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แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลาพูน
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คานา
แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบฉบับนี้ เป็นแผนที่จัดทาขึ้นตาม
กรอบที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยได๎ลงนามเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 และได๎ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล๎ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 มีผลใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไปได๎กาหนดและวางกรอบระเบียบไว๎ เป็นแผนแบบ
บูรณาการโดยมีข๎อมูลนาเข๎า (input) จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ประชาชนในพื้นที่ ตัวแทนประชาคม สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยทาง
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ได๎กาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาสอดคล๎องกับ ดังนั้น เพื่อให๎
การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดและตอบสนองความต๎องการของประชาชนอันจะนาไปสูํการจัดทางบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมทุก ๆ ด๎าน ซึ่งสามารถกาหนดทิศทางในการพัฒนาให๎บรรลุจุดมุํงหวังในอนาคตได๎เป็นอยํางดี หวังเป็นอยํางยิ่งวําแผน
ฉบับนี้คงเป็นประโยชน์สาหรับใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบตํอไป
ในนามองค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบทุกทําน
ที่รํวมกาหนดแนวทางการพัฒนาตาบลห๎วยยาบ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
สํวนตาบลห๎วยยาบทุกทําน ที่ได๎รํวมกันจัดทาแผนฉบับนี้จนเป็นรูปเลํมเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารสํวน
ตาบลห๎วยยาบประธานสภาองค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
สํวนตาบลห๎วยยาบ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและประชาชนตาบลห๎วยยาบทุกทํานทุกฝุาย ที่ได๎รํวมแรงรํวมใจกันให๎ข๎อมูลและรํวม
จัดทาจนแผนฉบับนี้สาเร็จลุลํวงด๎วยดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ
อาเภอบ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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สารบัญ
หน๎า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูํบ๎านหรือชุมชนหรือตาบล (แผนที่ประกอบ)
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
1.4 ลักษณะของดิน
2. การเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
2.2 การเลือกตั้ง
3. ประชากร
3.1 ข๎อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
3.2 ชํวงอายุประชากร
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
4.2 สาธารณสุข
4.3 อาชญากรรม
4.4 การสังคมสงเคราะห์
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสํง (ทางบก, ทางน้า, ทางราง ฯลฯ)
5.2 การไฟฟูา
5.3 การประปา
5.4 โทรศัพท์
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนสํง และวัสดุ ครุภัณฑ์
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
6.2 การประมง
6.3 การปศุสัตว์
6.4 การบริการ
6.5 การทํองเที่ยว
6.6 อุตสาหกรรม
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สารบัญต่อ
หน๎า
6.7 การพาณิชย์และกลุํมอาชีพ
6.8 แรงงาน
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
7.3 ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถิ่น
7.4 สินค๎าพื้นเมืองและของที่ระลึก
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
8.2 ปุาไม๎
8.3 ภูเขา
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12
1.4 ประเทศไทย 4.0
1.3 แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือตอบบน
1.4 แผนพัฒนาจังหวัดลาพูน
1.5 แผนอาเภอบ๎านธิ
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
2.2 ยุทธศาสตร์
2.3 เปูาประสงค์
2.4 ตัวชี้วัด
2.5 คําเปูาหมาย
2.6 กลยุทธ์
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เกี่ยวข๎อง
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สารบัญต่อ
ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
- ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
- ผ.02 แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
- ผ.02/1 แผนโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
- ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
4.3 สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่น
4.4 ข๎อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคต
4.4.1 ผลกระทบนาไปสูํอนาคต
4.4.2 ข๎อสังเกต ข๎อเสนอแนะ ผลการพัฒนา
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108
131
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134
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ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูํบ๎านหรือชุมชนหรือตาบล

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ตาบลห๎วยยาบ มีเนื้อที่ทั้งหมด 50 ตารางกิโลเมตร หรือ 31,250 ไรํ
- ทิศเหนือ
ติดตํอกับอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหมํ
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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- ทิศใต๎
- ทิศตะวันออก
- ทิศตะวันตก

ติดตํอกับตาบลบ๎านธิ จังหวัดลาพูน
ติดตํอกับอาเภอแมํออนและอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหมํ
ติดตํอกับอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหมํ

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 32 องศาเซลเซียส ลักษณะอากาศมีลักษณะ
ร๎อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร๎อนและแห๎งแล๎ง แตํบางครั้งอาจมี
อากาศเย็นบ๎างครั้งเมื่อเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตกกํอให๎เกิดความเสียหายแกํประชาชน
ทุกปี เรียกวํา “พายุฤดูร๎อน” จะมีอุณหภูมิระหวําง 37-39 องศาเซลเซียส ร๎อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชํวงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม แตํอาจเกิด “ชํวงฝนทิ้ง” ซึ่ง
อาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรง และมีฝนน๎อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม เกิดอุทุกภัย
เป็นบางครั้งเนื่องจากน้าระบายไมํทัน มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในชํวงกลางเดือนตุลาคมราว
1-2 สัปดาห์
เป็นชํวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมํแนํนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น หรืออาจะยังมีฝนฟูาคะนอง
อากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุด ประมาณ 15 องศาเซลเซียส
1.4 ลักษณะที่ดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย ประมาณ 75% ดินรํวงประมาณ 15%

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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2.=j;’vkp6
ด้านการเมือง / การปกครอง
2.1 เขตปกครอง
ตาบลห๎วยยาบ แบํงการปกครอง เป็น 16 หมูํบ๎าน มีจานวนประชากร 8,139 คน ชาย 3,900 คน และ
หญิง 4,239 คน
2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบจัดตั้งชุมชนเป็น 16 หมูํบ๎าน แตํละชุมชนมีกรรมการตัวแทนของชุมชน
9 คน ประชาชนให๎ความรํวมมือด๎านการเลือกเป็นอยํางดี มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล จานวน 32 คน ใช๎
หมูํบ๎านเป็นเขตการเลือกตั้ง (หมูํบ๎านละ 2 คน) ประกอบด๎วย
1. บ๎านแจ๎ซ๎อน
2. บ๎านห๎วยยาบ
3. บ๎านห๎วยมํวง
4. บ๎านห๎วยไซเหนือ
5. บ๎านปุาตึง
6. บ๎านสันพระเจ๎าแดง
7. บ๎านแมํหาด
8. บ๎านห๎วยไซใต๎
9. บ๎านห๎วยไซกลาง
10. บ๎านปุาก๎าง
11. บ๎านปุาลาน
12. บ๎านปุาหมอก
13. บ๎านห๎วยไซใหมํพัฒนา
14. บ๎านห๎วยไซ
15. บ๎านห๎วยไซสุขสวัสดิ์
16. บ๎านห๎วยมํวงไรํ-พัฒนา

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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3. ประชากร
3.1 จานวนประชากร 8,139 คน
ลาดับ

ชื่อหมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

บ๎านแจ๎ซ๎อน
บ๎านห๎วยยาบ
บ๎านห๎วยมํวง
บ๎านห๎วยไซเหนือ
บ๎านปุาตึง
บ๎านสันพระเจ๎าแดง
บ๎านแมํหาด
บ๎านห๎วยไซใต๎
บ๎านห๎วยไซกลาง
บ๎านปุาก๎างแสนตอ
บ๎านปุาลาน
บ๎านปุาหมอก
บ๎านห๎วยใหมํไซพัฒนา
บ๎านห๎วยไซ
บ๎านห๎วยไซสุขสวัสดิ์
บ๎านห๎วยมํวงไรํ-พัฒนา
รวม

แบํงเป็น
ชาย 3,900 คน และ หญิง 4,239 คน
พื้นที่
จานวนประชากร
(ตร.กม)
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
8.9
306
300
606
221
1.33
128
149
277
100
3.12
199
244
443
182
9.28
262
323
585
296
1.61
402
389
791
278
1.55
307
331
638
314
1.04
128
145
273
114
6.11
275
297
572
242
3.12
265
301
566
206
1.43
254
252
506
196
0.79
144
197
341
123
1.11
290
284
574
196
3.45
308
328
636
239
3.44
263
294
557
205
1.29
197
207
404
142
3.14
172
198
370
150
50.71 3,900
4,239
8,139
3,204

หมูํบ๎านพื้นที่มากที่สุด
หมูํบ๎านพื้นที่น๎อยที่สุด

หมูํ 4
หมูํ 11

บ๎านห๎วยไซเหนือ
บ๎านปุาลาน

หมูํบ๎านประชากรชายมากที่สุด
หมูํบ๎านประชากรชายน๎อยที่สุด

หมูํ 5
หมูํ 7

บ๎านปุาตึง
บ๎านห๎วยยาบ, บ๎านแมํหาด

หมูํบ๎านประชากรหญิงมากที่สุด

หมูํ 5

บ๎านปุาตึง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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หมูํบ๎านประชากรหญิงน๎อยที่สุด

หมูํ 7

บ๎านแมํหาด

หมูํบ๎านประชากรครัวเรือนมากที่สุด
หมูํบ๎านประชากรครัวเรือนน๎อยที่สุด

หมูํ 6
หมูํ 2

บ๎านสันพระเจ๎าแดง
บ๎านห๎วยยาบ

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ช่วงอายุ
อายุระหวําง 1-18 ปี
อายุระหวําง 19-36 ปี
อายุระหวําง 37-54 ปี
อายุระหวําง 55-72ปี
อายุระหวําง 73 ขึ้นไป

ชาย
598
968
1,202
960
277

หญิง
553
986
1,252
283
510

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
จากการสารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา ประชากรอายุ 15-60 ปี ร๎อยละ 90% อําน เขียน ภาษาไทยและคิดเลขอยําง
งํายได๎ เด็กอายุ 6-14 ปี ร๎อยละ 100 ได๎รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได๎เรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเทํา และ
ที่มีไมํได๎เรียนตํอมีงานทา ร๎อยละ 99 ด๎านการศึกษาอยูํในเกณฑ์ดี ปัญหา คือ ยังไมํสามารถแขํงขันกับเมืองใหญํได๎
โรงเรียนสังกัดสานักกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จานวน 3 แหํง คือ
1. โรงเรียนบ๎านห๎วยไซ
2. โรงเรียนวัดปุาตึงห๎วยยาบ
3. โรงเรียนวัดห๎วยยาบ
สังกัดองค์การบริการส่วนตาบลห้วยยาบ
ที่

จานวน 2 แหํง

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครู

พ.ศ. 25๖๒
จานวนนักเรียน
เด็กชาย เด็กหญิง

รวม

1 ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริการสํวนตาบลห๎วยยาบ

5

25

18

43

2 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริการสํวนตาบลห๎วยยาบ

7

55

34

89

(ข้อมูลการกองการศึกษา 2562)
4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลสํงเสริมตาบล จานวน 2 แหํง
1. โรงพยาบาลสํงเสริมตาบลห๎วยยาบ
2. โรงพยาบาลสํงเสริมตาบลห๎วยไซ
จากการสารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา ประชากรสํวนมากมีสุขภาพดี มีการคัดกรองสุขภาพให๎กับประชากรกลุํมเสี่ยง
โรคที่มักเกิดกับประชาชนในชุมชน ได๎แกํ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคเอดส์ และโรคอื่นๆ ปัญหาคือ ประชาชนบาง
รายไมํ ย อมไปคั ด กรองหรื อ ตรวจสุ ข ภาพประจ าปี การแก๎ ไ ขปั ญ หา คื อ องค์ ก ารสํ ว นต าบลห๎ ว ยยาบและหนํ ว ยงาน
สาธารณสุ ข โรงพยาบาล ได๎จัดกิจ กรรมรํ ว มมือกันรณรงค์ให๎ ชุมชนเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ ซึ่งได๎ผลดีในระดับหนึ่ง
ประชาชนให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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๔.๓ อาชญากรรม
ฐานความผิด
1. ความผิด
เกี่ยวทรัพย์
2. ความผิด
เกี่ยวกับชีวิต
และรํางกาย
3. ความผิด
เกี่ยวกับเพศ
4. ความผิด
เกี่ยวความสงบ
สุขเสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
5. ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพ
ติดให๎โทษ
6. ความผิด
เกี่ยวกับอาวุธ
และวัตถุระเบิด
7. ความผิด
อื่นๆ

ปี 2556
9 คดี

ปี 2557
8 คดี

ปี 2558
4 คดี

ปี 2559
1 คดี

ปี 2560
3 คดี

ปี 2561
3 คดี

1 คดี

1 คดี

2 คดี

1 คดี

-

-

-

-

-

-

-

1 คดี

-

-

-

-

-

-

29 คดี

23 คดี

27 คดี

24 คดี

22 คดี

36 คดี

5 คดี

2 คดี

2 คดี

2 คดี

1 คดี

-

5 คดี

17 คดี

28 คดี

5 คดี

1 คดี

9 คดี

(ข๎อมูลจากสถานีตารวจภูธรบ๎านธิ เดือนมิถุนายน 2562)
๔.4 การสังคมสังเคราะห์
องค์การบริการสํวนตาบลห๎วยยาบ ได๎ดาเนินการด๎านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
1. ดาเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส์
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานทาบัตรผู๎พิการ
4. ตั้งโครงการชํวยเหลือผู๎ยากไร๎ รายได๎น๎อย และผู๎ด๎วยโอกาสไร๎ที่พึ่ง
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซํอมแซมบ๎านคนยากจน

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
- มีทางหลวงสาย1147 สันปุาฝูาย – บ๎านธิ
- มีถนนภายในหมูํบ๎าน
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนลูกรังบดอัด
5.2 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ แตํเนื่องจากพื้นที่ที่ต๎องการให๎ติดตั้ง
ไฟฟูาสํองสวํางยังไมํเป็นที่สาธารณะ ไฟฟูาเพื่อการเกษตรเป็นสํวนใหญํ
๕.๓ การประปา
ประปาหมูํบ๎านมีจานวน 15 หมูํบ๎าน ยังขาด 1 หมูํบ๎าน คือ บ๎านห๎วยยาบ หมูํ 2 เนื่องจากขุดเจาะบํอบาดาลไมํได๎
ปัญหาของระบบประปาของตาบลห๎วยยาบ คือ น้าไมํเพียงในฤดูแล๎ง
5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันประชาชนหันมาใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีใช๎ทุกครัวเรือน
5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ไมํมีสานักงานไปรษณีย์ในเขตตาบล

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
-ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพด๎านเกษตรกรรม ซึ่งมีพื้นที่ทาการเกษตร ร๎อยละ 50.56 ของพื้นที่ทั้งหมด
สํวนมาก มีการ ปลูกข๎าว ปลูกพริก ปลูกยาสูบ ทาสวนลาไย และสวนมะมํวง
6.2 การประมง
ด๎านการประมงนั้นจะเป็นการประมงแหลํงธรรมชาติ ปลํอยตามสระน้าธรรมชาติ
6.3 การปศุสัตว์
มีการเลี้ยงโคนม จานวน 172 แหํง
มีการเลี้ยงสุกร จานวน 34 แหํง
มีการเลี้ยงไกํ จานวน 7 แหํง
6.4 การท่องเที่ยว
-สานั กสงฆ์ ดอยห๎ างบาตร เป็ นสถานที่ทํองเที่ยวที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งอยูํบนดอยห๎างบาตรโดยเป็น
โบราณสถานและเป็นศูนย์รวมของตาบลห๎วยยาบ ซึ่งจะมีประเพณีสรงน้าพระธาตุในทุกๆปีและนักเที่ยวเข๎ามาเยี่ยมชมอยูํ
เป็นระยะๆ พระธาตุดอยห๎างบาตร อยูํหํางจากที่วําองค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ประมาณ 500 เมตรอยูํตรงข๎าม
องค์การบริหารหารสํวนตาบลห๎วยยาบ
-พระธาตุดอยงุ๎ม เป็นสถานที่ ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พระธาตุดอยงุ๎มตั้งอยูํบนดอยงุ๎ม อยูํหํางจากที่วําการองค์การ
บริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ประมาณ 8 กิโลเมตร
-น้าตกห๎วยมํวง เป็นสถานที่ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ อยูํหํางจากที่วําการองค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ไป
ทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร
6.5 อุตสาหกรรม
-ด๎านอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กจานวน 4 ชนิด ได๎แกํ โรงงานอิฐ โรงค๎าไม๎เรือนเกํา โรง
ค๎าของเกํา
-กลุํมอุตสาหกรรมครัวเรือน มีเตาบํมใบยาสูบ จานวน 56 แหํง โรงสีข๎าวขนาดเล็ก 11 แหํง

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ด๎านกลุํมอาชีพ ในตาบลห๎วยยาบ มีจานวน 10 กลุํม
1. กลุํมเย็บผ๎า
2. กลุํมทาขนมไทย
3. กลุํมจักสาน
4. กลุํมแคบหมูกระจก
5. กลุํมลาไยอบแห๎งสีทอง
6. กลุํมเสี้ยนหมาก
7. กลุํมไขํเค็ม
8 .กลุํมน้าพริกตาแดง
9.ข๎าวแคบ
10. กลุํมน้าหนังควาย
6.7 แรงงาน
ด๎านแรงงานสํวนมากใช๎แรงงานในพื้นที่ และแรงงานตํางด๎าว (พมําไทยใหญํ)

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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7. ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 ด้านนับถือศาสนา
การนับถือศาสนา สํวนมากนับถือ ศาสนา พุทธ
มีวัดจานวน 12 แหํง
1. วัดศรีดอนชัย (วัดสันกอแงะ)
2. วัดห๎วยยาบ
3. วัดปุาลาน
4. วัดสันพระเจ๎าแดง
5. วัดแมํหาด
6. วัดห๎วยไซใต๎
7. วัดห๎วยไซเหนือ
8. วัดปุาก๎าง
9. วัดศรีโตน
10. วัดสันต๎นมํวง
11. วัดปุาตึง
12. สานักสงฆ์ดอยห๎างบาตร
13. วัดบ๎านห๎วยไซกลาง (วัดดอยน๎อย)
14. ฌาปณสถาน จานวน 8 แหํง
7.2 ด้านประเพณีและงานประจาปี
ด๎านงานประเพณีและงานประจาปีนั้นตาบลห๎วยยาบ มี
1. งานประเพณีลอยกระทง
2. งานแหํเทียนพรรษา
3. งานต๋านก๋วยสลาก
4. งานสรงน้าพระธาตุ
5. งานประเพณีรดน้าดาหัว
6. งานแหํไม๎ค้าสลี
7. งานปอยหลวง
8. งานกินสลาก
9. งานทาบุญเข๎าพรรษา-ออกพรรษา
10. งานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้า (พํอขุนห๎วย)
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของตาบลห๎วยยาบ การถนอมอาหาร เชํน
- การทาน้าหนังควาย หมูํ 15
- การทาจักรสานจากก๎านตาล หมูํ 16
- การทาไม๎กวาด หมูํ 2
- การทากลํองข๎าว หมูํ 2 หมูํ 16
- ภาษาถิ่น ร๎อยละ 99.06 ใช๎ภาษายอง
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
- ด๎านเสื้อผ๎า เป็นเสื้อผ๎าพื้นเมือง กระเป๋า
- ด๎านจักสาน ไม๎กวาด เฟอร์นิเจอร์จากก๎านกาล ไม๎กวาด กลํองข๎าว
- ด๎านอาหาร น้าหนังควาย น้าพริกตาแดง แคบหมูกระจกน้าลาไย ลาไยอบแห๎ง ข๎าวแคบ

