนํ้าไวบริโภคใน
ชุมชน

จังหวัดเชียงราย

17 ขุดลอกหนองยาแดง  บานน้ํา
แพร หมู  4

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

18 ขุดลอกหนองดินดาก เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

19 ขุดลอกหนองบัว เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน 
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการอุปโภค 
และการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

20 ขุดลอกหนองออ เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและมี
แหลงเพาะพันธุ
สัตวนํ้าไวบริโภคใน
ชุมชน

จังหวัดเชียงราย

21 ขุดลอกหนองหัววัว บานยางฮ
อม หมู 8

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและมี
แหลงเพาะพันธุ
สัตวนํ้าไวบริโภคใน
ชุมชน

จังหวัดเชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

22 ขุดลอกหนองสมแสง เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและมี
แหลงเพาะพันธุ
สัตวนํ้าไวบริโภคใน
ชุมชน

จังหวัดเชียงราย

23 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยสัก เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกอางเก็บน้ํา 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน 
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและมี
แหลงเพาะพันธุสัตว
น้ําไวบริโภคในชุมชน

จังหวัดเชียงราย

24 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยกางปลา เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกอางเก็บน้ํา
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน 
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและมี
แหลงเพาะพันธุสัตว
น้ําไวบริโภคในชุมชน

จังหวัดเชียงราย

25 ขุดลอกอางเก็บน้ําบาน
ยางฮอม หมู 12

เพื่อใหราษฎรใน
พื้นที่มีแหลงน้ําใช
ในการเกษตร
ตลอดทั้งปและเปน
แหลงเพาะพันธุ
สัตวน้ํา

ขุดลอกอางเก็บน้ํา 
(ขนาดและ
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มี
น้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและมีแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา
ไวบริโภคในชุมชน

จังหวัด
เชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

26 ขุดลอกหวยหมาไน  หมู 15 เพื่อใหราษฎรใน
พื้นที่มีแหลงน้ําใช
ในการเกษตร
ตลอดทั้งปและเปน
แหลงเพาะพันธุ
สัตวน้ํา

ขุดลอกหวย(ขนาด 
ยาว 4,000 เมตร)

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

ราษฎรในพื้นที่มี
น้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและมีแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา
ไวบริโภคในชุมชน

จังหวัด
เชียงราย

27 ขุดลอกลําหวยสัก หมู 15 เพื่อใหราษฎรใน
พื้นที่มีแหลงน้ําใช
ในการเกษตร
ตลอดทั้งปและเปน
แหลงเพาะพันธุ
สัตวน้ํา

ขุดลอกลําหวย
(ขนาดและ
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มี
น้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและมีแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา
ไวบริโภคในชุมชน

จังหวัด
เชียงราย

28 ขุดลอกลําหวยยางฮอม หมู 
8,12,17

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกลําหวย(ขนาด
และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มี
น้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและมีแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา
ไวบริโภคในชุมชน

จังหวัดเชียงราย

29 ขุดลอกบวกผึ้ง  หมู 12 เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน 
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและมี
แหลงเพาะพันธุสัตว
น้ําไวบริโภคในชุมชน

จังหวัดเชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

30 ขุดลอกหนองสมปอย หมู 2 เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและมี
แหลงเพาะพันธุสัตว
น้ําไวบริโภคในชุมชน

จังหวัดเชียงราย

31 ขุดลอกหนองโกง หมู 4,14,19 เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน 
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและมี
แหลงเพาะพันธุ
สัตวนํ้าไวบริโภคใน
ชุมชน

จังหวัดเชียงราย

32 ผันนํ้าอิงสูการเกษตร หมู 15 เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป

ระยะทางยาว 4,000 
เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน 
รอยละ 100

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการเกษตร
ตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

33 เปลี่ยนทิศทางนํ้าของแมน้ําอิง 
เพื่อปองกันตลิ่งพัง หมู 4

เพื่อปองกันนํ้าเซาะ
ตลิ่งพัง

ปรับพื้นที่แมน้ําอิง 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

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

แมน้ําอิงมีการไหล
ของนํ้าสะดวกขึ้น 
และปองกันตลิ่งพัง

จังหวัดเชียงราย

34 ขุดลอกแมน้ําอิง บานน้ําแพร  
หมู 4 ต.ยางฮอม  อ.ขุนตาล  จ.
เชียงราย

เพื่อใหแมน้ําอิง(บานํ้า
แพร หมู 4)เปนที่กัก
เก็บน้ําไวใชใน
การเกษตรในชวงฤดู
แลง

แมน้ําอิง บานน้ําแพร 
หมู 4 (ขนาดและ
รายละเอียดแบบ
แปลนที่จังหวัดกําหนด)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรในพื้นที่
รอยละ 80ไดรับ
ประโยชน

ราษฎรในพื้นที่ไดมี
น้ําใชในชวงฤดูแลง
อยางเพียงพอ

จังหวัดเชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

35 ขุดลอกหนองแซะ หมู 1,2 เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มีน้ํา
ใชในการเกษตร
ตลอดทั้งปและมี
แหลงเพาะพันธุ
สัตวนํ้าไวบริโภคใน
ชุมชน

จังหวัดเชียงราย

36 ขุดลอกหนองเกางิ้ว หมู 4 เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

ขุดลอกหนองน้ํา 
(ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

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

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการเกษตรตลอด
ทั้งปและมีแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ําไว
บริโภคในชุมชน

จังหวัดเชียงราย

37 โครงการขุดลอกหนองโคง-
หนองออบานหวยหลวงใต หมูที่
 6

หนองโคง-หนองออ 
เปนหนองน้ําที่สามารถ
กักเก็บน้ําไดเปน
จํานวนมาก ซึ่ง
สามารถนําไปใชในการ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว 
และเปนแหลงประมง
ของราษฎรในหมูบาน
และหมูบานใกลเคียง

ขนาดตามแปลน 2,200,000     2,200,000    2,200,000 ขนาดตามแปลน หนองโคง-หนองออ 
เปนหนองน้ําที่
สามารถกักเก็บน้ําได
เปนจํานวนมาก ซึ่ง
สามารถนําไปใชใน
การเพาะปลูก เลี้ยง
สัตว และเปนแหลง
ประมงของราษฎรใน
หมูบานและหมูบาน
ใกลเคียง

จังหวัด
เชียงราย

38 ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําบวกที่
สาธารณะหมูบาน (ดง) หมูที่ 17

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

บานยางฮอม หมู 17 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ํา  จํานวน 
1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

จังหวัดเชียงราย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

39 ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําหนอง
ยางฮอมหมูที่.17

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

บานยางฮอม หมู 17 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ํา  จํานวน 
1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

จังหวัดเชียงราย

40 ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําหนอง
แซะ  หมู 18

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

บานชมภูใต หมู 18 
ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ํา  จํานวน 
1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

จังหวัดเชียงราย

41 ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําหนอง
หญางู  หมู 20

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่
มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอดทั้งป
และเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

บานหวยหลวงเหนือ 
หมู 20 ตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุงฟนฟู
แหลงน้ํา  จํานวน 
1 แหง

ราษฎรในพื้นที่มี
แหลงน้ําใชใน
การเกษตรตลอด
ทั้งปและเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา

จังหวัดเชียงราย

42 ขุดลอกแมน้ําอิง บานน้ําแพร 
หมูที่ 4 และบานทุงศรีเกิด หมู 
3ตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล
 จังหวัดเชียงราย

 -เพื่อขุดลอกแมน้ําอิง
ปองกันนํ้าเซาะตลิ่งพัง
ถึงถนนเสียหาย

ปรับพื้นที่แมน้ําอิง      
 บานน้ําแพร หมูที่ 4  
และบานทุงศรีเกิด หมู 
3ขนาดกวาง 20 เมตร 
ยาว 300 เมตร ลึก  ..
ม.   (โดยใชทราย/ดิน
แลกกับคาดําเนินการ
ขุด)

  - - - - - ปรับพื้นที่แมน้ําอิง
 จํานวน 1 แหง

 มีการขุดลอกแมน้ํา
อิง ปองกันนํ้าเซาะ
ตลิ่งพังถึงถนน
เสียหาย

อบจ.เชียงราย

42 โครงการ     54,000,000     54,000,000     85,000,000     85,000,000    85,000,000
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                                                                      แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

1 กอสรางลานชมวิว  หมูที่ 13  
ตําบลยางฮออม  อําเภอขุนตาล
  จังหวัดเชียงราย

เพื่อใหนักทองเที่ยว 
และราษฎรในพื้นที่มี
สถานที่ชมวิวที่สวยงาม

ลานชมวิว (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัดเชียงราย
กําหนด)

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีนักทองเที่ยวมา
เที่ยวเพิ่มขึ้นรอย
ละ 50 ตอป

มีสถานที่ทองเที่ยวใน
พื้นที่และในจังหวัด
เชียงรายที่ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 1 แหง

จังหวัดเชียงราย

2 โครงการเพื่อความมั่นคงพัฒนา
แหลงทองเที่ยวดอยพญาพิภักดิ์
  หมูที่ 13

เพื่อใหมีสถานที่บริการ
นักทองเที่ยว เชน 
อาคารใหบริการ 
บานพักโอมสเตย เปนตน

อาคาร บานพักบริการ
นักทองเที่ยว (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
จังหวัดเชียงรายกําหนด)

3,000,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 มีอาคาร สถานที่
ใหบริการ
นักทองเที่ยว
จํานวน 1 แหง

มีสถานที่บริการ
นักทองเที่ยวที่ได
มาตรฐาน

จังหวัดเชียงราย

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ธรรมชาติลําหวยปาแดง

เพื่อใหมีแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษธรรมชาติ
ของจังหวัดเชียงราย
เพิ่มขึ้น

แหลงทองเที่ยว (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่จังหวัดเชียงราย
กําหนด)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นรอยละ 50
 ตอป

มีสถานที่ทองเที่ยวใน
พื้นที่และในจังหวัด
เชียงรายที่ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 1 แหง

จังหวัดเชียงราย

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 กรดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนที่เข็มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเที่ยว

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)
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1 ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณ
ลานชมวิวภูหลงถัง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณลานชมวิวภู
หลงถัง ใหเปน
สถานที่ทองเที่ยวของ
จังหวัดเชียงรายและ
กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2

ปรับปรุง บริเวณลานชมวิว
ภูหลงถังบานพญาพิภักดิ์ 
หมู 13 เชน บานพักรับรอง
เจาหนาที่ หองสุขา  จัด
ภูมิทัศนบริเวณลานชมวิวภู
หลงถัง และสระมังกร ฯลฯ
 (ขนาดและรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสถานที่
ทองเที่ยว 
สถานที่พักรับรอง
และสถานที่
อํานวยความ
สะดวกแกนักทอ
เที่ยวและ
เจาหนาที่อยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน

มีจํานวน
นักทองเที่ยวเขามา
เที่ยวในพื้นที่เพิ่ม
มากขึ้นทําใหสราง
รายไดแกประชาชน
ในตําบล ประชาชน
มีความเปนอยูที่ดีข้ึน

- กลุมจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 2     -
จังหวัดเชียงราย

รวม 4  โครงการ 16,500,000 17,800,000 17,800,000 17,800,000
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                                                                      แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

1 สรางสถานีสูบนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตย บานยางฮอม หมู 
12

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
น้ําใชในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

สถานีสูบน้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตย (ขนาดและ
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่จังหวัดเชียงรายกําหนด)

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช
ในการอุปโภค และ
การเกษตรตลอดทั้งป

จังหวัดเชียงราย

2 ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง
ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย  
บริเวณทางแยกที่ไมมีระบบ
ไฟฟาทางสาธารณะท่ีมืดและ
เปลี่ยว

เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มี
ไฟฟาสองสวางตามจุด
เสี่ยงเกิดเหตุตางๆ

ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง
ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย 
(ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่จังหวัด
เชียงรายกําหนด)

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ราษฎรในพื้นที่
ไดรับประโยชน
รอยละ 80

ราษฎรในพื้นที่มี
ไฟฟาสองสวางใน
พื้นที่จุดเสี่ยง

จังหวัดเชียงราย

รวม   รวม 2 โครางการ 10,100,000 10,100,000 10,100,000 10,100,000

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ - - 120,000 120,000 120,000 สํานักปลัด

2 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ เพื่อใชในงาน
ประชาสัมพันธของ
เทศบาลตําบลยางฮ
อม

กลองถายภาพ ดิจิตอล พรอม
เลนส จํานวน 1ตัว ๆ ละ 35,000
 บาท 1.เปนกลอง กลองถายรูป 
ดิจิตอล พรอมเลนส

-  - 35,000    -  - สํานักปลัด

2.ความละเอียดไมนอยกวา 24.0
 ลานพิกเซล

3. มีระบบเฟลชในตัว

4.รองรับการเชื่อมตอ Wifi และ 
Bluetooth
5.สามารถบันทึกวีดีโอได ระดับ 
Full HD หรือดีกวา

6.มีกระเปาบรรจุกลอง (จัดซื้อ
ราคาตามทองตลาด)

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ครุภัณฑ
การเกษตร

เครื่องเปาลม จํานวน 5 เครื่อง ๆ
 ละ 24,000 บาท                   -
เนื่องจากไมมีรายการกําหนด
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด

เพื่อใชในการกันแนว
เขตกันไฟพื้นที่ปา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV  ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 
50 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,400
 บาท

- 24,400 24,400 24,400 24,400 สํานักปลัด

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 
หนาที่ 56 ลําดับที่ 5.5

4 บริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV   ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 X 1080 พิกเซลขนาด 
48 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,700
 บาท

- - 18,700 18,700 18,700 สํานักปลัด

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 
หนาที่ 56 ลําดับที่ 5.5

5 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ   - 42,500   -   -   - สํานักปลัด

           

ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เพื่อใชในการ
นําเสนอผลงานของ
เทศบาลตําบล     
ยางฮอม

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
ขนาด 4,000 ANSI  Lumens 
ราคา 42,500 บาท                -
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
 ธันวาคม 2561 หนาที่ 55 ลําดับ
ที่ 5.3

เพื่อใชในการแสดง
ภาพจาก
กลองโทรทัศนวงจร
ปดของเทศบาล
ตําบลยางฮอม

 เพื่อใชในการ
นําเสนอผลงานของ
เทศบาลตําบลยางฮ
อม
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ    
ไฟฟาและวิทยุ

เพื่อใชรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของทาง
ราชการ

กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายใน
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 5 ตัว

- - 115,000 115,000 115,000 สํานักปลัด

 -จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือน
ตุลาคม 2561 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1

7 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ    
ไฟฟาและวิทยุ

เพื่อใชรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของทาง

อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8
 ชอง  จํานวน 1 ตัว

- - 22,000 22,000 22,000 สํานักปลัด

 -จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือน
ตุลาคม 2561 หนาที่ 9 ลําดับที่ 9

8 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ    
ไฟฟาและวิทยุ

อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) จํานวน 1 ตัว

- - 8,600 8,600 8,600 สํานักปลัด

 -จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือน
ตุลาคม 2561 หนาที่ 11 ลําดับที่ 12

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ รถบรรทุกนํ้า  ขนาด 6 ตัน  6 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา
 170 กิโลวัตต  จํานวน 1 คัน ๆ ละ 
2,500,000 บาท

 - - 2,500,000  2,500,000  2,500,000  สํานักปลัด

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561 
หนาที่ 65 ลําดับที่ 8.2

เพื่อใชรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของทาง
ราชการ

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

เพื่อใชในงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่ตําบลยางฮอม
และพื้นที่ใกลเคียง
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

รถดับเพลิงชนิดถังน้ําถังโฟมแยก
ในตัวจํานวน 1 คัน ๆ ละ 
5,000,000 บาท

 - - 5,000,000   5,000,000   5,000,000   สํานักปลัด

1.เปนรถยนตที่ใชในการดับเพลิงที่

ลุกไหมน้ํามันและทั่วไป

2. เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 6

สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา

3.เปนรถยนตชนิด 6 ลอ ขับเคลื่อนไม

นอยกวา 1 เพลา มีกําลังสูงสุดไมนอย

กวา 230 แรงมา

4. มีถังบรรจุนํ้าและถังบรรจุน้ํายา

โฟมแยกในตัว

5. มีถังบรรจุนํ้าไมนอยกวา 6,000 ลิตร

 และถังบรรจุโฟมไมนอยกวา 500 ลิตร

6.มีระบบปมสูญญากาศแบบอัตโนมัติ

ติดตั้งเคร่ืองสูบและเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง

7.มีแทนปนฉีดน้ําและโฟม

8.นํ้าหนักรถยนตรวมนํ้าหนักบรรทุก

ไมนอยกวา 15,000 ก.ก. สามารถรับ

น้ําหนักรถ สวนประกอบ เครื่องมือและ

อุปกรณประจํารถขณะบรรทุกเต็ม

สมรรถนะไดไมนอยกวา 15,000 ก.ก.