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
แหลํงน้าธรรมชาติ
- อําง กรป.กลางบ๎านแจ๎ซ๎อน
- สระน้าสาธารณะ
- สระน้าหมูํบ๎านบ๎านห๎วยยาบ
- สระน้าบ๎านปุาลาน
- สระน้าบ๎านห๎วยไซเหนือ
- สระน้าบ๎านห๎วยไซ
- สระน้าบ๎านปุาหมอก
- ลาเหมืองสาธารณะ
- ลาเหมืองบ๎านห๎วยไซ
- ลาเหมืองบ๎านห๎วยยาบ
- ลาเหมืองบ๎านแมํหาด
- ลาเหมืองฮํองห๎า
8.2 ป่าไม้
ลักษณะของปุาไม๎ จาแนกเป็น 2 ลักษณะตามพืชพรรณที่ขึ้นดังนี้
1. ปุาเบญจพรรณ หรือเรียกวํา " ปุาผสมผลัดใบ" หรือ "ปุาโปรํงผสม"
2. ปุาดิบ มีปุาดิบแล๎ง พบตามที่ลุํมชื้น ริมห๎วย ลาธาร
8.3 ภูเขา
ลักษณะพื้นที่ตาบลห๎วยยาบนั้นมีภูเขาติดเขต หมูํ 1 บ๎านแจ๎ซ๎อน หมูํ 4 บ๎านห๎วยไซเหนือ หมูํ 15 บ๎านห๎วยไซ
สุขสวัสดิ์ หมูํ 8 บ๎านห๎วยไซใต๎ และหมูํ 16 บ๎านห๎วยมํวงไรํ-พัฒนา

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
โดยที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการ
พัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช๎เป็นกรอบในการจัดทาแผนตํางๆให๎สอดคล๎องและบูรณาการกัน
เพื่ อ ให๎ เ กิ ด เป็ น พลั ง ผลั ก ดั น รํ ว มกั น ไปสูํ เ ปู าหมายดั ง กลํ า ว โดยให๎ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดในกฎหมายวํ าด๎ ว ยการจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกาหนดให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับ ผิดชอบในการจัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติ
กาหนดวิธีการการมีสํ ว นรํ ว มของประชาชนในการจัดทารํา งยุทธศาสตร์ช าติ ในการติด ตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งกาหนดมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาคสํวนดาเนินการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
ชาติ
เพื่อให๎เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการจัดทา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านตํางๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด๎วย คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติด๎านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน คณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการจัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด ตลอดจน
ได๎จัดให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวางเพื่ อประกอบการพิจารณา
จัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนดแล๎ว
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องนาไปสูํการปฏิบัติเพื่อให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชํวงเวลาดังกลําว เพื่อความสุขของ
คนไทยทุกคน
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต๎นมาได๎สํงผลให๎ประเทศมี
การพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได๎รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับ
รายได๎ปานกลาง ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสํงผลให๎ประเทศไทยหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศ
ยากจน และในด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ประเทศไทยมีข๎อได๎เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยํางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมี
ความท๎าทายตํอการพัฒนาที่สาคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร๎อยละ ๓.๙ ถือวําอยูํในระดับต่า
กวําศักยภาพ เมื่อเทียบกับร๎อยละ ๖.๐ ตํอปีในชํวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผํานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของ
การลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไมํฟื้นตัวได๎เต็มที่โครงสร๎างเศรษฐกิจไทยที่ยังไมํสามารถ
ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่า ขาดการนา
เทคโนโลยีเข๎ามาเพิ่ มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมํ
สอดคล๎องกับความต๎องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัยท๎าทายสาคัญตํอการพัฒนาประเทศ
แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร๎างพื้นฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคม
อื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แตํยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให๎บริการที่มีมาตรฐานแตกตํางกัน
ระหวํางพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทาให๎ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่ อมล้าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎าน
ความยากจนยังคงเป็นประเด็นท๎าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให๎ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความ
เหลื่อมล้าอยํางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช๎ และการรักษาทรัพยากรอยํางบูรณาการเพื่อ
การพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้ อย่าง
สิ ้นเปลืองและเสือ่ มโทรมลงอย่างรวดเร็ ว

ทั้งนี้ ปัญหาดังกลําวข๎างต๎นมีสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาด
ความตํอ เนื่ องและความยื ดหยุํ น ในการตอบสนองตํ อความต๎ อ งการและปั ญหาของประชาชน ขณะที่ ความมั่น คง
ภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดความเข๎มแข็ง ลดความขัดแย๎งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มี
รากฐานมาจากความเหลื่อมล้า ความไมํเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาด
เสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให๎เกิดความรักและความสามัคคี

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและ
ประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให๎การพัฒนาประเทศในมิติตําง ๆ มีความท๎าทาย
มากขึ้น ทั้งในสํวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู๎สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การ
ลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยํางยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท๎าทายตํอการขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม๎วําประเทศไทยจะมีตาแหนํงที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสูํเอเชีย แตํ
การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ๎านหลายประเทศ ทาให๎ปัญหาด๎านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ๎านยังคงเป็นความท๎า
ทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต๎องให๎ความสาคัญกับปัญหาด๎านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความ
ซับซ๎อน ละเอียดอํอน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท๎าทายตํอการสร๎างบรรยากาศความไว๎วางใจ
ระหวํางรัฐกับประชาชนและระหวํางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร๎างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนาไปสูํการ
แก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกลุํมประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตํางกันอยํางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยาย
อิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจ ที่อาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํระบบหลายขั้วอานาจ หรือเกิด
การย๎ายขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่
ไมํใชํรัฐ อาทิ องค์การระหวํางประเทศ และบรรษัทข๎ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลตํางๆ ทั้งในด๎านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุํมเศรษฐกิจและการเปิดเสรี
ในภูมิภาคที่นาไปสูํความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงด๎านอาชญากรรมข๎ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ
รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค๎ามนุษย์ และการลักลอบเข๎าเมือง
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได๎รับการ
พัฒนาอยํางก๎าวกระโดดจะกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การ
วิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ หุํนยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหมํ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยํางแนวโน๎ม
การพัฒนาเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดดเหลํานี้ คาดวําจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ชํวยทาให๎เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน๎มที่จะกลับมาขยายตัวได๎เข๎ม แข็งขึ้น แนวโน๎มสาคัญที่จาเป็นต๎องมีการติดตามอยํางใกล๎ชิด อาทิการรวมกลุํม
ทางการค๎าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแขํงขันที่คาดวําจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร๎าง
ความหลากหลายของสินค๎าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหมํๆ
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นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวําจะเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะกํอให๎เกิดโอกาสใหมํๆ ใน
การตอบสนองความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์วําครอบครัว
ไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีชํวงอายุที่แตกตํางกันและจะมีกลุํมคน
ชํวงอายุใหมํๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสํงผลตํอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตํางกัน ดังนั้น การเตรียมความพร๎อมของประชากรให๎มี
คุณภาพและการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท๎าทายสาคัญในระยะ
ตํอไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร๎างประชากรที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย อาจทาให๎เกิดความต๎องการแรงงานตํางชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
ทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด๎านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก๎าวหน๎าของการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสํงในภูมิภาคจะทาให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงานและการย๎ายถิ่นมี ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให๎เกิด
การเคลื่ อนย๎ ายประชากรเข๎าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุํมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน๎มในการ
เคลื่อนย๎ายไปเรียนหรือทางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย๎ายถิ่นสํวนใหญํมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได๎ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู๎รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ๎านขณะที่
ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย๎ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวํา อาจทาให๎การ
แยํงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทาให๎เกิดความเสี่ยงตํอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน
ความถี่ และขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร๎างความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร๎างพื้นฐานที่จาเป็น
ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ตํอเนื่องกับความมั่นคงด๎านอาหารและน้า ขณะที่ระบบนิเวศตํางๆ มีแนวโน๎ม
เสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต๎องการของมนุษย์ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพอยํางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศตําง ๆ ดังกลําวที่แตํละประเทศจะต๎องเผชิญจะมีความแตกตํางกัน ทาให๎การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการจะได๎รับความสาคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและ
อาหารมีแนวโน๎มที่จะมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมีความเข๎มข๎นและเข๎มงวดขึ้น
โดยกรอบการพัฒนาตามข๎อตกลงระหวํางประเทศตํางๆ ที่สาคัญ เชํน เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลง
ปารีสจะได๎รับการนาไปปฏิบัติอยํางจริงจังมากยิ่งขึ้น
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แนวโน๎มเหลํานี้จะกํอให๎เกิดความท๎าทายตํอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสํวนของการจ๎างงานและอาชีพ
สาขาการผลิตและบริการใหมํๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด๎านอื่นๆ ที่ซับซ๎อนขึ้น
อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการกํอสงครามที่ใช๎เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ เทคโนโลยีและสินค๎าและ
บริการ การปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได๎ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรค
อุบัติใหมํที่จะสํงผลให๎การเฝูาระวังด๎านการสาธารณสุขในประเทศมีความสาคัญมากขึ้น อาจนาไปสูํปัญหาความเหลื่อมล้าที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้นได๎ หากไมํมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้น
ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยําง
รวดเร็วโดยเฉพาะอยํางยิ่งหากการเข๎าถึงเทคโนโลยี โครงสร๎างพื้นฐาน และองค์ความรู๎สมัยใหมํมีระดับความแตกตํางกัน
ระหวํางกลุํมประชากรตํางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลําวจะสํงผลตํอทั้งการจ๎างงานและ
อาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต๎องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจ
หายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด๎วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต๎องการทักษะระดับต่า
กํอให๎เกิดความเสี่ยงตํอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมํทันหรือขาดความรู๎และทักษะที่ทันกับยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทาให๎เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยํางรวดเร็ว รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกลําวจะสํงผลให๎ปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้าของประเทศมีความซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน๎มที่คาดวําจะสํงผลตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ ตํางๆข๎างต๎น เห็นได๎วําบริบท
และสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลง
อยํางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศอยํางมาก ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศจึงจาเป็นต๎องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด๎านการพัฒนาที่เกี่ยวข๎อง มีความรํวมมือใน
ลักษณะประชารัฐจากภาคสํวนตํางๆ ในรูปแบบของหุ๎นสํวนการพัฒนาที่เป็นการดาเนินงานอยํางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติ
การพัฒนามีความเกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจาเป็นต๎องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู๎ สมรรถนะ
และทักษะที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงตํางๆ สามารถรู๎เทําทันและปรับตัวให๎สามารถดาเนินชีวิตได๎อยํางมีความสุข มี
อาชีพที่มั่นคง สร๎างรายได๎ ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหมํๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วซึ่งจาเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องไปพร๎อมกัน ทั้งในสํวน
ของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล๎องกันกับการพัฒนาของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร๎างพื้นฐาน รวมทั้งการให๎ความสาคัญกับการสํงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถ
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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ยกระดับเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๎าวทันโลก จากการตํอยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
สํงผลให๎เกิดการสร๎างหํวงโซํมูลคําทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์
จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้า และนาไปสูํการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสํวน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต๎องให๎ความสาคัญกับการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและอาหาร การรักษาไว๎ซึ่ง
ความหลากหลายเชิงนิเวศ การสํงเสริมการดาเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอยํ าง
ตํอเนื่องที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม พร๎อมกับการมีข๎อกาหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พื้นที่ที่
ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต๎องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถ
อานวยความสะดวกและสํงเสริมให๎ประเทศมีศั กยภาพการแขํงขันที่สูงขึ้น และสามารถใช๎จุดแข็งในเรื่องตาแหนํงที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให๎ความสาคัญของการรวมกลุํมความรํวมมือ
กับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร๎างสัมพันธไมตรี เสริมสร๎างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่ง
จะกํอให๎เกิดการสร๎างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจาเป็นต๎องสร๎างความพร๎อมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด๎านตํางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจาเป็นต๎องเรํง
ให๎มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให๎เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสํงเสริมคน
ในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให๎เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย๎งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาตํางๆ จาเป็นต๎องคานึงถึงความสอดคล๎องกับโครงสร๎างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมี
ความแตกตํางจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล๎อม และปัจจัย
การพัฒนาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทยจาเป็นต๎องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยํางไรก็
ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ระยะเวลาในการดาเนินงานเพื่อให๎เกิดการปรับตัวซึ่งจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างการขับเคลื่อนการพัฒนาให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎าไปในอนาคตจึงจาเป็นต๎องกาหนด
วิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต๎องบรรลุ พร๎อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด๎านตํางๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนา
อยํางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเดํนของประเทศ และปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอนและจุดด๎อยตําง
ๆ อยํางเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญํในการขับเคลื่อนประเทศ และถํายทอดไปสูํแผนในระดับอื่น ๆ
เพื่อนาไปสูํการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษตํางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให๎การพัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได๎อยํางมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อัน
ได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยูํอยํางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความ
มั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่
นาไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ
ผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยูํอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข๎าสูํกลุํมประเทศ
รายได๎สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํ างเทําเทียม
กันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่
อยูํในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข๎มแข็ง ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศ
ตํางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให๎สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการ
สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพื่อให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่
สาคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางใกล๎ชิดกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของ
การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให๎เป็นพลังในการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํ าง
ยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยา
ของระบบนิ เวศ การผลิตและการบริ โ ภคเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล๎อม และสอดคล๎ องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎ อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้อ
อาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎ความสาคัญกับการมี
สํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพั ฒนา
อยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด๎วย
๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒) การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความมั่นคงของชาติ
๔) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใชํ
ภาครัฐ
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การเกษตรสร๎างมูลคํา
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต
(๓) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว
(๔) โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๗) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎นความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการอยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็ นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุก
ประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
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(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนา
ประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสา นึกมีความสามารถสูง มุํงมั่นและเป็นมือ
อาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จาเป็น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอภาค
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได๎จัดทาขึ้นในชํวงเวลาของการปฏิรูป
ประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล๎ชิดกันมากขึ้น โดยได๎น๎อมนาหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันและชํวยให๎สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคง เกิดภูมิคุ๎มกัน และมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)การบริหารจัดการความเสี่ยงอยํางเหมาะสม สํงผลให๎การพัฒนาประเทศสูํ
ความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
(สศช.) ได๎จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร๎าง
ประเทศไทยไปสูํประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได๎ให๎ความสาคัญกับการมีสํวนรํวม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน ทั้งในระดับกลุํมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยําง
กว๎างขวางและตํอเนื่อง เพื่อรํวมกันกาหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรํวมจัดทารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุํงสูํ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมตํอกับยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสูํการปฏิบัติ โดยในแตํละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได๎
กาหนดประเด็นการพัฒนา พร๎อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต๎องดาเนินการให๎เห็นผลเป็นรูปธรรมในชํวง ๕ ปีแรกของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให๎สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได๎กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให๎การพัฒนาเป็นไปอยํางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุข
ที่ยั่งยืนของสังคมไทย
๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สาคัญในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน๎มภายนอก
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน๎มภายใน
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๑. วัตถุประสงค์
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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๓.๒. เปูาหมายรวม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์
ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง และยั่งยืน
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพื่อการพัฒนา
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สูก่ ารปฏิบัติ
๕.๑ หลักการ
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
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ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐)
การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นต๎องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐ โดยให๎ความสาคัญกับการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีกลุํม
อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์
อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและ
บังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มี
มูลคําสูง โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้
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ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหมํ (New Engines of
Growth) ด๎วยการเปลี่ยนแปลง ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยูํ ๒ ด๎าน คือ ความหลากหลายเชิง
ชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน โดยการเติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิด
สร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิงเปรี ยบเทียบเป็น ๕ กลุํม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด๎วย
๑. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร
(Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต๎น
๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยี
สุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต๎น
๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart
Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุํนยนต์ (Robotech) เป็นต๎น
๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมอง
กลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech)
อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต๎น
๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการทํองเที่ยว
(Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต๎น
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)
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แผนพัฒนาจังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง”
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แผนพัฒนาอาเภอบ้านธิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
์
“ศูนย์ผลิตสินค้าเกษตรกรรมและปศุสัตว์
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ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
2.1 วิสัยทัศน์