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยพื้นที่ตําบล
ยางฮอมและพื้นที่
ใกลเคียง

258



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อใชในหองประชุม
เทศบาลตําบลยางฮอม

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่ํา
กวา 24,000 บีทียู จํานวน 2 
เครื่องๆละ 28,000 บาท         
 -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
 ธันวาคม 2561 หนาที่ 73 ลําดับ
ที่ 10.8

- - 56,000 56,000 56,000 สํานักปลัด

12 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อใชในหองกิจการ
สภาและคณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลยางฮอม

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง   
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่ํา
กวา 36,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่องๆละ 47,000 บาท          
 -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
 ธันวาคม 2561 หนาที่ 73 ลําดับ
ที่ 10.8

- - 47,000 47,000 47,000 สํานักปลัด

13 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

โตะทํางาน ขนาด 3.5  ฟุต จํานวน 1 
ตัว

- - 4,500 4,500 4,500 สํานักปลัด

1. โตะทํางานขนาดไมนอยกวา 
1067(W)*660(D)*750(H) mm.

2.โครงสรางทําจากเหล็กแผนชนิด SPCC
 หนาไมนอย

-เพื่อใชในงานสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบล
ยางฮอม
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

กวา 0.5 มม.ผิวหนาโตะปูทับดวย PVC 
หนาไมนอยกวา1.0 มม. ขอบหนาโตะ
ยึดปดดวยขอบยางเฉียดข้ึนรูปตลอด
แนวพรอมทั้งมีขอบปดอลูมิเนียมกัน
ขอบดานบนหนาโตะ

3. ล้ินชักกลางทําจากเหล็กแผนชนิด 
SPCC หนาไมนอยกวา 0.5 มม. เลื่อน
เขาออกดวยรางล้ินชักระบบลูกลอ
พลาสติก พรอมกุญแจล็อค 1 ชุด

4. ตัวถังทําจากเหล็กแผนชนิด SPCC 
หนาไมนอยกวา 0.5 มม. เลื่อนเขาออก
ดวยรางล้ินชักระบบลูกลอพลาสติก 
พรอมกุญแจล็อค 1 ชุด โดยล็อคระบบ 
CENTRAL LOCK

5. สวนที่เปนเหล็กทั้งหมดตองผานการ
ทําความสะอาดผิวงาน ลางไขมันเคลือบ
ผิวเพื่อปองกันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะ
ดวยการเคลือบ IRON PHOSPHATE 
ดวยระบบ SPRAY พนสีน้ําคุณภาพสูง
และอบความรอนที่อุณหภูมิ 135 องศา 
ความหนาของสี 20-25 MICRON
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 
16 น้ิว

1.ขนาดใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว
2.สามารถปรับสาย และหยุดสาย
ไดดวยเชือกดึง 2 เสน

3.สามารถปรับระดันความแรงลม
ได 3 ระดับไดดวย

เชือกดึง

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

5.ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน มอก. 
จํานวน 10 ตัว

15 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.)
จํานวน3 ตูๆ ละ5,500บาท

- - 16,500 16,500 16,500 สํานักปลัด

1.มีมือจับชนิดบิด

2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ช้ิน

3.คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

16 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อใชในสํานักปลัด  ตูบานเลื่อนกระจก  ขนาด 4 ฟุต - - 9,600 9,600 9,600 สํานักปลัด

จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 4,800 บาท

 1.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก

พรอมกุญแจ ขนาดไมนอยกวา  

118(W)*40(D)*87(H) ซม.

2.แผนชั้นภายใน 2 ชั้น สามารถ

ปรับระดับ สูง-ต่ํา ได

13,000- 13,000 13,00014 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

--เพื่อใชในสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบล
ยางฮอมและหอง
ประชุมเทศบาล
ตําบลยางฮอม

สํานักปลัด

-เพื่อใชเก็บเอกสาร
งานบุคลากรและ
งานอื่นในสํานักปลัด
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

17 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ - เพื่อใชในการใหบริการ พัดลมอุตสาหกรรม สามขา - - 19,200 19,200 19,200 สํานักปลัด

สํานักงาน ประชาชนที่มารวม จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท

กิจกรรม/โครงการ  1.ขนาดใบพัดไมนอยกวา 24 นิ้ว

ของเทศบาลตําบล 2.ปรับแรงลมได 3 ระดับ

ยางฮอม 3.ปรับสายซาย-ขวา และหยุดสายได

ตามตองการ

4.ปรับระดับความสูงได

5.ขาเสาพัดลมแข็งแรง ทนทาน

เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตาม

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตาม

ราคาทองตลาด

18 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่ออํานวยความ จัดซื้อเกาอ้ีพนักพิงต่ํา.จํานวน 4 ตัวๆละ - - 6,400      6,400      6,400      สํานักปลัด

สะดวกในการปฏิบัติงาน 1,600 บาท

1.เกาอ้ีพนักพิงต่ํา ขนาดไมนอยกวา 

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

3. ที่นั่งและพนักพิง ทําจาก ฟองนํ้า 

P.U. ฉีดขึ้นรูป

4. สามารถปรับระดับสูง - ต่ํา ไดดวย

ระบบโชคไฮโดรลิค

5. ขาเกาอี้ทําจากพลาสติก

จัดซื้อตามราคาทองตลาด
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

19 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่ออํานวยความ จัดซื้อเครื่องโทรศัพทพื้นฐาน - 2,200      2,200      2,200      2,200      สํานักปลัด
สะดวกในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,200 บาท

1.ชองตอ Data port
2.หนาจอ LED
3.สัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเขา
4.รองรับบริการ Caller ID 
5.ปุม Navigator
6.ปุม Speaker Phone
7.หนวยความจําสมุดโทรศัพท
ไมนอยกวา 50 เลขหมาย
8 มีฟงกชั่นแสดงชื่อและหมายเลข

เรียกเขา จัดซื้อตามราคาทองตลาด
20 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่ออํานวยความ จัดซื้อเกาอ้ีทํางานสําหรับผูบริหาร - 30,000     30,000     30,000     30,000     สํานักปลัด

สะดวกในการปฏิบัติงาน จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
1.เกาอ้ีสํานักงานพนักพิงสูงขนาดไม
นอยกวา68(W)*70(D)*119-124(H) cm.
2.โครงสรางทําจากเหล็กหรือไมวีเนียร
ดัดขึ้นรูป
3.ที่นั่งและพนักพิง ทําจากฟองนํ้า 
 P.U. ฉีดขึ้นรูป
4.สามารถปรับระดับสูง-ต่ําได 
5.ขาเกาอี้ทําจากพลาสติกหรือเหล็ก
จัดซื้อตามราคาทองตลาด

21 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  - เพื่ออํานวยความ เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED - - 8,900      8,900      8,900      สํานักปลัด
คอมพิวเตอร สะดวกในการปฏิบัติงาน ขาวดํา ชนิด Network  แบบที่ 1

(28 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 8,900 บาท
 จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หนาที่ 17 
ลําดับที่ 45 263



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

22 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  - เพื่ออํานวยความ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ง -  - 4,300      4,300      4,300      สํานักปลัด

คอมพิวเตอร สะดวกในการปฏิบัติงาน ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

ของเจาหนาที่เทศบาล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท

ตําบลยางฮอม จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ 

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หนาที่ 16

ลําดับที่ 42

23 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  - เพื่ออํานวยความ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน - - 17,000     17,000     17,000     สํานักปลัด

คอมพิวเตอร สะดวกในการปฏิบัติงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หนาที่ 3

ลําดับที่ 7

24 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 - เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA - - 2,500      2,500      2,500      สํานักปลัด

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท

จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หนาที่ 22
ลําดับที่ 61 

25 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อใชเก็บเอกสารการ ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ปพ.ศ.2561 - - 27,500      27,500      27,500      กองคลัง

สํานักงาน เงินงานจัดเก็บภาษี ฎีกา  จํานวน 10 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท

ป พ.ศ.2562 จํานวน 5 หลัง

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 
หนาที่ 74 ลําดับที่10.16.1

264



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

26 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อบริการประชาชน พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว - - 2,600      2,600      2,600      กองคลัง
สํานักงาน ที่มาติดตอราชการ จํานวน 2 ตัวๆละ 1,300 บาท

 -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
2. สามารถปรับสาย และหยุดสายได
ดวยเชือกดึง 2 เสน
3. สามารถปรับระดับความแรงลมได 3
ระดับดวยเชือกดึง
4. ไดฉลากประหยัดไฟ เบอร 
5,แรงดันไฟฟา 220 v.50 Hz 
5. ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐาน มอก.
เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด

27 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อใชในการสงเอกสาร เครื่องโทรสารแบบใช - - 18,000.00  18,000.00  18,000.00  กองคลัง
สํานักงาน งานราชการ กระดาษธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ

20 แผน จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561 หนาที่ 71
ลําดับที่10.1.1

28 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่ออํานวยความ จัดซื้อเกาอ้ีพนักพิงต่ํา.จํานวน 3 ตัวๆละ - - 5,400      5,400      5,400      กองคลัง
สะดวกในการปฏิบัติงาน 1,800 บาท

1.เกาอ้ีพนักพิงต่ํา ขนาดไมนอยกวา 
55(W)*60(D)*85(H)cm.
3. ที่นั่งและพนักพิง ทําจาก ฟองนํ้า 
P.U. ฉีดขึ้นรูป
4. สามารถปรับระดับสูง - ต่ํา ไดดวย
ระบบโชคไฮโดรลิค
5. ขาเกาอี้ทําจากเหล็กชุปโครเมี่ยม
จัดซื้อตามราคาทองตลาด
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

29 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  - เพื่ออํานวยความ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน -  - 30,000     30,000     30,000     กองคลัง

คอมพิวเตอร สะดวกในการปฏิบัติงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด 

ไมนอยกวา19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ

ละ 30,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ 

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 

หนาที่ 4 ลําดับที่ 9

30 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  - เพื่ออํานวยความ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED - - 2,600      2,600      2,600      กองคลัง

คอมพิวเตอร สะดวกในการปฏิบัติงาน ขาวดํา (18 หนา/นาที)จํานวน 1 

เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ 

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 

หนาที่ 16 ลําดับที่ 44

31 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  - เพื่ออํานวยความ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA - - 2,500      2,500      2,500      กองคลัง

คอมพิวเตอร สะดวกในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ 

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หนาที่ 22
ลําดับที่ 61 

32 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  - เพื่ออํานวยความ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน - - 17,000     17,000     17,000     กองคลัง

คอมพิวเตอร สะดวกในการปฏิบัติงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หนาที่ 3
ลําดับที่ 7 266



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

33 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  - เพื่ออํานวยความ เครื่องพิมพชนิดเลอเซอร หรือชนิด LED - - 10,000     10,000     10,000     กองคลัง

คอมพิวเตอร สะดวกในการปฏิบัติงาน สี ชนิดNetwork แบบที่(18 หนา/นาที)

1 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท

  จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 

หนาที่ 17 ลําดับที่ 47

34 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อสงเสริมพัฒนาการ กระดานลื่นแปนบาสโกล ฟุตบอล - - 70,000 70,000 70,000 กองการศึกษา

การศึกษา เด็กทั้งกลามเนื้อมัดเล็ก 3 in 1 จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 10,000

และมัดใหญ  บาท ขนาด 105×165×107 ซม.

ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีนเนื่องจาก

ไมมีรายการกําหนดราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด

35 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อสงเสริมพัฒนาการ กระดานลื่นหนูนอยตัวจ๋ิว - - 15,000     15,000     15,000     กองการศึกษา

การศึกษา เด็กทั้งกลามเนื้อมัดเล็ก จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 5,000บาท 

และมัดใหญ ขนาด 100×48×65 ซม.

ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน

เนื่องจากไมมีรายการกํา

หนดราคามาตรฐานครุภัณฑ 

จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด

36 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อสงเสริมพัฒนาการ อุโมงคหนอนนอยหลากสี จํานวน  2 - - 24,000     24,000     24,000     กองการศึกษา

การศึกษา เด็กทั้งกลามเนื้อมัดเล็ก ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

และมัดใหญ ขนาด 200×100×100 ซม.

ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน

เนื่องจากไมมีรายการกําหนด

ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด267



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

37 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อสงเสริมพัฒนาการ กระดานลื่นพรอมชิงชาพรอมแปนบาส - - 12,000     12,000     12,000     กองการศึกษา

การศึกษา เด็กทั้งกลามเนื้อมัดเล็ก จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

และมัดใหญ ขนาด 185×205×125 ซม.

ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน

เนื่องจากไมมีรายการกําหนด

ราคามาตรฐานครุภัณฑ 

จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด

38 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  - เพื่อใชใน ศพด. ชุดเตาชิงชา จํานวน 1 ชุด - - 59,000     59,000     59,000     กองการศึกษา

การศึกษา บานหวยสักมีครุภัณฑใช ชุดละ 59,000 บาท ศพด.บานหวยสัก

ในการจัดกิจกรรม  ชุดเตาชิงชา 

การเรียนการสอนใหแก ขนาด ยาว 600 ซม.กวาง 180 ซม.

นักเรียน  สูง 200 ซม.

เนื่องจากไมมีรายการกําหนด

ราคามาตรฐานครุภัณฑ 

จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด

39 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อใชในศพด. ชุดเตาชิงชา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ - - 59,000 59,000 59,000 กองการศึกษา

การศึกษา บานพญาพิภักดิ์มีครุภัณฑ 59,000 บาท ศพด.

ใชในการจัดกิจกรรมการ  ชุดเตาชิงชาขนาด ยาว 600 ซม. บานพญาพิภักดิ์

เรียนการสอนใหแก กวาง 180 ซม. สูง 200 ซม.

นักเรียน เนื่องจากไมมีรายการกําหนด

ราคามาตรฐานครุภัณฑ 

จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

40 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
การศึกษา

 เพื่อใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีครุภัณฑใช
ในการจัดการ
กิจกรรมการเรียน
การสอนใหแกเด็ก
ปฐมวัย

ชุดโตะกิจกรรมอนุบาล  โฟเมกา
พรอมเกาอี้ 6 ตัว (ชุดละ 3,500 
บาท) 2 ชุด                         -
โตะจัดกิจกรรมเด็กอนุบาลโฟ
เมกาพรอมเกาอี้ 6 ตัว โตะขนาด 
60x120x50 ซม.เกาอี้ ขนาด 
25x28x45 ซม.(จัดซื้อราคาตาม
ทองตลาด)

- - 7,000     7,000     7,000     กองการศึกษา 
ศพด.บานชมภู

41 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
การศึกษา

 เพื่อใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีครุภัณฑใช
ในการจัดการ
กิจกรรมการเรียน
การสอนใหแกเด็ก
ปฐมวัย

ชุดโตะกิจกรรมอนุบาล โฟเมกา
พรอมเกาอี้ 6 ตัว (ชุดละ 3,500 
บาท) 2 ชุด                        -
โตะจัดกิจกรรมเด็กอนุบาลโฟ
เมกาพรอมเกาอี้ 6 ตัว โตะขนาด 
60x120x50 ซม.เกาอี้ ขนาด 
25x28x45 ซม.(จัดซื้อราคาตาม
ทองตลาด)

- - 7,000     7,000     7,000     กองการศึกษา 
ศพด.บานปาแดง

42 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา  - เพื่อใชในการบันทึกภาพกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 14,000 14,000 14,000 14,000 กองการศึกษา

และเผยแพร กิจกรรมตาง ๆของเทศบาลความละเอียด 20 ลานพิกเซล

ตําบลยางฮอม จํานวน 1 ตัว

 -เปนกลองคอมแพค (Compact

 Digtal  Camera)

-ความละเอียดที่กําหนดเปนความ

 ละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ(Image Sensor)

 -มีระบบแฟลชในตัว269



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

 -สามารถถอดเปลี่ยนลื่อบันทึกขอมูลได

อยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็มหรือเมื่อ

ตองการเปลี่ยน

-สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยัง

เครื่องคอมพิวเตอรได

 -มีกระเปาบรรจุเครื่อง

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

43 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ โทรทัศน แอล อี ดี จํานวน - 8,000      8,000      8,000      8,000      กองการศึกษา

และเผยแพร เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ

ประมาณ ธันวาคม 2561 หนาที่ 56

ลําดับที่ 5.4

44 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพื่อใชในศพด. ตูลําโพง ขนาด 15 นิ้ว 2 ทางแบบ 9,000 9,000 9,000 9,000 กองการศึกษา

และวิทยุ บานพญาพิภักดิ์มีครุภัณฑ เคลื่อนที่พรอมไมคลอย จํานวน 1 ชุด ศพด.