“ ชุมชนเข้มแข็ง การเกษตร-โคนม ภูมิปัญญาสู่อาเซียน”
2.2 พันธกิจ
2.2.๑. สํงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎มีความเชี่ยวชาญทุก ๆ ด๎าน เชํนการสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด๎าน
การเกษตร, ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
2.2.๒. สํงเสริมและพัฒนาคํานิยมประชาธิปไตยและจิตสานึกสาธารณะให๎เข๎มแข็ง ทั้งในด๎านการเมืองการ
ปกครอง, การกระจายอานาจ, วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตั้งแตํระดับครอบครัว,ชุมชน,ท๎องถิ่นจนถึงระดับประเทศ
2.2.3. พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สาธารณสุข และการศึกษาในตาบลห๎วย
ยาบให๎เทําเทียมกันทุกระดับชั้น
2.2.๔. รักษาและสํงเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนตาบลห๎วยยาบ ให๎เป็นสังคมคุณธรรมที่
ชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํให๎แกํกัน
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง
๑. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมภิบาล
๒. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
๓. แนวทางในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่นในกิจกรรมการเมือง การปกครอง
การบริหาร ทั้งระดับตาบล / อาเภอ/ จังหวัด
๔. แนวทางการสํงเสริมการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท๎องถิ่น
๕. การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎ และสถานที่ปฏิบัติงาน
๖. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานคลังให๎ทันสมัยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๑. แนวทางการพัฒนา การกํอสร๎าง ปรับปรุง บารุงรักษา และพัฒนาสาธารณูปการ ถนน ทางเท๎า
รางระบายน้า
๒. แนวทางการกํอสร๎าง ปรับปรุง บารุงรักษา และพัฒนาระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์
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๓. แนวทางการปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหลํงน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมือง และการใช้ที่ดิน
๑. แนวทางการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
๒. แนวทางในการสร๎างองค์ความรู๎ สร๎างเครือขํายดูแล ปลูกจิตสานึก เฝูาระวัง และปูองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
๓. แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล น้าเสีย
๔. แนวทางการปูองกัน และควบคุม ผู๎ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ
๕. แนวทางการสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรทุกประเภท
๖. แนวทางการบริหารจัดการใช๎ประโยชน์ดิน ที่สาธารณะในท๎องถิ่น
๗. แนวทางการจัดทาและวางระบบผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
๑. แนวทางการพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท๎องถิ่น
๒. แนวทางการพัฒนา การสืบสาน และสํงเสริมกิจกรรม ชุมชน ศาสนา อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน
๓. แนวทางการพัฒนาและสํงเสริมศูนย์สงเคราะห์ราษฎร
๔. แนวทางเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมแกํประชาชนในท๎องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข
๑. แนวทางการสร๎างเสริมสุขภาพแกํประชาชน
๒. แนวทางการสํงเสริม พัฒนาระบบ สาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุขในท๎องถิ่น
๓. แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
๔. แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท๎องถิ่น
๕. แนวทางการปูองกันและควบคุมโรคระบาดในท๎องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๑. แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพแกํประชาชนในท๎องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒. แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ กลุํมอาชีพ
กลุํมสตรีแมํบ๎าน กลุํมเกษตรกรและอื่นๆ
๓. แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว
๔. แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาระบบเครือขํายการตลาด การจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์จาหนําย
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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สินค๎า OTOP ตาบล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการศึกษา และการกีฬา
๑. แนวทางการสํงเสริมและพัฒนากิจกรรม การศึกษาของสถานศึกษาในท๎องถิ่นให๎ได๎มาตรฐานทุกด๎าน
๒. แนวทางการกํอสร๎าง ปรับปรุง บารุงรักษา สํงเสริม และพัฒนากิจกรรมการกีฬาในท๎องถิ่นทุกด๎าน
2.3 เป้าประสงค์
1 การได๎บริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีความรวดเร็ว
2 ประชาชนมีความรู๎และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
3 ประชาชนมีศักยภาพมีรายได๎เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได๎
4 มลภาวะและสิ่งแวดล๎อมไมํเป็นพิษทาให๎ชุมชนนําอยูํอยํางสงบสุข
5 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน
2.4 ตัวชี้วัด
1 ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลมีแหลํงน้าในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร๎อยละ 5
2 ในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลมีโครงสร๎างพื้นฐานให๎ประชาชนได๎ใช๎บริการร๎อยละ 80
3 ประชาชนมีความรู๎มากขึ้นร๎อยละ 90 และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยูํ
4 ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลร๎อยละ 80 มีความรู๎และมีสํวนรํวมในการพัฒนา
ทํองเที่ยว-ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
5 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร๎อยละ 5 และพึ่งตนเองได๎มากขึ้น
6 ชุมชนมีรายได๎เพิ่มขึ้นในอัตราร๎อยละ 5 และพึ่งตนเองได๎มากขึ้น
2.5 ค่าเป้าหมาย
1. ด๎านการได๎รับบริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีความสะดวกและรวดเร็ว
- คําเปูาหมาย จานวน 32 โครงการ
2. ประชาชนมีความรู๎และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- คําเปูาหมาย จานวน 5 โครงการ
3. ประชาชนมีศักยภาพรายได๎เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได๎
- คําเปูาหมาย จานวน 6 โครงการ
4. มลภาวะและสิ่งแวดล๎อมไมํเป็นพิษทาให๎ชุมชนนําอยูํอยํางสงบสุข
- คําเปูาหมาย จานวน 8 โครงการ
5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน

35

- คําเปูาหมาย จานวน 11 โครงการ
2.6 กลยุทธ์
1. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร๎างแหลํงน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อ
แก๎ไขปัญหาน้าทํวมและน้าแล๎ง
2. สํงเสริมและพัฒนาระบบศึกษา ให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด๎านการศึกษา ครู นักเรียน ให๎เป็นผู๎มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซียน
4. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ สํงเสริมให๎เกิดเกษตรกรรมอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหมํๆ
ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ลดต๎นทุนการผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให๎มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการรํวมมือและให๎ความ
รํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
6. สํงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค๎าทางการเกษตร และเพิ่มชํองทางการตลาด
7. สํงเสริมประชาชนในท๎องถิ่นให๎มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจาหนํายและเพื่อการอนุรักษ์
8. สํงเสริมและพัฒนาบทบาทของผู๎นาชุมชน คณะกรรมการหมูํบ๎านและชุมชนให๎เข๎มแข็ง
9. สํงเสริมความเข็มแข็งของชุมชน
10. สํงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส ประชาชน และ
คุ๎มครองสิทธิเสรีภาพของประชน
11. สํงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท๎องถิ่น
13. ดาเนินการโครงการ เพื่อให๎บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต๎องการของประชาชน
ในพื้นที่
14. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูํบ๎าน (อสม.)
15. สํงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให๎มีสุขภาพแข็งแรง โดยให๎การเรียนรู๎การดูแลสุขภาพ
การออกกาลังกาย การปูองกันโรค การใช๎ยาอยํางถูกต๎อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข๎ารับการตรวจ
สุขภาพ หรือการรับบริการด๎านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
16. สํงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎สอดคล๎องกับความจาเป็นและความต๎อง
ของประชาชน
17. กํอสร๎าง ปรับปรุงทางการคมนาคมอยํางทั่วถึง
18. พัฒนาฟื้นฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา ศิลปะวัฒนธรมและประเพณีของชุมชนท๎องถิ่นลาพูน โดยการ
อนุรักษ์สืบสานตํอและเชื่อมโยงสู๎กิจกรรมทํองเที่ยว
19. ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงาน ให๎รองรับการปฏิบัติภารกิจหน๎าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดอยํางมี
ประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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20. นาระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารงานภายในองค์กร
21. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให๎ได๎รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู๎ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การทางานให๎เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรํวมมือกับประชาคมอาเซียน
22. บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น รํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองท๎องถิ่น
เพื่อพัฒนาท๎องถิ่น สร๎างประโยชน์สูงสุด แกํประชาชนในจังหวัดลาพูน
23. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
24. สํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ หนํวยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข๎องในการเตรียม
ความพร๎อมในการปูองกันภัย และการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
25. สํงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สาคัญ โดยสร๎างความอบอุํนใจ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
26. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ๎านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลความปลอดภัยและจราจร
27. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้า ลุํมน้าลาคลองและปุาไม๎ให๎มีความอุดมสมบูรณ์
28. รณรงค์สร๎างจิตสานึกเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนท๎องถิ่นทุกระดับ
29. จัดทาระบบกาจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานที่จาเป็น เพื่อรองรับ
การขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น
3. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
4. การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมที่มีอยํางยั่งยืน
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 7

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 8

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 9

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 10

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ
ตอนบน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5

ยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัดลาพูน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5

แผนพัฒนาอาเภอ

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4

ยุทธศาสตร์พัฒนา
อปท.

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 7

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
องค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ต.บ๎านธิ จังหวัดลาพูน
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปัญหาและข๎อจากัดในการพัฒนาตาบลห๎วยยาบ มีดังนี้
ปัญหา
1. ปัญหาโครงสร๎างพื้นฐาน

2. ปัญหาคุณภาพชีวิต
3. ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
4. ปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม

5. ปัญหากลุํมผลผลิต รายได๎ การมีงาน
ทา

6. ปัญหากลุ่มสาธารณสุข

รายละเอียด
ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากบํอบาดาลมีความลึกมาก
และมีตะกอนปนทรายมาก
การขุดเจาะทาได๎ยาก เนื่องจาก มีหินใต๎ดิน และมีทรายมาก
การคมนาคมไมํสะดวก
ปัญหามีเอกสารสิทธิที่ดินทากินไมํเพียงพอ
ปัญหารถโดยสารประจาทางไมํเพียงพอ
ปัญหาด๎านการขยายเขตไฟฟูาและไฟกิ่งไมํเพียงพอ
สภาพที่อยูํอาศัยบางครอบครัว ยังขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน
ผู๎อยูํในวัยแรงงาน มีการศึกษาน๎อย ขาดการเรียนรู๎ความเข๎าใจ
เยาวชนให๎ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาท๎องถิ่นคํอนข๎างน๎อย
การใช๎ที่ดินในเขตชลประทาน ยังไมํมีประสิทธิภาพ มีการปลูกพืช
ในเขตชลประทานน๎อย
ปุาไม๎ถูกบุกรุกมีการลักลอบตัดไม๎เพื่อทาฟืนขายให๎โรงงานทาอิฐ
และโรงบํมใบยา
มีการขายหน๎าดิน ทาให๎พื้นดินเป็นบํอลึก เป็นอันตรายตํอพื้นที่
ข๎างเคียงและสภาพแวดล๎อม กํอให๎เกิดหลุมบํอขนาดใหญํ ยาก
แกํการทาให๎อยูํสภาพเดิมได๎
มีการใช๎สารเคมีทางด๎านการเกษตรมาก
ปัญหามลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์ไมํมีการบาบัดน้าเสียอยํางมี
ประสิทธิภาพ
- ราษฎรมีรายได๎น๎อยกวํา ๓๐,๐๐๐ บาท/ครอบครัว
- ผลผลิตที่ได๎รับจากการเกษตร/ไรํ ต่า
- ต๎นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตต่า
- ปัญหาการวํางงาน
- การทาการเกษตรฤดูแล๎งไมํได๎ผลดี
- การใช๎สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ประชาชนขาดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโรคตํางๆ
เด็กแรกเกิดน้าหนักต่ากวําเกณฑ์
ปัญหาการจัดการด๎านน้าเสียจากการประกอบอาชีพปศุสัตว์
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7. หากลุ่มแหล่งน้า

น้ากินน้าใช๎ไมํสะอาดและไมํเพียงพอ
น้าใต๎ดินที่ใช๎อุปโภค บริโภคมีสารฟูออไรท์มากเกินระดับปกติ
8. ปัญหากลุ่มความรู้การศึกษาและ
ไมํมีห๎องสมุด หรือศูนย์การเรียนระดับตาบล
วัฒนธรรม
ไมํสนามกีฬาประจาตาบล
โรงเรียนขาดแคลน วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน
9. ปัญหากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการบุกรุกที่ปุาสงวนและที่สาธารณะ
และสิ่งแวดล้อม
ปัญหาการใช๎ประโยชน์พื้นที่การเกษตรไมํเต็มพื้นที่
ปัญหาการเผาปุาในฤดูแล๎ง
๓.๓ สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค
SWOT Analysis
จากการศึก ษาข๎ อ มูล สภาพทั่ว ไปของต าบลห๎ ว ยยาบ ในภาพรวม ได๎น ามาก าหนดประเด็ น เพื่ อ
วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของตาบลห๎วยยาบ โดยอาศัยเทคนิค SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง
(STRENGTH) จุดอํอน (WEAKNESS) อันเป็นปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดล๎อมภายในตาบล (INTERNAL
FACTORS) และการวิเคราะห์ถึงโอกาส (OPPORTUNITY) และสภาวะคุกคามหรือข๎อจากัด (THREAT) อัน
เป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล๎อมภายนอก (EXTERNAL FACTOR) ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามตารางการ
วิเคราะห์ ดังนี้
ตารางวิเคราะห์ปัจจัยภายในของตาบลห้วยยาบ (INTERNAL FACTORS)
ปัจจัยภายใน
๑. ด๎านการ
บริหาร

๒. ด๎านระเบียบ
กฎหมาย

จุดแข็ง (STRENGTH)

จุดอ่อน (WEAKNESS)

- มีการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น
- มีที่ทาการองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น
- มีการจัดทางบประมาณในการบริหาร
จัดการ
- มีแผนอัตรากาลังในการบริหารงาน
- มีคณะบริหารท๎องถิ่นที่มาจากการ
เลือกตั้ง
- มีระบบการจัดการบริหารที่เป็นอิสระ
ภายใต๎การกากับดูแลของรัฐ
- หนํวยงานรัฐบาลให๎ความสนับสนุนการ
ดาเนินงาน
-มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
องค์กรและสํวนงานภายในองค์กร
- มีข๎อบัญญัติงบประมาณของท๎องถิ่น
- การดาเนินงานภายใต๎กฎหมายระเบียบ

- ที่ทาการองค์การบริหารสํวนตาบลคับ
แคบไมํสะดวกในการติดตํอดาเนินงาน
- การดาเนินการตามแผนมีข๎อจากัดในเรื่อง
งบประมาณ ระเบียบ ข๎อบังคับ
- บุคลากรในหนํวยงานมีน๎อยและขาด
ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน
- การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย ของ
คณะผู๎บริหารแตํละคณะจึงไมํมีเสถียรภาพ
ขาดความตํอเนื่องในการบริหารงาน
- งบประมาณไมํเพียงพอตํอการดาเนินการ
พัฒนาท๎องถิ่น
- การดาเนินงานลําช๎า เนื่องจากเป็นไปตาม
ระเบียบข๎อกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
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ข๎อคับ
- มีการบริหารจัดการงบประมาณของ
ท๎องถิ่น
- มีการตรวจสอบการติดตามผลการ
ดาเนินงาน
- สร๎างองค์ความรู๎ให๎ราษฎรเกี่ยวกับ
กฎหมายท๎องถิ่น
-มีการแบํงเบาภาระของสํวนราชการ
สํวนกลาง จังหวัด / อาเภอ
- มีอัตรากาลังในการดาเนินงาน
- มีการแบํงงานในหนํวยงานตามสาย การ
บังคับบัญชา
- บุคลากรมีความรู๎ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
- มีรายได๎มาจากการจัดเก็บภาษีอากร
- มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการ
บริหารงาน
- มีงบประมาณในการบริหารจัดการ
- มีการเบิกจํายงบประมาณเป็นไป ตาม
แผนงาน

- อยูํภายใต๎การกากับดูแลจึงขาดความ
คลํองตัวในการบริหาร
- ราษฎรเห็นแกํประโยชน์สํวนตัวมากกวํา
ประโยชน์สํวนรวม จึงนากฎหมายมาใช๎ใน
การปฏิบัติราชการได๎ไมํเต็มที่

๖. ด๎าน
ทรัพยากร

- มีทรัพยากรบุคคลหลากหลายอาชีพ
และมีการจัดตั้งกลุํมองค์กร
- มีภูมิประเทศที่สวยงามและอากาศที่
บริสุทธิ์เหมาะแกํการทํองเที่ยว
- มีสถานที่ทํองเที่ยวที่อาจกํอให๎เกิดรายได๎

- สถานที่ทํองเที่ยวมีเส๎นทางอยูํหํางไกล
การเดินทางไมํสะดวกและขาดการ
ประชาสัมพันธ์
- ไมํมีการดาเนินการจัดเก็บและทาลาย
ขยะมูลฝอยอยํางถูกวิธี

๗. ด๎านสังคม

- ประชากรสํวนใหญํได๎รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

- การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างทางสังคมและ
การพัฒนาเป็นไปอยํางลําช๎า

๓. ด๎านบุคลากร

๔. ด๎าน
งบประมาณ

๕. ด๎านระบบ
ฐานข๎อมูล

- ขาดผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน
- มีงบประมาณในการวําจ๎างบุคลากรไมํ
เพียงพอ

- มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องมาก
- การเบิกจํายงบประมาณลําช๎า
- มีขั้นตอนมากในการเบิกจํายงบประมาณ
-งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรมาแล๎วไมํ
เพียงพอตํอการดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎างได๎
เนื่องจากงบประมาณที่ได๎รับน๎อยกวําราคา
ในท๎องตลาดมาก
- มีระบบฐานข๎อมูลอิเล็กโทรนิกส์
- ฐานข๎อมูลที่หนํวยงานแตํละแหํงจัดเก็บ
(คอมพิวเตอร์)
ไมํตรงกันทาให๎ข๎อมูลคลาดเคลื่อน
- มีเครื่องใช๎สานักงานที่เอื้อตํอการ
- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด๎าน
ดาเนินงาน
การจัดการข๎อมูลสารสนเทศ
- มีระบบสารสนเทศ
- การดาเนินงานเป็นไปด๎วยความลําช๎า
- มีชํองทางการให๎บริการทางอินเตอร์เน็ต - มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่ทันสมัยไมํเพียงพอ
ขององค์การบริหารสํวนตาบลเอง
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๘.ด๎านเศรษฐกิจ

- ไมํมีปัญหาอาชญากรรมร๎ายแรง
- ไมํมีปัญหาการลักลอบเลํนการพนัน
- ไมํมีปัญหามลภาวะเป็นพิษ
- ไมํเป็นแหลํงแพรํระบาดของสิ่งเสพติดให๎
โทษ
- ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพ
ทางด๎านการเกษตร
- มีพืชเศรษฐกิจ (ลาไย) ที่มีชื่อเสียงและ
กํอให๎เกิดรายได๎หลัก
- พื้นที่เหมาะแกํการลงทุนค๎าขาย
เนื่องจาก มีเขตติดตํอจังหวัดใกล๎เคียง
-มีการกลุํมอาชีพหลากหลายอาชีพใน
ตาบลห๎วยยาบ ซึ่งเป็นสินค๎า OTOP

- เกิดปัญหาการเอาอยํางทางสังคม
- ราษฎรมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม

- ไมํมีการนานวัตกรรมใหมํ ๆ เข๎ามา ใช๎ใน
การเกษตร
- กลุํมอาชีพในพื้นที่มีจานวนมาก จึงไมํมี
ความเข๎มแข็ง
- ขาดแหลํงเงินทุนสนับสนุนกลุํมอาชีพ
- ไมํมีตลาดที่จะมารองรับพืชผลทาง
การเกษตรมากนัก
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหมํๆ มีไมํมากนัก

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของตาบลห้วยยาบ (EXTERNAL FACTORS)
ปัจจัยภายนอก
๑. ด๎านการ
บริหาร

๒. ด๎านระเบียบ
กฎหมาย

๓. ด๎านบุคลากร

โอกาส (OPPORTUNITY)

ปัญหา/อุปสรรคหรือข้อจากัด (THREAT)

- ภาครัฐสนับสนุนการดาเนินงานของ องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
- รัฐบาลสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยแบบ
ฐานราก
- ภาครัฐมีนโยบายสํงเสริมและกระจาย
อานาจปกครองสูํท๎องถิ่น
- มีการบัญญัติกฎหมายใหมํที่เอื้อตํอการ
ดาเนินงาน
- รัฐบาลให๎โอกาสท๎องถิ่นได๎บริหารจัดการ
และการดาเนินงาน
- รัฐบาลให๎การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
- รัฐบาลออกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ที่
เอื้อตํอการดาเนินงาน
-มีการบรรจุแตํงตั้งข๎าราชการมากยิ่งขึ้น
-มีการเปิดสอบพนักงานสํวนตาบลในตาแหนํง
ตํางๆ มากยิ่งขึ้นซึ่งสะดวกตํอการขอใช๎บัญชี

- นโยบายของรัฐอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
มติคณะรัฐบาล
- ในการเลือกตั้งผู๎บริหารท๎องถิ่นอาจมีการ
ทุจริตการเลือกตั้ง
- ผู๎นาท๎องถิ่นมาจากการเลือกตั้งอาจมีนโยบาย
การบริหารที่แตกตํางกัน
- ประชาชนไมํมีความรู๎ทางด๎านกฎหมาย
- มีระบบการปฏิบัติงานหลายขั้นตอนและเกิด
ความซ้าซ๎อน
- การบริหารงานอาจขัดตํอกฎหมาย ระเบียบ
ข๎อบังคับ
-การเปิดสอบตาแหนํงตํางๆที่สํวนกลางจัดสอบ
ไมํตรงกับความต๎องการอัตรากาลังขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
-คุณวุฒิของผู๎ที่สอบได๎ในตาแหนํงที่ต๎องการไมํ
ตรงกับการปฏิบัติราชการจริง

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาบ ตาบลห๎วยยาบ อาเภอบ๎านธิ จังหวัดลาพูน

42

๔. ด๎าน
งบประมาณ

๕.ด๎านระบบ
ฐานข๎อมูล

๖. ด๎าน
ทรัพยากร

-การขอใช๎บัญชีเพื่อการบรรจุแตํงตั้งมีลาดับ
ขั้นตอนสลับซับซ๎อนมาก
-มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตาม พรบ.กาหนด - การจัดสรรเงินอุดหนุนให๎กับองค์กรปกครอง
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให๎แกํ
สํวนท๎องถิ่นไมํเป็นไปตามพรบ.กาหนดแผนฯ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
พ.ศ.๒๕๔๒
- รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนในสํวนของเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นเพื่อจัดซื้อจัดจ๎างบางรายการท๎องถิ่นไมํ
สามารถดาเนินการจ๎างได๎เนื่องจากราคา
ท๎องตลาดสูงกวําเงินอุดหนุนที่ได๎รับจัดสรร
- หนํวยงานภาครัฐให๎การสนับสนุนระบบการ - บุคลากรขาดความรู๎ความเชี่ยวชาญในด๎าน
ติดตํอสื่อสารที่ทันสมัย
ระบบสารสนเทศ
- มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาใช๎ ใน - ไมํมีอุปกรณ์ทางด๎านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การบริหารจัดการ
- ข๎อมูลสารสนเทศไมํเป็นปัจจุบัน
- การติดตํอสื่อสารเป็นไปด๎วยความรวดเร็ว

- มีพื้นที่ติดกับอาเภอสันกาแพง จังหวัด
เชียงใหมํ การคมนาคมสะดวก
- ใกล๎สถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํ
เชํน น้าพุร๎อนสันกาแพง,บํอสร๎าง,
ถ้าแมํออน,ปุาดงโปงไหว
๗.ด๎านสังคม
- ประชากรใกล๎เคียงสํวนใหญํเป็น ชาว
พื้นบ๎านงํายตํอการติดตํอประสานงานและมี
ความรักใครํสามัคคี
- ชุมชนปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม
ร๎ายแรงและไมํมีปัญหาทางด๎านมลภาวะหรือ
ปัญหาแรงงานตํางด๎าว
- ประชากรสํวนใหญํได๎รับการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8. ด๎านเศรษฐกิจ - พื้นที่ใกล๎เคียงเป็นที่ราบลุํมเหมาะแกํ
การเกษตรและติดตํอค๎าขายขนสํงวัตถุดิบ
- มีเส๎นทางการคมนาคมขนสํงทางบก
- มีเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียง
- มีนิคมอุตสาหกรรมอยูํในบริเวณใกล๎เคียง

- เส๎นทางการคมนาคม ระหวํางทางไมํมีไฟฟูา
กิ่ง เพื่อความปลอดภัยในการจราจรชํวงเวลา
กลางคืน
- ประชากรขาดความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของ
การปฏิบัติงานตามระเบียบ ข๎อบังคับของทาง
ราชการและไมํให๎ความรํวมมือ
- การเพิ่มลดของประชากรอาจเกิดปัญหา
ขัดแย๎งเรื่องที่ดินทากินและที่อยูํอาศัย
- ปัญหาการอพยพย๎ายถิ่นที่อยูํ
- ปัญหาการเอาอยํางของเด็กวัยรุํนและการ
แพรํระบาดของสิ่งเสพติดให๎โทษ
- อาจมีการแขํงขันในเรื่องของการ ประกอบ
อาชีพ
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
- ขาดแคลนตลาดรองรับผลผลิตการเกษตร
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
สภาแวดล้อม
ด้าน
ภายนอกที่
ความต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวข้อง
1. โครงสร๎าง
1. ขาดแคลนแหลํง - แหลํงน้าและ
ในเขตองค์การ
พื้นฐาน
น้าในการเกษตร
ระบบน้าประปา
บริหารสํวนตาบล
และน้าประปา
ห๎วยยาบ
สาหรับอุปโภค
บริโภค
2. ระบบไฟฟูาสํอง ไฟฟูา
สวํางไมํครอบคลุม
3. ระบบราง
ระบายน้าไมํเพียง

2. การสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

ในเขตองค์การ
บริหารสํวนตาบล
ห๎วยยาบ

ระบบรางระบายน้า ในเขตองค์การ
บริหารสํวนตาบล
ห๎วยยาบ

ความคาดหวัง
ประชาชนมีแหลํง
น้าและระบบ
น้าประปาใช๎อยําง
เพียงพอ
ระบบไฟฟูาสํอง
สวํางครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมด
ระบบรางระบาย
น้าที่ครอบคลุม มี
มาตรฐาน

4. ประชาชน
เส๎นทางคมนาคม
ต๎องการเส๎นทางใน
การสัญจรไปมาเพิ่ม
มากขึ้น

ในเขตองค์การ
บริหารสํวนตาบล
ห๎วยยาบ

เส๎นทางคมนาคม
เพิ่มมากขึ้น

5. ระบบผังเมือง
ชุมชนไมํมีการ
วางแผน

ผังเมือง

ในเขตองค์การ
บริหารสํวนตาบล
ห๎วยยาบ

1. มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหมํ

- ด๎านสาธารณสุข

ในเขตองค์การ
บริหารสํวนตาบล
ห๎วยยาบ

พื้นที่สํวนตํางๆใน
ชุมชนมีการ
วางแผนระบบผัง
เมืองอยํางเป็น
ระบบ
ในพื้นที่ไมํมีการ
ระบาดของโรค
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2. ประชาชนใน
- ด๎านสาธารณสุข
พื้นที่ปุวยเป็นโรค
เรื้อรังแนวโน๎มเพิ่ม
มากขึ้น

ในเขตองค์การ
บริหารสํวนตาบล
ห๎วยยาบ

จานวนประชาชน
เป็นโรคเรื้อรังมี
จานวนลดลง

3. ปริมาณขยะและ - ด๎านสาธารณสุข
น้าเสียเพิ่มมากขึ้น

ในเขตองค์การ
บริหารสํวนตาบล
ห๎วยยาบ

ปริมาณขยะและ
น้าเสียถูกกาจัดให๎
หมดไปด๎วยวิธีการ
ที่ถูกต๎อง

4. ประชาชนบาง การอุปโภค –
ครัวเรือนบริโภคน้า บริโภค
ที่ไมํสะอาด และมี
สิ่งเจือปน

ในเขตองค์การ
บริหารสํวนตาบล
ห๎วยยาบ

ประชาชนมีน้าที่
สะอาดไว๎เพื่อ
บริโภค

5. เด็กและผู๎สูงวัย สังคมในชุมชน
บางครอบครัว อยูํ
ตามลาพัง ผู๎สูงวัย
รับภาระในการดูแล
เด็ก

ผู๎สูงวัยและเด็กใน ผู๎สูงวัยและเด็ก
เขตองค์การบริหาร ได๎รับการดูแลเป็น
สํวนตาบลห๎วยยาบ อยํางดี

6. ผู๎พิการไมํได๎รับ สังคมในชุมชน
โอกาสในด๎านตํางๆ

ผู๎พิการในเขต
ผู๎พิการได๎รับ
องค์การบริหาร
โอกาส เข๎าถึงสิ่ง
สํวนตาบลห๎วยยาบ อานวยความ
สะดวกตํางๆ
ประชาชนในเขต แหลํงเงินที่
องค์การบริหาร
สามารถเข๎าถึงได๎
สํวนตาบลห๎วยยาบ งําย

3. การสํงเสริมการ 1. ประชาชนขาด การลงทุน
ลงทุนพาณิชยกรรม แหลํงเงินทุนในการ การพาณิชยกรรม
และการทํองเทีย่ ว ทากิจการและ
ประกอบอาชีพ
2. ผลผลิตตกต่า
3. ขาดแคลนการ
จ๎างงาน

มีการประกันราคา
ผลผลิต

เกษตรกรในเขต
องค์การบริหาร
สํวนตาบลห๎วยยาบ มีการจ๎างงาน
เพิ่มขึ้น
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1. อุบัติเหตุทาง
ถนนเพิ่มมากขึ้น

การจราจร

2. อาญากรรมเพิ่ม การรักษาความ
มากขึ้น
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ประชาชนในเขต อุบัติเหตุทางถนน
องค์การบริหาร
ลดลง
สํวนตาบลห๎วยยาบ
ประชาชนในเขต อาญากรรมลดลง
องค์การบริหาร
สํวนตาบลห๎วยยาบ

4. การจัดระเบียบ 1. มีการเผาปุาเพิ่ม ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตองค์การ
ชุมชนและการรักษา มากขึน้ ในฤดูแล๎ง
บริหารสํวนตาบล
ความสงบเรียบร๎อย
ห๎วยยาบ
2. ประมาณน้าที่
ขาดแคลนในฤดู
แล๎ง
5. การบริหาร
1. ศิลปวัฒนธรรม
จัดการ/การอนุรักษ์ จารีต ประเพณี
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ถูกลืมเลือน
6. ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น

การเผาปุาลดลง

ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนในเขต มีอํางเก็บน้า/สระ
องค์การบริหาร
น้า เพิ่มมากขึ้น
สํวนตาบลห๎วยยาบ มีระบบริหาร
จัดการน้า
ศิลปวัฒนธรรม

พื้นที่ในเขต
ยกยํองปราชญ์
องค์การบริหาร
ชาวบ๎าน
สํวนตาบลห๎วยยาบ - มีการจัด
ประเพณีเพื่อสืบ
สานวัฒนธรรมเป็น
พื้นที่ในเขต
ประจาทุกปี
องค์การบริหาร
สํวนตาบลห๎วยยาบ
ในเขตองค์การ
บริหารสํวนตาบล
ห๎วยยาบ
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด๎านการเมือง
การปกครอง การบริหาร การเงินการคลัง

ด๎านการเมือง การปกครอง การบริหาร
การเงินการคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สานักงานปลัด

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานปูองกัน

2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน

ด๎านการเมือง
การปกครอง การบริหาร การเงินการ
คลัง
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

กองชําง

3

ยุทธศาสตร์ด๎านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
การเกษตร ผังเมือง การใช๎ที่ดิน
ยุทธศาสตร์ด๎านสังคมและวัฒนธรรม

ด๎านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
การเกษตร ผังเมือง การใช๎ที่ดิน
ด๎านสังคมและวัฒนธรรม

แผนงานการเกษตร

งานเกษตร

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน

สานักปลัด
กองการศึกษา

ด๎านสังคมและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานพัฒนาชุมชน

ด๎านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

๑

4

ด๎านสังคมและวัฒนธรรม

5

ยุทธศาสตร์ด๎านสาธารณสุข
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6

7

ยุทธศาสตร์ด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว

ยุทธศาสตร์ด๎านการศึกษาและกีฬา

ด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว

แผนงานการเกษตร

ด๎านการศึกษาและกีฬา

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน

ด๎านการศึกษาและกีฬา

แผนงานการศึกษา/แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานเกษตร

กองการศึกษา
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ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง การบริหาร การเงินการคลัง
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
1.2 แผนงานรักษาความสงบ
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมือง การใช้ทดี่ นิ
3.1 แผนงานการเกษตร
รวม
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นสังคมและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รวม
5. ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
6. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
6.1 แผนงานการเกษตร
6.2 แผนงานการสร้างความเข้มแข็ง
รวม

จานวน
โครงการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลาพูน
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

11
7

990,000
655,000

11
7

18

1,645,000

273
127

129,019,800
129,019,800

285
156

194,085,450
194,085,450

16
16

2,095,000
2,095,000

18
18

9
11
20

656,000
670,000
1,326,000

11
11

5
5

18

830,000
755,000
1,585,000

11
7

1,290,000
755000

18

11
7

1,290,000
755000

แบบ ผ. 01

จานวน
โครงการ

11
7

1,290,000
755,000
2,045,000

จานวน
โครงการ

55
35
90

รวม 5 ปี
งบประมาณ
(บาท)

5,690,000
3,675,000
9,365,000.00

2,045,000

18

2,045,000

298
298

298,169,050
298,169,050

298
298

354,595,034
354,595,034

349
349

2,135,000
2,135,000

18
18

2,135,000
2,135,000

18
18

2,135,000
2,135,000

18
18

2,135,000
2,135,000

88
60

10,635,000
10,635,000

9
11
20

767,000
1,720,000
2,487,000

9
11
20

787,000
1,770,000
2,557,000

9
11
20

767,000
1,770,000
2,537,000

9
11
20.00

767,000
1,770,000
2,537,000

45
55
100

3,744,000
3,744,000
7,488,000

3,052,000.00
3,052,000.00

11
11

3,102,000.00
3,102,000.00

11
11

3,102,000.00
3,102,000.00

11
11

3,102,000.00
3,102,000.00

11
11

3,102,000.00
3,102,000.00

55
55

15,460,000.00
15,460,000.00

290,000.00
290,000.00

5
5

290,000.00
290,000.00

5
5

290,000.00
290,000.00

5
5

290,000.00
290,000.00

5
5

290,000.00
290,000.00

25
25

1,450,000.00
1,450,000.00

48

18

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)

370,448,134 1,503
370,448,134 1,503

1,346,317,468.00
1,346,317,468.00

49

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลาพูน

ยุทธศาสตร์
7. ด้านการศึกษา
7.1 แผนงานการศึกษา
7.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
41
5
46

10,618,400
300,000.00
10,918,400.00

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
41
5
46

10,618,400
300,000.00
10,918,400.00

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
40
5
45

10,923,400
300,000.00
11,223,400.00

49

แบบ ผ. 01

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
41
5
46

11,423,400
300,000.00
11,723,400.00

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
41
5
46

11,423,400
300,000.00
11,723,400.00

จานวน
โครงการ
204
25
229

รวม 5 ปี
งบประมาณ
(บาท)
55,007,000
1,500,000.00
56,507,000.00
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและเพิม่ ขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร การเงินการคลัง
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ๑. เพือ่ ให้บริการข้อมูลข่าว ๑. การรวบรวมข้อมูล
50,000
50,000
50,000
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
สารสาระความรู้แก่ราษฏร
เพือ่ กาหนดการให้
อย่างทัว่ ถึง
บริการอย่างถูกต้อง
๒. เพือ่ พัฒนาเว็บไซต์ที่
และตรงตามความ
สามารถจัดเก็บและรวบรวม ต้องการของราษฏร
ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ
๒. จัดหาซอฟแวร์ที่
ภายในอบต.ทีจ่ ัดทาขึ้นเพือ่
จาเป็นในการปฏิบตั ิ
ลดเวลาและขั้นตอนใน
งาน
การทางาน
๓. นาเสนอข้อมูล
2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ประชาชนตาบล
350,000
350,000
350,000
สาหรับการเลือกตั้งทัว่ ไป
ห้วยยาบ
เลือกตั้งซ่อมนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยยาบ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยยาบ
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2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

350,000

350,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

อินเตอร์
เน็ตทีท่ นั
สมัย
๑ จุด

๑. มีเว็บไซต์ทสี่ ามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆใน
อบต.ทีจ่ ัดทาขึ้นเพือ่ ลด
ระยะเวลาและขั้นตอน
ทางาน
๒. เป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการของ อบต.
ประชาชน
ได้ไปใช้สิทธิ
ในการเลือก
ตั้งตามระบบ
ประชาธิป
ไตย

1 โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

51

ที่

โครงการ

3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่
ประสิทธภาพของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าทีข่ อง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

วัตถุประสงค์

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในองค์
การบริหารส่วนตาบล
ห้วยยาบ และองค์กร การ
อบรมสัมนาเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการทางานให้
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ทัว่ ไป ผู้นาหมู่บา้ น ตาม
หลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องและ
เป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการองค์กรเพือ่ ประโยชน์
ในการพัฒนา ฯลฯ
4 จ้างเหมาสารวจความพึงพอใจในการรับ ๑.เพือ่ สารวจความพึงพอใจ
บริการต่าง ๆ ของอบต.
ในการเข้ารับบริการต่างๆ
ของอบต
๒.เพือ่ นาผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
ต่อไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนัก
งานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และ
เจ้าหน้าทีข่ อง
อบต. ห้วยยาบ