ใชในการจัดกิจกรรมการ ชุดละ 9,000 บาท บานพญาพิภักดิ์

เรียนการสอนใหแก  ตูลําโพง 15 นิ้ว 2 ทาง แบบเคลื่อนที่

นักเรียน พรอมไมคลอย450 วัตต PA Speacker

BIK USK-15V  ตูลําโพง 15 นิ้ว 2 ทาง 

แบบเคลื่อนที่พรอมไมคลอย 450 วัตต

  PA Speaker System 450 W

 ตูลําโพงอเนกประสงค 15 นิ้ว ,MP3, 

USB, 2 ไมคลอย VHF 

เนื่องจากไมมีรายการกําหนด

ราคามาตรฐานครุภัณฑ 

จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

45 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อใชในการปฏิบัติ เครื่องเลน ซีดี,ดีวีดี - - 2,900      2,900      2,900      กองการศึกษา

ไฟฟาและวิทยุ การเรียนการสอนของ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,900บาท

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

ของเทศบาลตําบล 1.สามารถรองรับแผน CD,MP3

ยางฮอม ,DVD,VCD,SVCD,MPEG-4

รองรับการใชงานผาน USB,

HDMI 

เนื่องจากไมมีรายการกําหนด

ราคามาตรฐานครุภัณฑ 

จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด

46 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ -เพื่อใชในการจัดกิจกรรม ลําโพงอเนกประสงค พรอมดวย  - - 8000 8000 8000 กองการศึกษา

ไฟฟาและวิทยุ การเรียนการสอนให ไมคโครโฟนไรสาย UHF  

แกเด็กศูนยพัฒนา จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท

เด็กเล็กสังกัดเทศบาล  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

ตําบลยางฮอม 1.เลนไฟลมัลติมีเดียฝานทางระบบไร

สายบลูทูธ(Bluetooth)

2.ปรับระดับเสียง Volume,เสียงเบส

(Bass)และเสียงแหลม(Trebie)

3.ชองตอไมคโครโฟน (Mic Input) 1ชุด

ปรับระดับเสียงวอลุมไมค (Mic Vol)

เอคโค (Echo)

4.ของตอกีตาร(Guitar Input) 1 ชุด
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ปรับระดับเสียงวอลุม(Guitar  Vol)

5.ชองสัญญาณ AUX Input รองรับ

การเซื่อมตอจากเครื่องเลนดีวีดี,

คอมพิวเตอร Notebook

6.ชองสัญญาณ USB/SD Card Input

รองรับการเลนไฟล MP3 พรอมดวย

ปุมควบคุมการทํางาน และหนาจอ

แสดงผล

7.ใชไดทั้งไฟ AC Voltage (220V)และ

DC Voltage(12V)

8.ภายในตัวลําโพงบรรจุแบตเตอร่ี DC 12V 

อยูภายใน พรอมดวยระบบปองกัน

อัตโนมัติ

9.โดยระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่

เต็ม จะใชระยะเวลาอยูที่ 8-12 ชั่วโมง 

และใชงานไดตอเน่ือง 2-6 ชั่วโมง

10.ชุดลอลาก ปรับระดับที่ลากได 2 

ระดับ เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อน

ยายใชสําหรับการนําเสนอขายสินคา,

การจัดโปรโมชั่นตามสถานที่ตางๆฯลฯ

เนื่องจากไมมีรายการกําหนด

ราคามาตรฐานครุภัณฑ 

จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

47 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อจัดเก็บเอกสารของ ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน - - 33,000     33,000     33,000     กองการศึกษา

สํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 6 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561  
หนาที่ 74  ลําดับที่ 10.16

48 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อใชวางหนังสือใน ชั้นวางหนังสือแบบไม จํานวน 12 อัน - - 18,000     18,000     18,000     กองการศึกษา

สํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อันละ 1,500 บาท

 - ขนาด กวาง 40 ซม. ยาว 

90 ซม. สูง 116 ซม. 

 - แบงเปน 3 ชั้นเน่ืองจากไมมีรายการ

กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัด

ซื้อตามราคาทองตลาด

49 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อใชระบายอากาศใน พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว - - 23,400     23,400     23,400     กองการศึกษา

สํานักงาน ชวงที่เด็กทํากิจกกรรม จํานวน 18 ตัวๆละ 1,300 บาท

และพักผอนสําหรับศูนย  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

พัฒนาเด็กเล็ก 8 แหง 1. ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

2. สามารถปรับสาย และหยุดสายได

ดวยเชือกดึง 2 เสน

3. สามารถปรับระดับความแรงลมได 3

ระดับดวยเชือกดึง

4. ไดฉลากประหยัดไฟ เบอร 

5,แรงดันไฟฟา 220 v.50 Hz 

5. ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐาน มอก.

เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคา

มาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา

ทองตลาด 273



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

50 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อใชเก็บเอกสารที่ ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน - - 67,200     67,200     67,200     กองการศึกษา

สํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กให 14 หลัง ๆ ละ 4,800 บาท

เปนระเบียบเรียบรอย  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพรอม

กุญแจ ขนาดไมนอยกวา 118(W)*40

(D)*87(H) ซม.

2.แผนชั้นภายใน 2 ชั้นสามารถปรับ

ระดับสูง-ต่ําไดเนื่องจากไมมีรายการ

กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัด

ซื้อราคาทองตลาด

51 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใหศูนยพัฒนา ชุดโตะกิจกรรมอนุบาลโฟเมกา พรอม - - 35,000 35,000 35,000 กองการศึกษา

สํานักงาน เด็กเล็กมีครุภัณฑใชใน เกาอ้ี 6 ตัว  จํานวน 10 ชุด ๆ ละ

การจัดกิจกรรมการเรียน  3,500 บาท

การสอนใหแกนักเรียน ชุดโตะกิจกรรมอนุบาล  โฟเมกา 

พรอมเกาอี้ 6 ตัว

1. โตะ 60*120*50 ซม.

2. เกาอ้ี 25*28*54ซม.

  (จัดซื้อราคาตามทองตลาด)
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

52 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อใชในศูนยพัฒนา ตูเก็บถุงนอนและสื่อการเรียนการสอน 4,500 4,500 4,500 4,500 กองการศึกษา

เด็กเล็ก บานทุงศรีเกิด จํานวน 1 หลัง หลังละ 4,500 บาท ศพด.บานทุงศรีเกิด

ประกอบดวย

1.แบงเปน 3 ช้ัน จํานวน 18 ชอง

2.กวาง 40 ซม. ยาว 2.40 ม.

สูง 90 ซม.

จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

53 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อให เด็ก ศพด.มี
ครุภัณฑที่ใชในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและ
จัดเก็บเอกสารให
เปนระเบียบ
เรียบรอย

 ตูเก็บที่นอน จํานวน 2 หลัง ๆ 
ละ 4,500 บาท                     
 -ตูเก็บที่นอนขนาด ยาว 240 
ซม.สูง 98 ซม. มีชองเก็บที่นอน
18 ชอง จํานวน 2 หลัง  (จัดซื้อ
ราคาตามทองตลาด)

- - 9,000     9,000     9,000     กองการศึกษา 
ศพด.บานปาแดง

54 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อใชในการจัด
กิจกรรม/โครงการ
ของเทศบาลตําบล
ยางฮอม

โตะพับเอนกประสงค จํานวน 30
 ตัว ตัวละ 1,200 บาท             
โตะพับเอนกประสงค ขนาด 60 x
 150 ซม. หนาโตะทําจากไมตี
โครงบุโฟเมกาสีขาว ปดขอบดวย
 PVC  (จัดซื้อราคาตามทองตลาด)

- - 36,000   36,000   36,000   กองการศึกษา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

55 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่ออํานวยความสะดวก เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ง - - 34,400     34,400     34,400     กองการศึกษา

คอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงาน ถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) 

 จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ 

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หนาที่ 16

ลําดับที่ 42

56 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่ออํานวยความสะดวก เครื่องพิมพ Multifunction - - 8,000      8,000      8,000      กองการศึกษา

คอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงาน แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

 (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  

เครื่องละ 8,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ 

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หนาที่18 ลําดับที่ 50

57 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  - เพื่ออํานวยความ คอมพิวเตอรโนตบุก - 22,000     22,000     22,000     22,000     กองการศึกษา

คอมพิวเตอร สะดวกในการปฏิบัติงาน สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1

เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ 

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หนาที่ 6 

ลําดับที่ 13

58 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  - เพื่ออํานวยความ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน - - 34,000     34,000     34,000     กองการศึกษา

คอมพิวเตอร สะดวกในการปฏิบัติงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

กองชาง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หนาที่ 3

ลําดับที่ 7

276



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

59 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
การแพทย

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตัล 
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 1,800 บาท

- -       7,200       7,200       7,200 กองสาธารณสุข

1.หนาจอจะแสดง Time and date 

2.SYS  คือ คาความดันขณะหัวใจบีบตัว

3. DIA คือ คาความดันขณะหัวใจ
คลายตัว

4.PULSE RATE คือ อัตราการเตนของ
ชีพขจร

5.Heartbeat  คือสัญลักษณหัวใจเตน
ปกติ

6.IHB Prompt คือ สัญลักษณแจง
เตือนการเตนของหัวใจผิดปกติ

7.Blood Pressre Level Display  
เปนแทบแจงใหทราบระดับความดัน 
หากSYS สูงกวา 140 มม. ปรอท หรือ
 DIA สูงกวา 90 มม.ปรอท หมายถึง
ความดันสูง  ควรปรึกษาแพทย

8. Cuff Wrapping Detection  คือ 
สัญลักษณการแจงรัดผาพับแขน

9.Body Movement  Detectio คือ
สัญลักษณแจงเตือนการเคลื่อนไหว
ขณะวัด

10.Record Number คือลําดับที่ของ
ขอมูลที่บันทึก

 เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคา

มาตรฐานคุรุภัณฑจึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด

-เพื่อใชใหบริการวัด
ความดันโลหิต
ประชาชนตําบลยางฮอม
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

60
สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อใชจัดเก็บเอกสาร เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอ ขนาด - - 26,000 26,000 26,000 กองสาธารณสุข ฯ

งานบานงานครัว ของกองสาธารณสุขและ  2 กอก จํานวน 1 เครื่อง

สิ่งแวดลอม เครื่องละ26,000 บาท 

  จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

 คอมพิวเตอรประจําป พ.ศ.2561

หนาที่ 60 ลําดับที่ 6.4

61
สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อใชในศูนย ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต - - 6,500 6,500 6,500 กองสาธารณสุข ฯ

งานบานงานครัว ของกองสาธารณสุขและ จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 6,500 บาท 

สิ่งแวดลอม จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรประจําป พ.ศ.2561

 หนาที่ 60 ลําดับที่ 6.1

62 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน - - 814,000   814,000   814,000   กองสาธารณสุข

ยานพาหนะและของเทศบาลตําบล

ขนสง ยางฮอม

 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน2ลอปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซีหรือกําลัง
เครื่องยนต                          -
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
 ธันวาคม 2561 หนาที่ 67 ลําดับ
ที่ 8.2.2
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

63 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อใชจัดเก็บเอกสาร ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน - - 4,800 4,800 4,800 กองสาธารณสุข ฯ

สํานักงาน ของกองสาธารณสุขและ  1 ตู ๆ ละ  4,800 บาท 

สิ่งแวดลอม  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพรอม

 กุญแจ ขนาดไมนอยกวา 118(W)*40

(D)*87(H) ซม.

2.แผนชั้นภายใน 2 ชั้นสามารถปรับ

ระดับสูง-ต่ําไดเนื่องจากไมมีรายการ

กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัด

ซื้อราคาทองตลาด

64 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อใชในศูนยบริการ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด32 นิ้ว  - - 8,000      8,000      8,000      กองสาธารณสุข ฯ

และเผยแพร จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ

ประมาณ มกราคม 2561

หนาที่ 58 ลําดับที่ 5.5

65 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ -เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง - - 9,000      9,000      9,000      กองสาธารณสุข ฯ

ไฟฟาและวิทยุ นอกสถานที่ของ จํานวน 1 เครื่อง ขนาด 15 นิ้ว

กองสาธารณสุขและ 450 วัตต  รองรับ Bluetooth

สิ่งแวดลอม พรอมไมคลอย VHF 2 ตัว

เนื่องจากไมมีรายการ กําหนดราคา

มาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อราคา

ทองตลาด
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

66 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  - เพื่ออํานวยความ เครื่องโทรศัพทตั้งโตะระบบระบบ - - 4,000      4,000      4,000      กองสาธารณสุข ฯ
สํานักงาน สะดวกในการปฏิบัติงาน อีเล็กทรอนิกสชนิดกดปุม (TONE) 

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท
 -คุณสมบัติของเครื่องรับโทรศัพทแบบ
 Analog  Single Line Telephone 
1.เปนเครื่องโทรศัพทตั้งโตะระบบ
อีเล็กทรอนิกสชนิดกดปุม (TONE)
 ใหสัญญาณความถี่เสียง (DTMF) 
2.เปนเครื่องโทรศัพทตั้งโตะชนิดกดปุม
(TONE)ใหสัญญาณความถ่ีเสียง(DTMF)
3.สามารถปรับระดับความดังของ
สัญญาณกริ่งได
4.มีปุมเพื่อใชในการตัดเสียงพูด (Mute) 

5.มีปุมเพื่อใชในการโอนสาย (FLASH)
6.มีปุม REDIAL สําหรับหมุนทวนสาย
นอกซํ้าอยูบนหนาปด (KEY PAD) เนื่อง
จากไมมีรายการกําหนดราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด

67 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ -เพื่อใชในศูนยกูชีพ กูภัย  พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา  - 1,300 1,300 1,300 กองสาธารณสุข
สํานักงาน เทศบาลตําบลยางฮอม 16 นิ้ว จํานวน 1 ตัว ตัวละ 1,300 บาท

1.ขนาดใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว
2.สามารถปรับสาย และหยุดสายได

3.สามารถปรับระดันความแรงลม
ได 3 ระดับไดดวยเชือกดึง
4.ไดฉลากประหยัดไฟ เบอร 5 ,
แรงดันไฟฟา 220 V. 50 Hz

5.ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน มอก. 
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,300 บาท
จัดซื้อตามราคาทองตลาด280



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

68  -เพื่อใชในหองประชุม
เทศบาลตําบลยางฮอม

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่ํากวา 
24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆละ 
28,000 บาท

กองสาธารณสุข

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 
หนาที่ 73 ลําดับที่ 10.8

69 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ - เพื่อใชสําหรับจัดเก็บ ตูเหล็กล็อกเกอร 9 ประตู  - - 9,000 9,000 9,000 กองสาธารณสุข

สํานักงาน เอกสารและอุปกรณที่ มีหูสําหรับรอยสายยู 

จําเปนตองใชในหองกูชีพ พรอมกุญแจล็อก ขนาด 91.4 X

 45.7 X 183 ซม.

จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 9,000 บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

70 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  - เพื่ออํานวยความสะดวกเครื่องพิมพ Multifunction - - 8,000      8,000      8,000      กองสาธารณสุข ฯ

คอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงาน แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

 (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  

เครื่องละ 8,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ 

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หนาที่18 ลําดับที่ 50

สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

 - 28,60028,600 28,600-
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งบประมาณและที่ผานมา

71 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 - เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท

-
- 2,500      2,500      2,500      

กองสาธารณสุข

2.สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 
15 นาที

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ 

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หนาที่ 22

ลําดับที่ 61 

72 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  - เพื่ออํานวยความ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน - - 17,000     17,000     17,000     กองสาธารณสุข

คอมพิวเตอร สะดวกในการปฏิบัติงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

กองสาธารณสุขและ จํานวน 1 เครื่อง

สิ่งแวดลอม คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หนาที่ 3

ลําดับที่ 7

73  -เพื่อใชในหองกองชาง เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่ํากวา 
24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆละ 
32,400 บาท

กองชาง

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 
หนาที่ 73 ลําดับที่ 10.8

เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

 - - 32,400 32,400 32,400
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เปาหมาย หนวยงาน
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

74  -เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานกองชาง

โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัวๆละ 
2,950 บาท

กองชาง

1.โตะคอมพิวเตอรแบบมีลิ้นชัก 2 
ลิ้นชักขวา ขนาด กวาง 1200 ซม. ลึก 
600 ซม. สูง 750 มม.