การจ้างเหมาหน่วย
งานต่างๆเข้ามา
สารวจความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการ
อบต.ห้วยยาบ

2561
(บาท)
300,000

30,000

2562
(บาท)
300,000

30,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

30,000
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2564
(บาท)
300,000

30,000

2565
(บาท)
300,000

30,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

1 โครงการ

ผู้เข้ารับการ
อบรมศึกษา
ดูงานนา
ความรู้ทไี่ ด้
รับมาพัฒนา
ตาบล
ห้วยยาบ

จานวน
๑ ครั้ง

๑. สามารถทราบถึง
ความพึงพอใจของ
ประชาชนทีม่ าใช้บริการ
อบต.ห้วยยาบ
๒. สามารถนาผลคะแนน
ทีไ่ ด้จากการประเมิน
มาปรับปรุงแก้ไขให้
ดีมากยิง่ ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

52

ที่

โครงการ

5 งานรัฐพิธีและวันสาคัญต่างๆ

วัตถุประสงค์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานรัฐพิธีและวัน
สาคัญต่างๆ ได้แก่ วันปิยะ
มหาราชวันเฉลิมพระชนม
พรรษา พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกในหลวงรัชกาล
ที่ 10 ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่า
จัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ค่าตกแต่งสถานทีป่ า้ ย
สัญลักษณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดนิทรรศการประกวด
การแข่งขัน งานเทศกาล
ลาไย และและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เกีย่ วข้องกับการจัดงาน

6 โครงการจัดงานหรือกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึง
ความสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัติรย์
และพระบรมวงศานุวงศ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
เพือ่ การดาเนินงาน
ตามประเพณีต่างๆ
และวันสาคัญต่าง
และอุดหนุนหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
อุดหนุนอาเภอ หรือ
งานรัฐพิธีต่างๆ

2561
(บาท)

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

200,000

200,000

200,000

56

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

6 โครงการ

สามารถ
ส่งเสริมการ
จัดงานวัน
สาคัญต่างๆ
และงาน
รัฐพิธีต่างๆ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

53

1.2 แผนงานรักษาความสงบ
ที่

โครงการ

1 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

2 โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

3

วัตถุประสงค์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
หน่วยกูช้ ีพกูภ้ ยั การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและภัย
พิบตั ิต่างๆ ฯลฯ
เพือ่ เพิม่ พูนทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ
ตาบลห้วยยาบ

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน เพือ่ เป็นการป้องกันและแก้
และไฟป่า
ไขปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่าตามนโยบายของรัฐบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
(บาท)

ประชาชนตาบล
ห้วยยาบ ทีม่ ีความ
สนใจงานป้องกันฯ

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

1 โครงการ

อาสาสมัคร
ป้องกันฯ
มีความรู้เพือ่
นามาใช้กบั
งานทีป่ ฏิบตั ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(ป้องกัน)

อาสาจานวน ๑๖ หมู่

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

๑ โครงการ

อาสมัครมีความรู้เพิม่
ขึ้น

สานักปลัด

๑๖ หมู่
ทาแนวกันไฟ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การดับไฟป่า

50000

50000

50000

50000

50000

๑ โครงการ

ลดปัญหาหมอกควัน
จากไฟป่าได้

สานักปลัด

56

54

ที่

โครงการ

4 ปรับปรุงบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของอบต.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในสานักงาน,
ไฟสาธารณะ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล

วัตถุประสงค์
เพือ่ บารุงรักษาและซ่อม
แซมทรัพย์สินของ อบต.
ให้อยูใ่ นสภาพดี พร้อมที่
จะใช้งานได้
เพือ่ บารุงรักษาและซ่อม
อาคารสานักงานของอบต.
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
เพือ่ บารุงรักษา
หรือซ่อมแซมเครื่อง
มือ เครื่องจักรกล
ต่างๆ ทีช่ ารุดสียหาย
และเสื่อมสภาพการ
ใช้งานเนือ่ งจากใช้
งานปกติ จาเป็นต้อง
ทาการซ่อมแซม
เช่น รถบรรทุกน้า
รถยนต์ รถมอเตอร์
ไซด์ ฯลฯ ให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมเพียงพอ
ต่อความต้องการ
ปรับปรุงห้องน้า

2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)
500,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

อาคาร ห้องน้าห้องครัว

โรงเรียนอนุบาลและ
ศพด.
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2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
500,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ๗๐
ได้รับการ
ซ่อมแซมให้
อยูใ่ นสภาพ
ใช้งานได้

๑. เพือ่ ยืดอายุการใช้
งานของเครื่องจักรกล ให้
อยูใ่ นสภาพดี และ
พร้อมใช้งานได้
๒.ยืดอายุการใช้งานและ
ช่วยลดความถี่ในการลง
ทุนซื้อเครื่องจักรกล
ต่างๆใหม่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
ศพด.
ร.ร.อนุบาล
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 เพิม่ ประสิทธิภาพงานคลัง
เพือ่ ปรับปรุงพัฒนาการจัด
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนา เก็บรายได้ การพาณิชย์ให้
รายได้
มีประสิทธิภาพ จัดก็บภาษี
ได้ครบถ้วนถูกต้องรวมถึง
ประชาชนสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าใจและให้
ความร่วมมือในการเสีย
ภาษีและค่าธรรมเนียม
อบต.ห้วยยาบ

7 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน เพือ่ พัฒนาระบบการ
ทรัพย์สิน
บริหารงานคลังให้ทนั
สมัยรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
8 โครงการให้บริการประชาชน
เพือ่ ให้การบริหารงาน
ภายในอบต.สาหรับผู้มา
ติดต่อราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
๑.จัดพิมพ์เอกสาร
และแผ่นพับใบปลิว
เพือประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้สร้างความ
เข้าใจให้แก่ประชา
ชนเกีย่ วกับภาษีบารุง
อบต.ห้วยยาบ
๒.โฆษณาประชาสัม
พันธ์ตามสื่อต่างๆ
๓.จัดหารางวัลให้กบั
ผู้ประกอบการทีช่ าระ
ภาษีฯหรือให้ความ
ร่วมมือกับ อบต.และ
ปฏิบตั ิตามข้อบัญญัติ
อบต.ดีเด่น
๔.ออกสารวจตรวจ
สอบการชาระภาษีฯ
ค่าธรรมเนียม อบต
5. จัดการอบรมให้
ความรู้ประชาชน
อบต.ห้วยยาบ

จัดซื้อน้าดืม่ เครื่องดืม่
ชา กาแฟ

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

จานวน
๑๖ หมู่

๑. อบต.ห้วยยาบสามารถ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

จัดเก็บรายได้เพิม่ มาก
ขึ้น
๒.ผู้ประกอบการมีความ
รู้ความเข้าใจข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพิม่
๓.ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจ และมีความรู้สึก
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพิม่
๔.ให้รางวัลหรือใบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้ประกอบการจะได้มี
กาลังใจและเป็นการจูง
ใจร่วมมือกับทางราชการ

50,000

50,000

200,000

100,000

100,000

๑ โครงการ สามารถเพิม่ ประสิทธิ
ภาพในการจัดเก็บภาษี
ได้มากขึ้น

กองคลัง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

๑ โครงการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการให้บริการ

สานักปลัด

56

56

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการประกวดหมู่บา้ นน่ามอง

2 ประชุมผู้นาหมู่บา้ นประจาเดือน
(กานัน ผู้ใหญ่บา้ น)

3 โครงการประชาคมหมู่บา้ น

140,000
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

140,000

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

190,000
งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

190,000

190,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

เพือ่ จัดการประกวดชุมชน
ให้นา่ อยูม่ ีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
๑. เพือ่ ดาเนินการจัดประ
ชุมผู้นาหมู่บา้ นประจาเดือน

จัดการประกวดหมู่
บ้านทัง้ ๑๖ หมู่
ผู้นาหมู่บา้ น๑๖หมู่

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

๑. เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาแผนพัฒนาตาบล
เพือ่ รองรับการพัฒนาใน
อนาคต
๒. เพือ่ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิตามเช่นการเบิกจ่าย
งบประมาณฯลฯ
๓. เพือ่ ดาเนินการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บา้ นในการ
จัดทาแผนพัฒนาตาบล

การจัดทาแผนพัฒนา
ตาบล แผนยุทธ
ศาสตร์การพัฒนา
รายงานประจาปี
ข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่าย
แผนต่างๆฯลฯ
จัดเวทีประชาคม
หมู่บา้ น ๑๖ หมู่

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000
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ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

๑๖ หมู่

เกิดความสามัคคี หน้า
บ้านสะอาดเป็นระเบียบ

การแก้ไข
ปัญหา
ครบ๑๖
หมู่
แผน
ยุทธศาสตร์
แผนสี่ปี
แผนดาเนิน
การ
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี

สามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ตรงประเด็น

สานักปลัด

อบต.สามารถจัดทา
แผนพัฒนาเพือ่ รองรับ
การพัฒนาอย่าครอบ
คลุมและตรงตามความ
ต้องการของประชาชน
และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด
แผนชุมชน และ
แผนของหน่วยงาน
ต่างๆ

สานักปลัด
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด เมืองแห่งคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
8,714,300
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครงการ)
2561
(บาท)
โครงการอบต.น่าอยู่
เพือ่ ให้บริเวณโดยรอบของ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
1,000,000
กิจกรรม
อบต.ห้วยยาบมีบรรยากาศ
บริเวณหน้าอบต
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า-ด้านหลัง
น่าทํางาน และร่มรื่นสวย
ในพืน้ ที่อบต. โดย
และในพืน้ ที่อบต.ห้วยยาบรวมทั้งภูมิทัศน์ งานสร้างความประทับใจ
การปลูกต้นไม้ดอก
บริเวณโรงเรียนอนุบาลอบต.ห้วยยาบ
ในการมาติดต่อราชการ
ไม้ประดับ ปลูกต้น
ไม้พร้อมปลูกหญ้า
2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงจอด
๑.เพือ่ อํานวยความสะดวก
โรงจอดรถยนต์และ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ในการมาติดต่อราชการของ
รถจักรยานยนต์
อาคาร ห้องครัวของโรงเรียนอนุบาลอบต. ส่วนราชการและประชาชน
ที่มีความคงทนถาวร
ก่อสร้างอาคารกองช่าง/ปรับปรุงต่อเติม ทั่วไป
และมั่นคงปลอดภัย
กองช่าง/อาคารอปพร.
๒.เพือ่ การบํารุงรักษารถของ
ส่วนราชการและประชาชน
3 ก่อสร้างถนนในอบต.ห้วยยาบ
ทั่วไปในการยืดอายุการใช้
ก่อสร้างะบบระบายน้ํา/ก่อสร้างระบบ
งานของรถ
ประปาบาดาลขนาดใหญ่/
เพือ่ บริการความสะดวกแก่ผู้
ก่อสร้างถนนด้านใน
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
มารับบริการของอบต.
อบต.ห้วยยาบ
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งบประมาณ
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

แบบ ผ. 02

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
จํานวน บริเวณพืน่ ที่อบต.ห้วยยาบ กองช่าง
๑๖ โครงการ มีบรรยากาศที่น่าทํางาน
และการมาติดต่อประสาน
งานที่น่าประทับใจ

สามารถก่อสร้างโรงจอด
กองช่าง
รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ให้ผู้ที่มาติดต่อราชการได้
จอดในที่ร่ม และสร้างความ
ประทับใจในการเข้ารับ
บริการจากอบต.ห้วยยาบ

ผู้มารับบริการของอบต.
ได้รับความสะดวก

กองช่าง

58
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

ก่อสร้างถนนภายในหมูบ่ ้าน
4 ๑. ถนนคสล.สายหน้าวัด-คลองชล
5 ๒. คสล.สายบ้านนายกสิน วรรณา-บ้าน
นายปรีชา
6 ๓.คสล. ซอยนางวิไลวรรณ์ เป็งพนัสสัก
7 ๔. คสล.บ้านนางอุ่น สายปัญญาใย
8 ๕. คสล.บ้านนายบุญมี-นายแสวง
9 ๖. คสล.บ้านนางเตียมต๋า สุภาสี
10 ๗. คสล.บ้านนายสิงห์แก้ว วงค์คม

วัตถุประสงค์

เพือ่ ก่อสร้างและซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัด
เพือ่ ก่อสร้างถนนคสล.

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมูท่ ี่ ๑ บ้านแจ้ซ้อน
100,000
100,000

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
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100,000
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

200,000

200,000
200,000
200,000
200,000

200,000
200,000
200,000
200,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

จํานวน ๗ สาย สามารถก่อสร้างถนนสาย
เก้าหมื่นมันได้ตามวัตถุ
ประสงค์ตามแบบแปลน
ของประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

59
ที่

โครงการ

11 ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ําจากหนองน้ําถึง
สะพาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้ํา

ตามแบบแปลน
และประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

12 ๒. ถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ํา มีฝาปิด เพือ่ ก่อสร้างวางท่อระบาย
พร้อมบ่อพักซอยซุ้มไก่ชน
น้ําพร้อฝาปิด

ตามแบบแปลน
และประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมู่ ๒ บ้านห้วยยาบ

300,000

300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

100,000

100,000

100,000

๑ จุด

สามารถก่อสร้างรางระบาย กองช่าง
น้ําภายในหมู่บ้านได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้

300,000

300,000

300,000

๑ จุด

สามารถก่อสร้างรางระบาย กองช่าง
น้ําภายในหมู่บ้านได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้

300,000
300,000

300,000
300,000

300,000
300,000

หมูท่ ี่ ๓ บ้านห้วยม่วง
ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด
13 ๑. หน้าบ้านนายสง่า เสติละ-แทงค์ประปา
14 ๒. หน้าบ้านผช. พีรวิชย์-หนองน้ําหน้าวัด
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
15 ๑.สายคลองชลประทานฝั่งซ้าย
16 ๒. บ้านนายสง่า เสติละ
17 ๓. จากบ้านไร่ซอย ๖ นายจรูญ นายกริน
นางถาวร นายสมบัติ นายแก้ว สุธรรม
ลูกรังบดอัด
18 ๑ ซอย ๑ บ้านไร่
19 ๒. สายดอยห้างบาตร

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
กว้าง๐.๓๐ ม. ลึก๐.๔๐ม.
ก่อสรร้างถนนคสล.

ตามแบบแปลน
และประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลน
และประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

300,000

400,000
300,000

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด

ตามแบบแปลน
และประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
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400,000
300,000
300,000

400,000
300,000
300,000

400,000
300,000
300,000

300,000

100,000
300,000

100,000
300,000

๒ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

กองช่าง

๓ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

กองช่าง

๒ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

กองช่าง

60
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ํา
ทุกซอยในหมู่บ้าน
หน้าบ้านนายสมาน
21

เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้ํา
สายตีนดอยจากบ้านนางวรรณา ๒ สาย
ถึงสามแยกแม่นี
ซอยนายโกฏิ ปาลี
ตามแบบแปลนและประ
มาณราคา อบต.ห้วยยาบ

22 รางระบายน้ําสายกลางบ้านพร้อมฝาปิด

๑ สามแยกกลางบ้าน
ถึงบ้านนางพวงชมพู
๒.คสล.ซอยนางพิสมัย
๑. หน้าบ้านครูสายทอง
๒. นายธนากร เลขที่ ๑๕
๓. นางสุพรรณ เลขที่ ๒๕
๑ จากบ้านนายสาม ปาลีฟาร์มนายพิพัฒน์ ศรียาบ
๒ ซอย ๕ นายกําพล ปาลี
๓. ซอย ๑ ชนะ กับเป็ง
๔. นายพิสมัย ปาลี
๕. ซอยนายพงศกร จันทร์เกิด

23 เปลี่ยนท่อรางระบายน้ําสาย ๑๑๔๗

24 ก่อสร้างถนนคสล.
25
26
27
28

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมูท่ ี่ ๔ บ้านห้วยไซเหนือ

300,000

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต ห้วยยาบ

2564
(บาท)

2565
(บาท)

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

300,000

300,000

300,000

300,000

400,000

400,000

400,000

400,000

316,500

316,500

316,500

300,000
200,000
200,000
200,000

60

งบประมาณ
2563
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

๓ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

๕ สาย

สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

61

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมูท่ ี่ ๕ บ้านป่าตึง

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

29 ๑ วางท่อระบายน้ํา ซอย ๕ สายใหม่

เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้ํา

ตามแบบแปลนและ

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

๒ โครงาการ สามารถดําเนินการได้ตาม

30 ๒. รางระบายน้ําซอย ๙ พร้อมฝาปิด

๐.๖๐ม.จํานวน ๙๐ท่อน
พร้อมบ่อพัก ๑๕ บ่อ
ก่อสร้างถนนคสล.ใน
หมู่บ้านขนาดตามแบบ
แปลนของกองช่าง
อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วม

ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
๑. ซอย ๖ทะลุซอย ๗
๒. สายป่าขุย ทะลุสาย
คันคลองและซ่อมแซม
สายเก่า
๑ จุด

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

เป้าหมาย

300,000
400,000

300,000
400,000

300,000
400,000

300,000
400,000

300,000
400,000

31 ๑. ก่อสร้างถนนคสล.
32

ขุดลอกวางท่อพร้อมอุโมงค์ฝาปิด
33 ๑ บ้านนางนงค์เยาว์-ปากทางซอย ๖
34 ๒. บริเวณหัวบ้าน ตั้งแต่บ้านนายคงเดช
ผ่านซอย ๑ ทะลุลําเหมืองและเลียบถนน
ในหมู่บ้านจนถึงคลองชลประทาน
35 ๓. บริเวณฟาร์มไก่หมู่๑๓ จนถึงคันคลอง
ชลประทาน หมู่ ๕

200,000

200,000
300,000

200,000
300,000

200,000
300,000

200,000
300,000

300,000

300,000

300,000

๑ สาย
๑ สาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนในหมู่บ้านได้
รับความสะดวกในการเดิน
ทาง ลดอุบัติเหตุ และน้ํา
ท่วมขังเวลาฝนตก
๓ โครงการ ประชาชนในหมู่บ้านได้
รับความสะดวกในการเดิน
ทาง ลดอุบัติเหตุ และน้ํา
ท่วมขังเวลาฝนตก