2.หนาโตะทําจากไมปารติเกิ้ลบอรด 
หนา 25 มม. ปดผิวดวยเมลามีนลาย
ไมสีเชอรรี่ ปดขอบดวย PVC สีเชอรรี่
หนา 1 มม.

3.ขาโตะทําจากไมปารติเกิ้ลบอรดหนา
 18 มม. ปดผิวดวยเมลามีนฟรอยดปด
ขอบดวย PVC สีดําหนา 1 มม.

4.กลองลิ้นชัก เปนไมปารตอเกิ้ลบอรด
หนา 15 มม.ปดผิวดวยเมลามีนฟ
รอยดปดขอบดวย PVC สีดําหนา 1 
มม. ดานหนาล้ินชักปดดวยเมลามีนสี
เชอรรี่

5.แผนวางคียบอรดทําจากไมปารติเกิ้ล
บอรด หนา 16 มม.เคลือบผิวดวยเม
ลามีนสีเชอรรี่ปดขอบดวย PVC สีเชอร
รี่หนา 1 มม.เลื่อนเชาออกดวยรางลูก
ลอมีชองพลาสติกกลมรอยสายไฟที่
แผนบังหนา

เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด

2,950 2,950 2,950เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

 - -
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75  -เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานกองชาง

เกาอ้ีพนักพิงกลาง จํานวน 3 ตัวๆละ 
3,190บาท เปนเงิน 9,570 บาท

กองชาง

1.ขนาดโดยประมาณ กอนกดโชค 
กวาง 65 ลึก 71 สูง 97 ซม. หลังกด
โชค กวาง 65 ลึก 71 สูง 107 ซม.

2.ความสูงจากพื้นที่นั่ง (กอนกดโชค) 
45 ซม. (หลังกดโชค) 55 ซม.

3.โครงขึ้นรูปเบาะเกาอี้ทําจากไมอัด

4.ที่น่ังบุดวยฟองนํ้า 2 แผนความหนา 
2 นิ้ว และ 0.5 นิ้วเย็บติดและที่พิง
ดวยฟองนํ้า ความหนา 1.5 นิ้ว และ 
0.5 นิ้ว เย็บติด

5.เบาะหุมดวยผนังเทียม PD

6.แขนขาทําจากเหล็ก ขึ้นรูปยิงติดแขน
เบาะ

7.ขาและแขนเกาอ้ีชุปดวยโครเมี่ยม 
หรือ พนสีดวย epoxy powder 
coating

8.แกนเกาอ้ีเปนแกนโชคไฮโดรลิคปรับ
ระดับสูง-ต่ํา

เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด

9,570 9,570 9,570เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

 - -
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76  -เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานกองชาง

เกาอ้ีพนักพิงต่ํา จํานวน 3 ตัวๆละ 
1,600 บาท เปนเงิน 4,800 บาท

กองชาง

1.ตัวเกาอ้ีที่นั่ง+พิง ทําจากโครงเหล็ก 
เปนกลม 6 หุน ตัดขึ้นรูป

2.บุดวยฟองนํ้าหนา 2 นิ้ว และหุมดวย
ผาหนังเทียม

3.แขนเกาอ้ีทําจากพลาสติก 
Polypropylene

4.ขาเกาอ้ีทําจากเหล็ก ปมขึ้นรูปพนสี
ดําดวยระบบ epoxy powder ใสลูก
ลอพลาสติก

5.แกนเกาอ้ีเปนแกนโชค hydraulic 
อัดแกส สามารถปรับระดับสูง-ต่ําได

6.ขนาดโดยมาตรฐานกวาง 55 ซม. 
ยาว 56 ซม. สูง 91 ซม

7.ขาและแขนเกาอ้ีชุปดวยโครเมี่ยม 
หรือ พนสีดวย epoxy powder 
coating

8.แกนเกาอ้ีเปนแกนโชคไฮโดรลิคปรับ
ระดับสูง-ต่ํา

เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด

เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

 - - 4,800 4,800 4,800
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77 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องสแกนผนัง จํานวน 1 - - 20,000     20,000     20,000     กองชาง

กอสราง ในการตรวจสอบการ เครื่อง ๆ ละ 20,000  บาท

กอสรางโครงการตางๆ  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 -เปนเครื่องสแกนผนังใชเรดารสําหรับ

คนหาวัตถุทุกชนิด

 -ใชไดทั้งแบต10.8 โวลทของ BOSCH 

และ ถานอัลคาไลน AA จํานวน 4 กอน 

 -มีฟงชั่นที่ใชสําหรับวัดบนพื้นผิวที่ใช

ขนาดเล็กมากๆ SPOT MEASUREMENT

 -มีฟงคชั่นที่สามารถตรวจสอบหา 

ระยะ และ ระบุตําแหนงศูนกลางของ 

วัตถุที่ใชวัด

 -ใชงานงายจาก3ฟงคชั่นการใชงานที่

สามารถเขาใจไดเองจาก USER

 INTERFACE ที่เปนเขาใจไดงายตอผูใช

 - สามารถตรวจสอบวัตถุไดลึกสูงสุดถึง 

12 ซม. 

 -สงสัญญาณเสียง และ ภาพเตือนหลัง

จากที่วัตถุ ถูกพบในผนังTechnical 

data: D-tect 120 wallscanner

 Professional

 -ใชตรวจหา ทอน้ําที่มีน้ํา , โลหะ, 

อโลหะ, ไม, สายไฟที่มีกระแส 

 -ระยะวัดลึกสูงสุด 120 มม. 

 -ระยะวัดลึกสูงสุด เหล็ก 120 มม. 

 -ระยะวัดลึกสูงสุด ทองแดง 120 มม. 

 -ระยะวัดลึกสูงสุด สายไฟที่มีกระแส
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 60 มม. 
 -ระยะวัดลึกสูงสุด ไม 38 มม. 
 -ความแมนยํา ± 10 มม. 
 -ปดเครื่องอัตโนมัต ภายใน 5 นาที 
 -ใชแบต 10.8 V ลิเที่ยมไอออน
/ 4กอน x 1.5 V อัลคาไลน AA 
 -น้ําหนัก 0,49 kg 
 -ความยาว 206 มม. 
 -ความกวาง 92 มม. 
 -ความหนา 85 มม. 
เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคา

มาตรฐานคุรุภัณฑจึง จัดซื้อจากทองตลาด

78 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอรจํานวน1 - - 18,000     18,000     18,000     กองชาง
กอสราง ในการตรวจสอบการ  เครื่องๆ ละ 18,000 บาท

กอสรางโครงการตางๆ  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร
 - แบตเตอรี่ 4x1.5 โวสท (AAA)
 - เลเซอรไดโอด 635 nm, <1 mW
 - ความแมนยําในการวัด +/- 1.0 มม.
 F640
 - คลาสของเลเซอร 2
 - ระยะการวัด 0.05 - 250  เมตร
 - เวลาที่ใชในการวัดโดยทั่วไป <0.5s
 - เวลาสูงสุดที่ใชในการวัด 4s
 - การเก็บหนวยความจํา บันทึก 30 
หนวยความจํา
 - กวาง x ยาว x สูง 66x 120 x37 มม.
 - น้ําหนัก 0.24 กก.
เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคา
มาตรฐานคุรุภัณฑจึงจัดซื้อจากทองตลาด
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79 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงมา - - 7,500,000   7,500,000   7,500,000   กองชาง

กอสราง ในการตรวจสอบการ จํานวน 1 คัน ๆ ละ 7,500,000 บาท

กอสรางโครงการตางๆ  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.เปนรถเกลี่นดิน (Motor Grader)

 ขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนตดีเซล 4 จังหวะ

2.ระบายความรอนดวยน้ํา มีกําลังไม

นอยกวา 150 แรงมาความเร็วรอบ

เคร่ืองยนตไมเกินกวา 2,500 รอบตอนาที 

สตารทเครื่องยนตดวยระบบไฟฟา

3.ระบบถายทอดกําลังเปนแบบ Power

 Shift ขับเคลื่อน 4 ลอหลัง ลอหนา

ปรับเอียงไดดวยระบบไฮโดรลิก

4.ระบบบังคับเลี้ยวเปนแบบ

Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางลําตัว

5.มีความยาวของชวงลอ(Wheel Base) 