กองช่าง

๓โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

กองช่าง

๒ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

กองช่าง

กองช่าง

หมูท่ ี่ ๖ บ้านสันพระเจ้าแดง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
36 ๑ คสล. ซอยหลังศพด.(เก่า)
๒. ซอยนายอนันต์
๓.ซอยบ้านวราพร

37 ก่อสร้างรางระบายน้ําในหมู่บ้าน
พร้อมฝาปิด
38

ก่อสร้างถนนคสล.ระยะทาง
๒๐๐ ม.กว้าง ๔ ม.
ยาว๒๐๐ม.กว้าง ๓ ม.
ยาว๒๐๐ม.กว้าง ๓ ม.
เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้ํา

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

๑. หน้าบ้านนายอนันต์
มะโนแก้ว
๒. ข้างรพ.สต.ห้วยยาบ

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

297,800

297,800

297,800

297,800

297,800

200,000

200,000

200,000

20,000

61

62
39 ปรับปรุงเสียงตามสาย

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารที่ทั่วถึง

เสียงตามสาย

50,000

50,000

50,000

50,000

๑ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

กองช่าง

40 ก่อสร้างถนนคสล.
๑. จํานวน ๔ ซอย

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก

ถนนคสล.จํานวน ๔
ซอย

400,000

400,000

400,000

400,000

๑ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

กองช่าง

หมูท่ ี่ 7 บ้านแม่หาด
874,000
874,000

874,000

874,000

874,000

41 ก่อสร้างเปลี่ยนท่อรางระบายน้าพร้อมฝาปิด
1. รางระบายน้ําสายใหม่กลางบ้าน
เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้ํา
2.สายหน้าบ้าน
พร้อมฝาปิดเปลี่ยนท่อระบายน้ํา
3. วางท่อระบายน้ําขนาด 80 ซม.
สายคันคลองชลประทานบริเวณข้างโรงเรียน
42 ก่อสร้างถนนคสล.
เพือ่ ให้คมนาคมสะดวก
1. จํานวน 4 ซอย

ท่อระบายน้ํา
รางระบายน้ํา
ฝาปิดรางระบายน้ํา

๑ โครงการ

ถนนคสล. จํานวน 4 ซอย

400,000

62

400,000

400,000

400,000

๑ โครงการ

63
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

43 ก่อสร้างรางระบายน้าในหมูบ่ ้านดังนี้
เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้ํา
๑. รางระบายน้ําพร้อมฝาปิดสายข้างศาลา พร้อมฝาปิด
44 ๒. ซอย๔ ใต้โรงเรียน
45 ๓.รางระบายน้ําซอย๓ บ้านนางเพ็ญศรี
ถึงปากซอยบ้านนางอิ่นแก้ว ศรียาบ
46 ๔. ซ่อมแซมรายระบายน้ําข้างถนนสาย
๑๑๔๗ ทิศตะวันออก ๒ ช่วง
ช่วง๑ หน้าบ้านนายบุญมี ๑๙๓
ช่วง ๒ หน้าบ้านอ.สายตา ปาลี ถึงตลาด
หน้าวัดห้วยไซใต้

ระยะทางยาว ๒๓๔ .๕ ม.
ขนาด ๐.๕๐*๒๓๔.๕
*๐.๔๓

ก่อสร้างถนนคสล. ในหมูบ่ ้านดังนี้
เพือ่ ก่อสร้างถนนคสล.
47 1. ซอยหมางเมิน
2. ซ่อมแซมถนนสายลานเพลิน
48 3 .ถนนสายดอยห้างบาตรพร้อมรางระบาย
น้ําแบบมีฝาปิด
49 ปรับปรุงภูมิทัศน์ดอยห้างบาตรและ
เพือ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ดอยงุ้ม ถมที่ปรับปรุงลานจอดรถดอยห้าง
บาตร

ยาว ๕๒ ม. กว้าง ๓ ม.
กว้าง ๔ ม. จํานวน
๑ สาย

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมูท่ ี่ ๘ บ้านห้วยไซใต้

450,000
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

450,000
450,000
300,000

450,000
450,000
300,000

450,000
450,000
300,000

450,000

450,000

450,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

๔ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

4
100,000

จํานวน ๒ จุด

63

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

สามารถดําเนินการได้ตาม

กองช่าง

1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

กองช่าง

64
ที่

50
51
52
53
54
55
56
57
56

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนในหมูบ่ ้าน ดังนี้
ก่อสร้างถนนคลส.
๑. ซอยแม่คําใส
๒.ฟาร์มไก่นางเยาวลักษณ์ สมพงษ์เชื่อมม.๔
๓. ซอยนายวิชิต หย่องฮวยเชื่อมม.๑๕
๔. พ่อน้อยอินลอย
๕. ซอยรณชัย
๖. ข้างฟาร์มพ่อหลวงแก้ว
๗.บ้านนางเยาวลักษณ์
๘. ถนนสายทางเข้ารพสต.
ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด
เพือ่ ป้องกันปัญหาน้ําท่วม
และมีบ่อพัก
ขังในช่วงฤดูฝน
๑. บ้านนายแจ้ เล็กดี-ฟาร์มไก่นายสิงห์ทอง
ปาลี
๒. นายนิล เล็กดี-นางแสงทอง ปาลี
๓. เปลี่ยนท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม.
พร้อมบ่อพักข้างถนนสาย ๑๑๔๗ ตั้งแต่
ตลาด-ซอยบ้านแม่ยพุ ิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมูท่ ี่ ๙ บ้านห้วยไซกลาง

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ อบต
ห้วยยาบ

๑. หน้าบ้านสจ.รังสรรค์
ถึงบ้านนายชาญชัย
ซอย ๖
๒.สายตะวันออกบ้าน

450,000
400,000

64

450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
400,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
400,000

2564
(บาท)

450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
400,000

2565
(บาท)

450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
400,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๘ จุด

สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

กองช่าง

๒ จุด

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขังได้

กองช่าง

65
ที่

โครงการ

57 ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคสล.
ภายในหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

เพือ่ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

๑ ซ่อมแซมสายวัด
แสนตอ
๒.เสริมไหล่ทางซอย ๒

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมูท่ ี่ ๑๐ บ้านป่าก้าง-แสนตอ
300,000
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

300,000

300,000

๑ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

กองช่าง

200,000

200,000

2 โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

กองช่าง

2564
(บาท)

2565
(บาท)

408,000

408,000

๓. เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่ ๑๐-๑๔
๔.ขอยข้าบ้านนางผ่องใส
คําชมพู (ป่าก้าง)
๕. ซอย๔ บ้านศรีธร
อิกําเนิด
๖. ซอย ๗ บ้านนาย
จันทร์ ศรียาบ
58 ๑. รางระบายน้ําข้างถนนสาย ๑๑๔๗ พร้อม เพือ่ ป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ฝาปิด
ขังในช่วงฤดูฝน
๒. เปลี่ยนท่อเก่าเป็นท่อลอดเหลียมสาย
ป่าก้างให้ใหญ่กว่าเดิม
ที่

โครงการ

59 ก่อสร้างถนนคสล.
และรางระบายน้ําในหมู่บ้าน
รางระบายน้ําพร้อมฝาปิดสายบ้าน
นายจันทร์แก้ว-ผู้ช่วยเอกพันธ์

วัตถุประสงค์

เพือ่ ก่อสร้าถนนคสล.
พร้อมรางระบายน้ําตาม
แบบแปลนของกองช่าง
อบต.ห้วยยาบ

๑ สาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมูท่ ี่ ๑๑ บ้านป่าลาน

๑.ซอย ๖
๒. ซ่อมแซมถนนใน
หมู่บ้าน สายหลังบ้าน
๓. รางระบายน้ําสาย
หน้าบ้านนายนวล ถึง
นายอุทัย ใจมุข
๔. ซ่อมแซมถนนไปป่าช้า
๕. ฝาปิดรางระบายน้ํา

งบประมาณ
2563
(บาท)
408,000

65

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

๓ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

66
ที่

โครงการ

สร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด
60 ๑. รางระบายน้ําสายกลางบ้าน
บ้านนายสวัสดิ์ กันทะวงค์-ข้างถนนสาย
ใหญ่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพือ่ ก่อสร้างฝาปิดรางระบาย
น้ําสายถนนใหญ่
ถึง บ้านนายประพันธ์ ใจมุข

หมู่ที่ ๑๒ ตามแบบแปลน
และประมาณราคาของอบต
ห้วยยาบ

เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ในหมู่บ้าน ตามแบบและ
ประมาณราคาของ อบต
ห้วยยาบ
61 ๒.รางระบายน้ําหน้าบ้านนายหมูแก้วถึงถนน เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ใหญ่พร้อมฝาปิดสาย ๑๑๔๗
หมู่ที่ ๑๒ ตามแบบแปลน
และประมาณราคาของอบต
ห้วยยาบ
62 ๓.รางระบายพร้อมฝาปิดน้ําข้างบ้านนายสุ เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมฝาปิด ซอย ๘
พร้อมฝาปิด

ขนาด ๐.๕๐ x๐.๘๐ x๑๓๘
เมตร

63 ๔.รางระบายน้ําจากหน้าบ้านนายพันธ์ เลข
ที่ ๑๓๒ ถึงหางบ้านป่าหมอก พร้อมฝาปิด
(สายหางบ้าน)
64 ๕. บ้านเลขที่ ๖๔/๑-๗๓
65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
วางท่อพร้อมบ่อพัก
66

เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้ํา
จากหน้าบ้านนายพันธ์ ถึง
หางบ้านป่าหมอก
เพือ่ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กตตามแบบแปลน
และประมาณราคาของอบต
ห้วยยาบ

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมูท่ ี่ ๑๒ บ้านป่าหมอก
400,000

ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๖๐
x ๑๑๐ เมตร

150,000

66

2564
(บาท)

2565
(บาท)

400,000

400,000

400,000

400,000

365,500

365,500

365,500

365,500

472,500

472,500

472,500

420,000

420,000

420,000

150,000

420,000
150,000

420,000
150,000

200,000

200,000

200,000

หมู่ที่ ๑๒ ตามแบบแปลน
และประมาณราคาของอบต
ห้วยยาบ
หมู่ที่ ๑๒ ตามแบบแปลน
และประมาณราคาของอบต
ห้วยยาบ
๑. ปากทางไปวัดสัน
ต้นม่วง
๒. ซอยข้างวัดสันต้นม่วง
๓. ซอยหน้าบ้านนาย
อินสอน

งบประมาณ
2563
(บาท)

150,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๕ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

กองช่าง

๒ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

67
ที่

โครงการ

67 ก่อสร้างถนนคสล.ในหมู่บ้าน
68
69

70 ก่อสร้างรางระบายน้ําแบบมีฝาปิด

วัตถุประสงค์

เพือ่ ก่อสร้างถนน
คสล.ภายในหมู่บ้าน
ตามแบบแปลนและประมาณ
ราคาของอบต.ห้วยยาบ

๑.ซอย ๑๑ ***
จํานวน ๒ ช่วง
๒. ซอย ๖(บ้านแม่ตาล)
๓. ซอย ๔ บ้านแม่หนิง ***

เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ในหมู่บ้าน

๑ เลขที่ ๓๐๔-ลําเหมือง
แม่ลานพร้อมปรับผิวถนน
๒. เลขที่ ๒๑๘-๒๐๕
๓ ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าไล

71
72

73

74
75
76
77

ก่อสร้างถนนหมูบ่ ้านดังนี้
๑. ถนนลูกรังบดอัดปากทางฟาร์มวัว
แม่จนั ทร์แก้ว ไปหมู่ 3,9,13,14
๒. ถนนลูกรังบดอัดสายรอบป่าช้า
๓. คสล.เชื่อมหมู่ที่ ๑๐
๔.คสล. ซอยประชาสวรรค์
๕.คสล.สายสุสานบ้านห้วยไซถึงประปา
๖ คสล.เชื่อมหมู่ ๘ ซอยกลางบ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพือ่ ก่อสร้างถนนลูกรังและ
ถนนคสล.เพือ่ ให้การ
คมนาคมสะดวก

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมูท่ ี่ ๑๓ บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา
300,000
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

300,000

300,000

300,000

200,000
150,000

200,000
150,000

150,000

150,000

200,000
150,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

200,000
225,000
หมูท่ ี่ ๑๔ บ้านห้วยไซ

200,000
225,000

200,000
225,000

200,000
225,000

262,500

262,500

262,500

262,500

472,500

472,500
300,000

200,000

200,000

472,500
300,000
300,000
200,000

472,500
300,000
300,000
200,000

472,500
300,000
300,000
200,000

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของอบต
ห้วยยาบ

67

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

๓ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

๓ แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

๖ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย
การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

68
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

78 กระจกมองทางตามจุดแยก ภายในหมู่บ้าน เพือ่ ความปลอดภัยของ
ไฟกระพริบมุมโค้งโรงเรียนหรือสัญณาน ประชาชน
เตือนอันตราย

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

79 ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปิดเชื่อมต่อ ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม
*** หมู่ ๙
ฝาปิด

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

80 ก่อสร้างถนนคสล. ข้างบ้านนายสะอาด
วงค์คม

เพือ่ ให้การคมนาคม
สะดวก

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมูท่ ี่ ๑๕ บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

100,000

100,000

200,000

300,000

300,000

300,000

480,000

480,000

480,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๕ จุด

ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

๑ จุด

สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

กองช่าง

๑ สาย

สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

กองช่าง

๑โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

หมูท่ ี่ ๑๖ บ้านห้วยม่วงไร่-พัฒนา
81 ก่อสร้างถนนภายในหมูบ่ ้านและซ่อมแซม
ถนนภายในหมูบ่ ้าน
๑ ลูกรังบดอัด ตั้งแต่ หน้าบ่อน้ํากลางนา ตามแบบแปลนและ
ถึงคลองชลประทาน
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

69
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยยาบ
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด เมืองแห่งคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานเคหะและชุมชน (น้้า)
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครงการ)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
1 ส้ารวจแหล่งน้้าทางธรณีฟิสิกส์
เป็นการส้ารวจหาแหล่ง
จ้านวน ๑๖ หมู่
350,000 350,000
น้้าเพือ่ ท้าการขุดเจาะบ่อ
บาดาล ป้องกันปัญหาน้้าแล้ง
2 ถังน้้าพร้อมขาตั้ง
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
จ้านวน ๓๒ ลูก
120,000 120,000
หมูท่ ี่ ๑ บ้านแจ้ซ้อน
3 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้้าท่วม
500,000 500,000
ซ่อมแซมฝายน้้าล้นในพืน่ ที่หมู่บ้าน
เพือ่ ซ่อมแซมฝายน้้าล้นใน
ฝายน้้าล้นในพืน้ ที่
(ฝายห้วยฮ่องไร่)
พืน้ ที่
ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ
เพือ่ ป้องกันแก้ไขปัญหา
ขุดลอกล้าเหมืองใน
ขุดสระน้้าภัยแล้งภายในหมู่บ้าน
น้้าท่วมและการเดินทางสะดวก พืน้ ที่
โครงการฮ่อลักน้้า
เพือ่ ขุดสระน้้าไว้ใช้ในกรณี
ผนังกั้นตลิ่งพัง
การเกิดภัยแล้ง
ขุดสระน้้าภายใน
ประตูปิด-เปิดน้้าทางเข้าหมู่บ้าน
เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมู่บ้าน
ซ่อมแซมฝายน้้าล้นพืน้ ที่ห้วยฮ่องไร่
ภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งและมี
ก่อสร้างฮ่อลักน้้า
ป้องกันการกัดเซาะ
น้้าเพียงพอส้าหรับการเกษตร
4 ก่อสร้างรางระบายน้้าภายในหมู่บ้านและ
เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้้า
ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๐
450,000 450,000
เปลี่ยนท่อภายในหมู่บ้าน
จ้านวน ๒ จุด
x ๐.๑๐ ม.x ๒๘๔ม.
๑. บ้านเลขที่ ๑๑๙-๘๖
ตามแบบแปลน
๒. นางนงเยาว์-นายพัน วงค์คม
และประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

69

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
350,000 350,000

2565
(บาท)
350,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

๑ จุด
120,000

120,000

120,000

500,000

500,000

500,000

450,000

450,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

สามารถป้อกันปัญหา
น้้าท่วมได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๑๖ หมู่

๗ โครงการ สามารถซ่อมแซมฝายน้้า
ล้นในพืน้ ที่ได้ตามเป้าหมาย
สามารถแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมและการเดินทางสะดวก
มากยิง่ ขึ้น
สามารถขุดสระได้ตาม
ที่ประชาคมหมู่บ้าน
สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง มีน้าเพียง
พอส้าหรับท้าการเกษตร
450,000 จ้านวน ๒ จุด สามารถก่อสร้างรางระบาย
น้้าภายในหมู่บ้านได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

70
5 ซ่อมแซมล้าเหมืองสาธารณะ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้้า,ป่าช้า
6 ขุดลอกล้าเหมืองทุกสายในหมู่บ้าน
ขยายเขตประปา

เพือ่ ป้องกันปัญหาน้้าท่วม
และปัญหาตลิ่งพัง
เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้้า
สาธารณะประโยชน์

ก่อสร้าพนังกั้นล้าเหมือง
ห้วยยาบจ้านวน๑สาย
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคา อบต.

หมูท่ ี่ ๒ บ้านห้วยยาบ
350,000

350,000

350,000

350,000

367,500

367,500

367,500

๑ จุด

สามารถป้อกันปัญหา
น้้าท่วมได้
๒ โครงการ สามารถปรับปรุงภูมิทัศน์
ได้ตามประชาคมหมู่บ้าน

กองช่าง

กองช่าง

หมูท่ ี่ ๓ บ้านห้วยม่วง
7 ขุดท่อลอดเหลี่ยมหมู่๓-๑๐
สาย๑๑๔๗

ขุดท่อลอดเหลี่ยม
สาย ๑๑๔๗

8 พนังกั้นตลิ่งพังล้าเหมืองห้วยม่วง
ซอย ๒

เพือ่ ป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง

ตามแบบและ
ประมาณการ
อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบและ
ประมาณการอบต.

105,000

105,000

105,000

๒ จุด

สามารถปรับปรุงหนอง
น้้าได้ตามเป้าหมาย

กองช่าง

440,000

440,000

440,000

๑ จุด

สามารถก่อสร้างได้ตาม
เป้าหมาย

กองช่าง

ขุดลอกล้าเหมือง
หมู่ที่ ๔

55,000

55,000

55,000

เจาะบ่อ

200,000

200,000

200,000

440,000 440,000
หมูท่ ี่ ๔ บ้านห้วยไซเหนือ

9 ขุดลอกล้าเหมือง /เจาะบ่อ/ประปา
๑. ขุดลอกล้าเหมือง ๓ สาย

10 ๒. เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบไฟ

เพือ่ ขุดลองล้าเหมืองจ้านวน
๓ สาย
๑ สายตีนดอย
๒. สาย ๑๑๔๗
๓. สายไส้ไก่
ที่สาธารณะสายตีนดอย

2
สามารถด้าเนินการได้ตาม
โครงการ เป้าหมาย

กองช่าง

หมู่ ๕ บ้านป่าตึง
จัดหาแหล่งน้้าเพือ่ การเกษตร
11 เพิม่ บ่อน้้าใสเพือ่ ใช้ในการประปา

เพือ่ ให้มีน้าใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของส่วน
โยธา

กองช่าง
300,000

300,000

300,000

400,000

400,000

400,000

๑ แห่ง

มีน้าใช้
ท้าการเกษตรในฤดูแล้ง

หมู่ ๖ บ้านสันพระเจ้าแดง
12 เปลี่ยนท่อประปาภายในหมู่บ้าน

สุขภาพที่ดีของประชาชน

13 ซ่อมแซมล้าเหมืองสาธารณะ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

14 โครงการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง
๑. ซ่อมแซมฝายกั้นน้้าล้าเหมืองแม่หาด
15 ๒. ขุดลอกล้าเหมือง
16 ๓. ก่อสร้างดาดคอนกรีตน้้าสายฮ่องกอตัน
พร้อมราง ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑๘๐ ม.

เพือ่ ขุดลอกล้าเหมือง
เพือ่ ก่อสร้างดาดคอนกรีตน้้า
พร้อมราง ขนาด ๐.๘๐*๐.๘๐

เปลี่ยนท่อจ้านวน๑
สาย
แก้ไขจ้านวน จุด

ตามแบบและประมาณ
การของอบต.ห้วยยาบ

200,000
หมูท่ ี่ ๗ บ้านแม่หาด
100,000 100,000
50,000
212,000
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100,000
50,000
212,000

100,000
50,000
212,000

100,000
50,000
212,000

๑ โครงการ คุณภาพชีวติ ดีขึ้น
ดีขึ้น
๑ โครงการ คุณภาพชีวติ ดีขึ้น

กองช่าง

๔ โครงการ สามารถแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมและภัยแล้งได้

กองช่าง

กองช่าง

71
*๑๘๐ เมตร
17 ๔. ประตูปิด-เปิดแบบมาตรฐาน
บริเวณปากน้้าล้าเหมืองสายนาพ่อ
อ้าย ๒ จุด
ที่

โครงการ

300,000 300,000

วัตถุประสงค์

โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้้าท่วม
18 ๑. ขุดลอกล้าเหมืองติดโรงปุย๋ หมัก
19 ๒. ขุดลอกล้าเหมืองถนนสายดอยงุ้ม

เพือ่ ขุดลอกล้าเหมืองให้น้า
ไหลผ่านได้สะดวกท้าให้เป็น
ประโยชน์ต่อการเกษตร

20 ๒. ขุดเจาะประปาเพิม่ พร้อมอุปกรณ์
(ซัมเมิร์ส)

เพือ่ ขุดเจาะประปาเพิม่ เติม
เพือ่ การอุปโภคบริโภค

21 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้้าท่วม
๑. ก่อสร้างฝายแม้ว,ฝานชลอน้้า
22 ๒. ขยายท่อส่งน้้าประปาเข้าหาบ้านที่
ไม่มีประปาขยายเขตน้้าประปา
๓. ขุดลอกรางระบายน้้าสาย
23 นายสวัสดิ์ สิงห์ตัน
๔. สร้างแนวกั้นตลิ่งพังบ่อปลา
24 ๕. บ่อบาดาลประปาจุด ๒ ที่พักสงฆ์
ที่

โครงการ

โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้้าท่วม
25 ๑. ท่อลอดเหลี่ยมสายแม่ร่องน้อย
26 ๒.ขุดลอกล้าเหมืองใน
พืน้ ที่หมู่ที่ ๑๐และสายติดต่อม.๑๐-๑๒

เพือ่ ก่อสร้างฝายแม้วไว้กักเก็บ
น้้าเพือ่ การเกษตร
เพือ่ ขยายท่อส่งน้้าประปา
เข้าหาบ้านที่ยงั ไม่มีประปา
เพือ่ แก้ไขปัญหาน้้าท่วม
และภัยแล้ง

วัตถุประสงค์

เพือ่ ป้องกันปัญหาน้้าท่วม
เพือ่ ขุดลอกรางระบายน้้าและ
ล้าเหมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมูท่ ี่ ๘ บ้านห้วยไซใต้

ประมาณราคาของ
อบต ห้วยยาบ

ก่อสร้างฝายแม้ว
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต ห้วยยาบ
เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคา
ของ อบต

15,750
21,000

300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

300,000

2564
(บาท)

300,000

2565
(บาท)

15,750
21,000

15,750
21,000

15,750
21,000

184,000

184,000

184,000

หมูท่ ี่ ๙ บ้านห้วยไซกลาง
210,000

210,000

210,000

210,000

55,000

55,000

55,000

55,000

172,500

172,500

172,500

40,000
40,000
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

40,000

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมูท่ ี่ ๑๐ บ้านป่าก้าง-แสนตอ

263,500
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263,500

350,000
263,500

2565
(บาท)

350,000
263,500

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สามารถด้าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย
สามารถแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมได้

กองช่าง

สามารถด้าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

๕ โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขังได้
ในช่วงหน้าฝน
สามารถด้าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย
มีน้าส้าหรับอุปโภค บริโภค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

72
27 ๓. เปลี่ยนท่อระบายน้้าเป็นท่อ
ลอดเหลี่ยมสายแม่ร่องน้อย
28 ๕. แก้ไขระบบคลองชลประทาน

ที่

โครงการ

เพือ่ ให้มีน้าส้าหรับอุปโภคและ
บริโภค

วัตถุประสงค์

29 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้้า
๑.ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่ การเกษตร

เพือ่ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่
การเกษตร

30 ๒.จัดหาแหล่งน้้าเพือ่ การเกษตร
(สระน้้า)

เพือ่ จัดหาแหล่งน้้าเพือ่ การ
เกษตร

31 ๓.ก่อสร้างฝายน้้าล้นคลองฮ่องห้า
และฮ่องควาย ขุดลอกล้าคลองใน
หมู่บ้านขุดลอกล้าเหมืองในหมู่บ้าน
32 ๔. เปลี่ยนท่อจากบ้านนายจันทร์แก้ว
ถึงบ้านนายพิศดา
๕. ขุดลอกรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
33 สายกลางบ้านจากบ้านนางนวลทางเข้าวัด

เพือ่ ก่อสร้างฝายน้้าล้นไว้
กักเก็บน้้าเพือ่ การเกษตร

34 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้้า
๑ ขุดลอกล้าเหมืองในหมู่บ้าน
สายตะวันออกบ้าน
35 ๒.ขุดเจาะบาดาลขนาดใหญ่พร้อม
ซัมเมิร์สเพือ่ การเกษตร
36 ๔. เปลี่ยนท่อระบายน้้าหน้าโรงน้้า
37 ๕. วางท่อและบ่อพักวัดสันต้นม่วง

เพือ่ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง
น้้าท่วม และเพือ่ เพิม่ ผลผลิต
ทางการเกษตร
เพือ่ ให้มีน้าเพียงพอส้าหรับท้า
การเกษตร

250,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมูท่ ี่ ๑๑ บ้านป่าลาน

งบประมาณ
2563
(บาท)

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต ห้วยยาบ
คลองฮ่องห้าและคลอง
ฮ่องควาย

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต ห้วยยาบ

250,000

250,000

100,000

100,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

425,000

425,000

52,500

52,500

210,000

210,000

425,000

425,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

5
สามารถด้าเนินการได้ตาม
โครงการ เป้าหมายทีว่ างไว้

กองช่าง

สามารถด้าเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

สามารถด้าเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
สามารถแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขังได้ และแก้ไขปัญหา
น้้าแล้งได้

กองช่าง

52,500

52,500

52,500

52,500

หมูท่ ี่ ๑๒ บ้านป่าหมอก
250,000 250,000

250,000

250,000

250,000

๑ สาย

350,000 350,000

350,000

350,000

350,000

๑ แห่ง

31,500

31,500

31,500
50,000

31,500
50,000

๑ สาย
๑ สาย
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ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

73
ที่

โครงการ

38 โครงการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง
๑ขุดลอกล้าเหมืองแม่ลานสุดสาย
และเหมืองป่าหมอก
ตั้งแต่ต้นโพธิ-์ ร่องแจ้
39 ๒ ขุดลอกรางน้้าเลียบทาง ๑๑๔๗
จากบ้านนางวิไล กับเปงถึง บ้าน
นายเสาร์วนั ปาลี
40 ๓. ขยายเปลี่ยนท่อเป็นท่อลอด
เหลี่ยม ๓ จุดล้าเหมืองแม่ลาน

วัตถุประสงค์

เพือ่ ขุดลอกล้าเหมือง
สายแม่ลานจนสุดสาย
และเหมืองป่าหมอก

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

หมู่ที่ ๑๓ จ้านวน
๒ แห่ง

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมูท่ ี่ ๑๓ บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา
84,000 84,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

84,000

84,000

84,000

100,000 100,000

100,000

100,000

100,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๓ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

๒ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

หมูท่ ี่ ๑๔ บ้านห้วยไซใต้
โครงการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง
41 ๑.ขุดลอกล้าเหมืองจากหมู่ ๑๔หมู่ ๑๐
42 ๒. ขุดลอกล้าเหมืองจากสุสานหมู่ ๑๐
43 ก่อสร้างโรงน้้าดื่มชุมชน

เพือ่ ขุดลอกล้าเหมือง
สายแม่ลานจนสุดสาย
และเหมืองป่าหมอก

เพือ่ สุขลักษณะที่ดีของคน
ในชุมชน

ตามแบบและ
ประมาณการของ
อบต.ห้วยยาบ

200,000 200,000

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของอบต
ห้วยยาบ

๑ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย
การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

หมูท่ ี่ ๑๕ บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม
44 ๑. ขุดลอกล้าเหมือง

เพือ่ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง
และปัญหาน้้าท่วม

ภายในหมู่บ้าน
50,000

50,000
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50,000

50,000

50,000

๑ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

74
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

45 เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการน้้า

ป้องกันตลิ่งพัง

จ้านวน ๑ แห่ง

46 ๒.ซ่อมแซมและเปลี่ยนท่อระบายน้้า
สะพานเชื่อมบ้านเลขที๔่ ๘ และ ๘/๓

เพือ่ ป้องกันปัญหาน้้าท่วม

หมู่ที่ ๑๖

47 ๓.ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน

เพือ่ ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน
ให้ใช้งานได้ตามปกติ

ประปาหมู่บ้าน

48 ๔.ซ่อมแซมคลองไส้ไก่จากคลองชล
ประทาน-ในบ้านใหม่

เพือ่ ซ่อมแซมคลองไส้ไก่

49 ๔.ขุดลอกล้าน้้าจากฝายหมู่ที่ ๑ เชื่อม ม.๑๖ ขุดลอกล้าน้้าจากฝาย ม.๑-๑๖
๕. ฝายทดน้้า ชลอน้้า น้้าตกห้วยม่วง
50 ๖. แก้มลิง สายน้้าตกห้วยม่วง
ก่อสร้างรางระบายน้้า
เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้้า
51 ๑.ตั้งแต่หน้าบ้านนายเมือง สุยะใหญ่
ถึงหน้าบ้านนายดาว จันต๊ะตึง
52 ๒. ตั้งแต่หน้าบ้านนายวิเชียร ศรียาบ
ถึงหน้าบ้านนางนวล จิตวงค์
53 เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม
เพือ่ การเดินทางสะดวก
๑.ก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างซอย๖ และ๘

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมูท่ ี่ ๑๖ บ้านห้วยไร่-พัฒนา
300,000 300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

300,000

300,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๖ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

๒ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

สามารถด้าเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

105,000

472,500 472,500

472,500

472,500

472,500

หมู่ที่ ๑๖

52,500

52,500

52,500

52,500

หมู่ที่ ๑๖

420,000

420,000

420,000

420,000

100,000

100,000

100,000

ตามแบบแปลนและประ
มาณราคาของอบตห้วยยาบ

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

183,750

74

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

183,750

183,750

183,750

75
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด เมืองแห่งคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการไฟฟ้า)

ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ําประปา
บริเวณอบต.ศพดและโรงเรียนอนุบาล

2 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า อบต.
ระบบน้ําประปา
ศพด.
ของอบต. ศพด.และ
โรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลําพูน

งบประมาณ
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000

2564
2565
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

หมู่ที่ ๑ บ้านแจ้ซ้อน
300,000 300,000 300,000

300,000 300,000

75

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จํานวน สํานักงานและโรงเรียน
๑๐รายการ อนุบาลมีโทรศัพท์ใช้
ต่อเนื่องในการติดต่อราช
การอยู่อย่างสม่ําเสมอ
สํานักงานและโรงเรียน
อนุบาล มีไฟฟ้าใช้เพื่อ
อํานวยความสะดวกใน
การทํางาน
สํานักงานและโรงเรียน
อนุบาลมีน้ําประปาใช้
เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการอุปโภคบริโภค
1

สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

กองช่าง

76
ที่

โครงการ

3 แสงสว่างภายในหมู่บา้ น
๑. ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)

4 ๒. โครงการขยายไฟฟ้าจากหนอง
หนองน้ําถึงสุสานห้วยยาบ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยยาบ

เพื่อจัดทําโครงการไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟกิ่ง)

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลําพูน
เพื่อขยายไฟฟ้าจากหนองน้ํา ตามแบบแปลนและ
ห้วยยาบถึงสุสานห้วยยาบ ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลําพูน

งบประมาณ
2563
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

315,000

315,000 315,000

๑๐ จุด

กองช่าง

210,000

210,000 210,000

๑ จุด

สามารถเพิ่มไฟฟ้ากิ่งได้
ตามเป้าหมายเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
สินของราษฏร
สามารถขยายไฟฟ้าได้
ตามเป้าหมายเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
สินของราษฎร

210,000

210,000 210,000

สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

210,000

210,000 210,000

๑๐ จุด

สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

300,000

300,000 300,000

๑๐ จุด

สามารถเพิ่มไฟฟ้ากิ่งได้
ตามเป้าหมายเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
สินของราษฏร

2565
(บาท)

หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยม่วง
5 ขยายเขตไฟฟ้า
จากโรงเรียนวัดห้วยยาบถึงอ่าง ๗ R
(สายคลองชล)

เพื่อใช้ในการเกษตร

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลําพูน
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยไซเหนือ

6 ขยายไฟฟ้าภายในหมู่บา้ น
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายตีนดอย
ตามแบบแปลนและ
๑. ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส เปลี่ยนหม้อ ถึงบ่อสาธารณะ
ประมาณราคาของการ
ไฟจาก ๕๐ แอมป์เป็น๑๐๐ แอมป์
บ้านนายสาม ปาลี-ฟาร์ม ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายพิพัฒน์ ศรียาบ
จังหวัดลําพูน
7 ๒. ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)
เพื่อจัดทําโครงการไฟฟ้า ตามแบบแปลนและ
ซ่อมแซมไฟกิ่ง
สาธารณะ(ไฟกิ่ง)
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลําพูน

76

77
ที่

โครงการ

8 ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส

วัตถุประสงค์

ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส
ซอย ๑

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมู่ที่ ๕ ป่าตึง

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

100,000

100,001 100,002

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลําพูน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

50,000 ๔ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
320,000 320,000
สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

2565
(บาท)

หมู่ที่ ๖ บ้านสันพระเจ้าแดง
9 แสงสว่างภายในหมู่บา้ น
๑. เพิ่มไฟกิ่งทุกซอยในหมู่บ้าน

11 ๓. เสาไฟฟ้า ซอย ๑๑และซอย ๑๗
และขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

จํานวน ๑๕ จุด
จํานวน ๑๕ จุด
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลําพูน
เพื่อขยายพื้นที่การใช้ไฟฟ้า ตามแบบแปลนและ
เพื่อให้เกิดแสงสว่าง
ประมาณราคาของการ

12 ๔. ไฟฟ้าสันพระเจ้าแดงไปป่าก้าง
สาย ๑๑๔๗

เพื่อให้เพิ่มผลผลิตทางการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เกษตร
จังหวัดลําพูน

10 ๒. เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมู่บ้าน
พร้อมไฟ ๓ เฟส(ไม่พอใช้)

เพื่อขยายไฟฟ้ากิ่งทุกซอย
เพื่อขยายไฟฟ้ากิ่งทุกซอย
เพื่อเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
ทั้งหมู่บ้านพร้อมไฟ ๓เฟส

50,000
320,000

50,000

200,000

200,000 200,000

ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น

400,000 400,000 400,000

400,000 400,000

มีแสงสว่างเพียงพอ

หมู่ที่ ๗ บ้านแม่หาด
13 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส
หน้าวัด-หมู่บ้าน

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
และขยายเขตไฟฟ้า ๓
เฟส

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลําพูน

300,000

77

300,000 300,000

1

สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

78
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

14 ขยายเขตไฟฟ้า ดังนี้
๑. ขยายเขตไฟฟ้า๓ เฟสสายดอยงุ้ม

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายดอย ตามแบบแปลนและ
งุ้ม
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลําพูน
15 ๒. ติดตั้งไฟฟ้ากิ่ง
เพื่อติดตั้งไฟฟ้ากิ่งจํานวน สายดอยงุ้ม ๑๐ จุด
16
๑๕ จุด
สายในหมู่บ้าน ๕ จุด
17 ๓.ขยายเขตไฟฟ้าถนนคันคลองหมู่ ๑๔ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้เกิดความ
ตามแบบแปลนและ
และ หมู่ ๕ ไฟ๓ เฟส
สว่างในการสัญจรเวลากลางคืประมาณราคาของการ
น
เกิดความปลอดภัยในชีติและไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทรัพยสิน
จังหวัดลําพูน
18 ขยายเขตไฟฟ้าดังนี้
๑. ข้างฟาร์มวัวพ่อหลวงแก้ว