ไมนอยกวา 6,000 มิลลิเมตร

6.น้ําหนักใชงาน (Operating Weight) 

ไมนอยกวา 13 ตัน

7.ความยาวของชุดใบมีด ไมนอยกวา 

3,600 มิลลิเมตรและคราดกรุยดิน 

ทํางานดวยระบบไฮดรอลิก

8.หลังคากันแดด - ฝน แบบ Single

 Rops Cap ตามแบบมาตรฐานโรงงาน

9.อุปกรณประกอบ

  (1) มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางาน

ของเครื่องยนต

  (2) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต
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หรือสัญญาณ

  (3) เกจบอกความดันนํ้ามันเครื่องยนต

หรือสัญญาณ

  (4) มีเกจบอกระดับน้ํามันโฮดรอลิก

  (5) เกจวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

  (6) เกจบอกไฟชารท หรือสัญญาณ

ไฟชารท

  (7) แมแรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสม

กับตัวเครื่องจักรจํานวน 1 ชุด

  (8) หมวดนิรภัยสําหรับพนักงานขับ

 จํานวน 2 ชุด

  (9) ไสกรองอากาศ จํานวน 3 ชุด

  (10) ไสกรองทุกระบบจํานวน 5 ชุด

  (11) อุปกรณถอดน็อตลอจํานวน 1ชุด

  (12) ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับ

 รถขนาดระหวาง 8 มิลลิเมตร ถึง 32

 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด

  (13) ชุดประแจแหวนสําหรับใชกับรถ

 ขนาดระหวาง 10 มิลลิเมตร ถึง 32

 มิลลิเมตร  จํานวน 1 ชุด

  (14) กระบอกอัดจารบี จํานวน 1 ชุด

  (15) เกจวัดลมยาง จํานวน1ชุด

  (16) หนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด

ประกอบดวยคูมือการใชและการบํารุง

รักษา(Operation Manual) คูมือการ

ซอม (Shop Manual) และคูมือการสั่ง

อะไหล (Parts Book)
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80 เคหะชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
กอสราง

 -เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโครงการ
ตางๆ

 รถขุดตีนตะขาบ  ขนาด 150 
แรงมาจํานวน 1 คัน                  
   -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
 หนาที่ 26 ลําดับที่ 1.4

- - 4,500,000   4,500,000   4,500,000   กองชาง

81 เคหะชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
กอสราง

 -เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโครงการ
ตางๆ

 เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร
ตอนาที จํานวน 1 เครื่อง            
   -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
 หนาที่ 34 ลําดับที่ 1.10

- - 66,000   66,000   66,000   กองชาง

82 บริหารงานชาง คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

ชุดไมคประชุมดิจิตอล 21 ทาน 
(ไมโครโฟนประธาน 1 ทาน 
ไมโครโฟนผูเขารวมประชุม 20 ทาน)

-

1.เครื่องควบคุมชุดไมโครโฟนหอง
ประชุม 1 เครื่อง .

2.ไมโครโฟนหองประชุม  สําหรับ
ประธาน 1 ชุด

3ไมโครโพนหองประชุม สําหรับผูรวม
ประชุม 20 ชุด

4.เครื่องขยายเสียงดิจิตอล 1 เครื่อง

5.ตูลําโพงติดผนังขนาดไมนอยกวา 6 
นิ้ว จํานวน 3 คู

6.เครื่องปรับแตงสัญญาณเสียง

7.ราคาพรอมติดตั้ง

ชุดไมคประชุมดิจิตอล 
21 ทาน (ไมโครโฟน
ประธาน 1 ทาน 
ไมโครโฟนผูเขารวม
ประชุม 20 ทาน) 
พรอมติดตั้ง

ชาง- 200,000 200,000 200,000
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

83 เคหะชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

 -เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโครงการ
ตางๆ

แอมปขยายเสียง 1000 วัตต  
จํานวน   1  เครื่อง          จัดซื้อ
แอมปขยายเสียง 1000 วัตต 
จํานวน 1 เครื่อง      (จัดซื้อ
ราคาตามทองตลาด)

- - 21,500   21,500   21,500   กองชาง

84 เคหะชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

 -เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโครงการ
ตางๆ

ครอสแยกเสียง 2 ทาง 3 ทาง 4 
ทาง จํานวน   1  เครื่อง    
จัดซื้อครอสแยกเสียง 2 ทาง 3 
ทาง 4 ทางจํานวน 1 เครื่อง  
(จัดซื้อราคาตามทองตลาด)

- - 2,900     2,900     2,900     กองชาง

85 เคหะชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

 -เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโครงการ
ตางๆ

ลําโพงเสียงแหลม 8 น้ิวคู จํานวน
   1  ชุด                        
จัดซื้อลําโพงเสียงแหลม 8 น้ิว คู 
จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อราคา
ตามทองตลาด)

- -

1,900     1,900     1,900     กองชาง

86 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อความปลอดภัยใน รถยนตกระเชาซอมไฟฟา จํานวน 1 - - 2,500,000   2,500,000   2,500,000   กองชาง

ยานพาหนะและ การปฏิบัติงานไฟฟาและ คัน ๆ ละ 2,500,000 บาท

ขนสง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  -คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

ในการปฏิบัติงาน  -เปนรถยนเพื่อบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา

ตัวรถชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล มีกําลัง

แรงมาสูงสุดไมนอยกวา 150 แรงมา

ตอนทายหลังเกงติดตั้งชุดกระเชาซอม

 ไฟฟาสามารถยกไดสูงจากพื้นดินไม

นอยกวา 12 เมตร พรอมติดตั้งระบบ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

86 (ตอ) ปรับสมดุชวยค้ํายันทํางานดวยระบบ

ไฮดรอลิกกระบอกไฮโดรลิก กระบอก

ไฮดรอลิคชุดแขนบูม และรบบปรับสมดุล

จะตองมีคุณภาพสูง โดยมีคุณภาพให

เปนไปตามมาตรฐาน มอก. 975-2538

 เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคา

มาตรฐานคุรุภัณฑจึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด

87 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  -เพื่อใชในกิจการเทศบาลรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ - - 1,980,000   1,980,000   1,980,000   กองชาง

ยานพาหนะและ ตําบลยางฮอม ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000ซีซี

ขนสง  -แบบกระบะเททายจํานวน 1 คัน 

คันละ 1,980,000 บาท

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 

หนาที่ 64 ลําดับที่ 8.2.8
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

88 เคหะชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบการ
กอสรางโครงการตางๆ

  เครื่องตรวจจับโลหะใตดิน
จํานวน 1 เครื่อง - ความลึกในการ
คนหาวัตถุโลหะใตดินไดไมนอยกวา 
1.50 เมตร  - สามารถใชหูฟงในการ
เตือนเมื่อพบวัตถุโลหะ                   
   - มีหนาจอแสดงผล                   
    - สามารถใชพลังงานไฟฟา

20,000 20,000     20,000     กองชาง

89 เคหะชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ   
สํารวจ

- - 110,000 110,000 110,000 กองชาง

90 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน - - - 60,000     60,000     กองชาง

คอมพิวเตอร กองชาง ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด 

ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง 

เครื่องละ 30,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ 

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 

หนาที่ 4 ลําดับที่ 9

 -เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโครงการ
ตางๆ

 กลองวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิคส1
 เครื่อง                              -
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
 ธันวาคม 2561 หนาที่ 77 ลําดับ
ที่ 11.2.2 (1)
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

91 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่ออํานวยความสะดวก เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED - - 54,000     54,000     54,000     กองชาง

คอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงาน ขาวดํา ชนิด Network 

สําหรับกระดาษ A3  จํานวน 1 เครื่อง  

เครื่องละ 54,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ 

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หนาที่18 ลําดับที่ 49

92 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  - เพื่ออํานวยความ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน - - 17,000     17,000     17,000     กองชาง

คอมพิวเตอร สะดวกในการปฏิบัติงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

กองชาง จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หนาที่ 3

ลําดับที่ 7

93 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  - เพื่ออํานวยความ คอมพิวเตอรโนตบุก - - 22,000     22,000     22,000     กองชาง

คอมพิวเตอร สะดวกในการปฏิบัติงาน สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1

เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ 

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หนาที่ 6 

ลําดับที่ 13

รวม -             156,600      26,734,720  26,869,720  26,869,720    93  โครงการ
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