19 ๒. สายรพสต.(สายลําเหมืองแม่ลาน)
เชื่อมม.๙,๑๔,๑๕
20 ๓. สามแยกพ่อติ๋ม ม. ๔-นายสมศักดิ์
วงค์คม หมู่ ๙

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ตามแบบแปลนและ
เพื่ออํานวยความสะดวกให้ ประมาณราคาของการ
กับประชาชน
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลําพูน

งบประมาณ
2563
(บาท)

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยไซใต้
147,000 147,000

100,000
40,000
168,000 168,000

หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยไซกลาง
340,200 340,200

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑๕ จุด

สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

340,200 340,200 ๓ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

2564
(บาท)

2565
(บาท)

147,000 147,000

100,000 100,000
40,000 40,000
168,000 168,000

236,300 236,300

236,300 236,300

400,000

400,000 400,000

78

กองช่าง

79
ที่

โครงการ

21 ขยายเขตไฟฟ้า ไฟ ๓ เฟส ดังนี้
๑.ไฟกิ่งข้างถนนสายป่าก้าง-ดอนปีน

22
23
24
25

26
27

28

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าก้าง-แสนตอ
315,000

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ตามแบบแปลน
เพื่ออํานวยความสะดวกให้ และประมาณราคาของ
กับประชาชน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
จังหวัดลําพูน
๒.ขยายเขตไฟฟ้าไปป่าช้า บ้านป่าก้าง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน
154,000
๓. ติดตั้งไฟเขียว-ไฟแดงพร้อมกล้อง เพื่ออํานวยความสะดวกให้
400,000 400,000
วลจรปิด
กับประชาชน
๔.ขยายเขตไฟฟ้าสายแสนตอไป
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายแสน
กอสะเรียม
ตอไปกอสะเรียม
๔. ขยายเขตไฟฟ้าฝั่งตะวันออกสายป่าก้างเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ดอนปีน
ฝั่งตะวันออกสายป่าก้าง
๕. ขยายเขตไฟฟ้าป่าก้าง-แสนตอ
ดอนปีน
แสนตอ-ป่าหมอก
200,000 200,000
หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าลาน
แสงสว่างภายในหมู่บา้ น
เพื่อเพิ่มไฟฟ้ากิ่งภายใน ตามแบบแปลนและ
461,000 461,000
๑. เพิ่มไฟฟ้ากิ่งภายในหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ประมาณราคาของการ
สายหมู่บ้านสันพระเจ้าแดง-ป่าลาน
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไป เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
จังหวัดลําพูน
หมู่ ๒
หน้าวัดป่าลาน
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
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2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

315,000 315,000 ๖ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างในเวลากลางคืน
154,000
154,000 154,000
ลดปัญหาอาชญากรรม
400,000 400,000
400,000
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
169,000

169,000 169,000

169,000

169,000 169,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิ
ภาค

200,000 200,000
461,000

60,000

461,000 461,000 ๒ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
60,000

60,000

กองช่าง

80
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

29 ขยายเขตไฟฟ้า ดังนี้
๑. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟกิ่งจํานวน ๑๐จุดเพื่อขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมไฟกิ่งทั้งหมู่บ้าน
ซึ่งจะก่อให้เกิดแสงสว่าง
30 ๒. ขยายไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
ลดการเกิดอาชญากรรม
จากหน้าวัดป่าหมอก ไปป่าช้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

ขยายเขตไฟฟ้าและ
ไฟฟ้ากิ่งในหมู่บ้าน
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลําพูน

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าหหมอก

งบประมาณ
2563
(บาท)

315,000 315,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

315,000 315,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ทําให้การคมนาคมปลอด
ภัยลดอุบัติเหตุ
ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น

กองช่าง

๒ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
402,000 402,000
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

60,000

๑๐ จุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

๑๐ จุด

หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยไซ
31 แสงสว่างภายในหมู่บา้ น
๑. ขยายเขตไฟฟ้าสายข้างลําเหมือง
แม่ลานจากหมู่ที่ ๑๔ ถึง หมู่ที่ ๑๓
(พร้อมไฟกิ่ง)
32 ๒. ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่ง

33 เพิ่มไฟฟ้ากิ่งในหมู่บ้าน
๑. เพิ่มไฟกิ่งในหมู่บ้าน
ไฟจราจร ป้ายลดความเร็ว

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ตามแบบแปลนและ
สายข้างลําเหมือง
ประมาณราคาของการ
แม่ลาน ระยะทาง ๗๐๐ ม. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลําพูน
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
จากชลประทานม.๑๔-ม.๕

เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายใน ตามแบบแปลนและ
หมู่บ้านให้กับราษฏรในการ ประมาณราคาของการ
สัญจรไปมา
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลําพูน
34 ๒. ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายเจือ ถึง เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายใน ตามแบบแปลนและ
บ้านนางศรีพรรณ
หมู่บ้านให้กับราษฏรในการ ประมาณราคาของการ
๓.ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านใหม่ สัญจรไปมา
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ถึงชลประทานสายใหญ่
จังหวัดลําพูน

402,000 402,000

280,000 280,000 280,000
หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยไร่-พัฒนา
22,000 22,000

315,000 315,000

80

280,000 280,000

22,000

22,000 ๒ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

315,000 315,000

กองช่าง

81
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด เมืองนิเวศน์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
๓. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเกษตรและผังเมือง
3.1 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครงการ)
1

2

อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในตาบลห้วยยาบ ดังนี้
๑. การปลูกต้นสนสามใบในเขตพืน้ ที่ดอยงุ้ม
๒.โครงการบริหารจัดการน้าแบบผสมผสาน
๓. โครงการคืนต้นไม้ยางสู่ดอยง้ม
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ที่
สาธารณะของหมู่บ้านบริเวณ ๒ ข้างทาง
และบริเวณรั้วหน้าบ้าน และปุาชุมชน
๕. ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. โครงการคืนกล้วยไม้สู่ปุา
๗. ฟืน้ ฟูเขตพืน้ ที่ปุาต้นน้าเขตพืน้ ที่น้าตกห้วยม่วง
เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพือ่ อนุรักษ์ และฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

ทรัพย์กรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น
ตั้งแต่หมู่ที่ ๑- ๑๖

๑. เพือ่ เป็นการปลูกจิต
สานึกและเสริมสร้างค่านิยม
แก่เยาวชนให้เห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒.เพือ่ ลดภาวะโลกร้อน
๓.เพือ่ ให่เด็กและเยาวชน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เยาวชนและเด็กใน
ตาบลห้วยยาบและ
ตาบลใกล้เคียง
จานวน ๑๐๐ คน

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000 ๑๖ หมูบ้าน สามารถร่วมอนุรักษ์
มีพนื้ ที่สีเขียว ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่งแวดล้อมได้
อย่างต่อเนื่อง
ลดภาวะภัยแล้ง
มีน้าใช้ตลอกทั้งปี

20,000

20,000

20,000

20,000

81

20,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

๑ โครงการ เด็กเกิดจิตสานึกและ
เสริมสร้างค่านิยมให้
เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพห่างไกลยาเสพติด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

82
ที่
3

4

โครงการ
จัดซื้อวัสดุ ทางการเกษตรเพือ่ ใช้ในอบต.เช่น
เสียม ช้อนปลูก ซ้อมพรวน บัวรถน้า
กิ่งขนาดเล็ก,ใหญ่ กระถางต้นไม้ ฯลฯ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
๑ คลีนิกเกษตรเคลื่นที่ในพระบรมราชา
นุเคราะห์ฯ
๒. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตร

ที่
5

โครงการ
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตร ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
๑. โครงการปลูกหญ้าแฝก
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตลาไยนอกฤดู
๓. โครงการปลูกพืชสมุนไพรปูองกันและกาจัด
ศัตรูพืช,ผักสวนครัวรั้วกินได้
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์
๕.โครงการส่งเสริมการผลิตปุย๋ หมักและปุย๋ ชีวภาพ
๖. โครงการปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน(GAP)
๘. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการเกษตรของกลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มในตาบล

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนา
ภาคการเกษตร
ของอบต.ห้วยยาบ
๑.เพือ่ เป็นเบีย้ เลี้ยงในการ
ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ประจาในแต่ละเดือน
๒.เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ศูนย์ฯนาข้อมูลที่ได้จาก
การประชุมประจาเดือนไป
ใช้กับพืน้ ที่ของตนให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ชี้แนะแนวทางการ
ดารงอยูแ่ ละปฏิบัติตน
ในทางที่ควรจะเป็นโดยมี
พืน้ ฐานมาจากวิถีชีวติ
ดั้งเดิมของสังคมไทย
สามารถนามาประยุกต์ใช้
ได้ตลอดเวลาและเป็นการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
มุ่งเน้นการรอดพ้น
จากภัยและวิกฤติ เพือ่
ความมั่นคงและความ
ยัง่ ยืนของการพัฒนา
๒. เพือ่ ให้เกษตรกร

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
อบต.ห้วยยาบ

๑. จัดการประชุมคณะ
กรรมการศูนย์บริการฯ
เป็นประจาทุกเดือน
๒. ศึกษาดูงานศูนย์ที่
ประสบผลสาเร็จ

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
๑. จัดอบรมและศึกษา
ดูงานในพืน้ ที่ต้นแบบ
เพือ่ นาความรู้ที่ได้มา
ปรับใช้ในพืน้ ที่ของ
เกษตรกร
๒.ส่งเสริมเกษตรกรให้
มีการปลูกพืชสมุนไพร
เพือ่ นาไปใช้ประโยชน์
๓. จัดอบรมและสาธิต
เกษตรกรเกี่ยวกับวิธี
การผลิตลาไยนอกฤดู
๔.ให้การสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มเกษตร
อาทิเช่น

2561
(บาท)
30,000

50,000

2561
(บาท)
500,000
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งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

50,000

50,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

2564
(บาท)
30,000

50,000

2564
(บาท)
500,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

2565
(บาท)
30,000 ๑ โครงการ ภาคการเกษตรได้
รับการส่งเสริมทั้ง
จากวัสดุการเกษตร
50,000 ๒ โครงการ ราษฏรได้รับการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าว
สารด้านการเกษตร
อย่างถูกต้อง

2565
(บาท)
500,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

๑๖ หมู่

ราษฏรนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้
ในชีวติ ประจาวัน
เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง
ประชาชนมีการปลูก
พืชสมุนไพรไว้ใช้
ประโยชน์
ลดต้นทุนการผลิต
ลดมลภาวะที่เกิดจาก
การใช้สารเคมี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
งานเกษตร
อบต
ห้วยยาบ
สนง.เกษตร
อาเภอบ้านธิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

83
เช่นส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการประมง
สนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม/โคเนื้อ/โคขุน
สุกร/เป็ด/ไก่(งานประกวดโคนมประจาตาบล
อบรมพัฒนาอาชีพ,งานปูองกันโรค)
6

๙. ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนพอพียง และศูนย์เรียน
รู้ประจาหมู่บ้านจานวน ๑๐ จุด
๑๐. โครงการสร้างฝายชะลอน้าเฉลิมพระเกียรติ
๑๑. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ประจาตาบล(ศูนย์พ่อ ดอยหมัด)

ประกอบอาชีพการเกษตร
อย่างอยูด่ ีมีสุข
๓เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
สินค้าภาคการเกษตร
๕. เพือ่ ส่งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรเพือ่ ใช้ในการ
ปูองกันกาจัดศัตรูพืช
๖. เพือ่ ลดการใช้สารเคมีใน
พืชผลทางการเกษตร
๗.เพือ่ ให้เกษตรกรมีความรู้
เรื่องการปรับปรุงบารุงดิน
๘.เพือ่ ปรับสภาพดินให้
เหมาะสมกับการปลูกพืช
- ลดการใช้ปยุ๋ เคมี
- นาวัตถุเหลือใช้จากการ
เกษตรมาเป็นใช้ให้เกิด
ประโยชน์

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
- กลุ่มยุวเกษตร
- เกษตรกรด้านพืชสวน
- เกษตรกรด้านพืชไร่
- ประกวดศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
-ประกวดผลิตผล
ทางการเกษตร

500,000

83

500,000

500,000

500,000

500,000

84
ที่
7

8

9

โครงการ
โครงการเพิม่ สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการ
พลังงานครบวงจร เช่นบ่อแก๊สชีวภาพ
การก่อสร้างเตาเผาขยะแบบไร้ควันฯลฯ
คัดแยก/กาจัดขยะภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
โครงการหน้าบ้านน่ามอง
โครงการฝึกอบรม อาสาสมัคร
ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและโบราณสถาน
การอนุรักษ์พันุ์กรรมพืช ตามแนวพระราชดาริ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตาบลห้วยยาบ
๑. รณรงค์การคัดแยกขยะ,การทิ้งขยะ,การเผาขยะ
๒. การแก้ไขปัญหาจากขยะมูลฝอยและน้าเสีย
และแก้ไขมลภาวะเป็นพิษ (กลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์)
แก้ไขปัญหาบ่อขยะ
10 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการทาบ่อแก๊สชีวภาพจาก
มูลสัตว์
๔. ก่อสร้างเตาเผาขยะ แบบไร้ควัน
๕. การทาEM กาจัดกลิ่นจากมูลสัตว์
๖. ธนาคารขยะ
๗. ปุย๋ หมักจากเศษวัสดุเหลือใช้
๘. สหกรณ์ขยะรีไซเคิล
๙. คัดแยกขยะระยะสั้น
11 อบรมกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์,อาหารสัตว์
ให้แก่ผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพือ่ สนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมการประหยัดพลัง
งาน อนุรักษ์พลังงานและ
ส่งเสริม หมุนเวียน
ทรัพยากรในชุมชน
เพือ่ สร้างองค์ความรู้
และสร้างเครือข่าย
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น

ประชาชนในตาบล
ห้วยยาบและเจ้าหน้า
ที่ผู้รับผิดชอบ

เพือ่ รณรงคค์การแก้ไขปัญ
หาการทิ้งขยะการเผาขยะ
และการแก้ไขปัญหาขยะ
ในพืน้ ที่ตาบลห้วยยาบ
เพือ่ ก่อสร้างเตาเผาขยะ
มูลฝอย ทั้งในรูปแบบ
ขยะเคมีภัณฑ์ และเตา
เผาขยะแห้ง

หมู่ที่ ๑ -๑๖

หมู่ที่๑-๑๖
คณะกรรมการ/
อาสาสมัครฯ

เพือ่ รณรงค์ปูองกันและ
หมู่ที่ ๑-๑๖
แก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ
ในชุมชน
เพือ่ แก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียจาก

2561
(บาท)
300,000

30,000

500,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

30,000

500,000

30,000

500,000

2564
(บาท)
300,000

30,000

500,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
2565
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
300,000 ปลอดมลพิษ ประชาชนมีความรู้
อบต.ห้วยยาบ
ทางอากาศ ความสามารถนาทรัพยากร สนง.พลังงาน
๑๖ หมู่บ้าน ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
จว.ลาพูน
สูงสุด
30,000 ๑ โครงการ สามารถจัดตั้งอาสาสมัคร
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
ชาติในระดับหมู่บ้าน
และตาบลได้
สามารถจัดตั้งคณะ
กรรมาการปุาชุมชนได้
ตามวัตถุประสงค์
หมู่ ๑-๑๖ สามารถแก้ไขปัญหา
500,000 ๑๐ โครงการ ขยะได้อย่างต่อเนื่อง
ลดมลพิษทางอากาศ

สานักปลัด
งานเกษตร

สานักปลัด
งานเกษตร
กระทรวงพลัง
งาน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

30,000

84

30,000

30,000

30,000

30,000 ๑ โครงการ สามารถแก้ไขปัญหา
เบือ้ งต้นได้อย่างดีและ
พึงพอใจของราษฏร

สานักปลัด
งานเกษตร

85
12 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

กระทาของผู้ประกอบการ
เป็นสังคมที่ส่งเสริม
สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเท่าเทียม
โดยคานึง
ถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เพือ่ นาไปสู่สังคมสันติสุข”

๑.ด้านสาธารณสุข
30,000
๒.ด้านการศึกษา
๓.ด้านเศรษฐกิจ
๔.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๕.ด้านที่อยูอ่ าศัย
๖.ด้านการเมืองการ
ปกครอง

85

30,000

30,000

30,000

30,000

๖ ด้าน

ชุมชนมีความเข้มแข็ง

สานักปลัด

86

86

86
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและความมัน่ คง
๔.๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครงการ)
2561
(บาท)
โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวติ
๑. เพือ่ ป้องกันการลับลอบ
๑.จัดชุดเฝ้าระวัง
100,000
ของประชาชนในท้องถิ่น
ขายหรือเสพยาเสพติด
โดยขอความร่วมมือ
1 ๑. จัดชุดเฝ้าระวังยาเสพติดในพืน้ ที่
ในพืน้ ที่ตาบลห้วยยาบ
ชรบ.หมู่บ้าน /อปพร
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตาบล
ในสถานศึกษา
ตาบลห้วยยาบ/
และในสถานศึกษา
๒. เพือ่ ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตารวจภูธรบ้านธิ
2 ๒. สนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนา
ศูนย์พัฒนาครอบครัวและ
๒. จัดชุดเฝ้าระวังตาม
ครอบครัว และสถาบันครอบครัวเด็กและเยาวชน สถานบันครอบครัว ในการ
ความเหมาะสม
ส่งเสริมกิจการพัฒนาสตรีและครอบครัว
พัฒนาครอบครัวของสังคมไทย ๓. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
(ที่ลพ๐๐๓๗.๓/ว๑๑๗๑ ลว ๓๐ มี.ค. ๕๔)
๓. เพือ่ สนับสนุนการทางาน
งานพัฒนาครอบครัว
ของศตส.หมู่บ้าน/ตาบล/
และสถาบันครอบครัว
อาเภอ และ ศตส.จังหวัด
จัดกิจกรรมพัฒนาสตรีฯ
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งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

6
สามารถป้องกันและ
โครงการ ลดปัญหาอันเกิดจาก
ยาเสพติดได้เพิม่ ขึ้น
สามารถส่งเสริมการ
การปฏิบัติงานของ
สถานันครอบครัว
ให้พัฒนาต่อไปได้
สามารถส่งเสริมการ
ทางานของศตส.
ในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

87
ที่

โครงการ

3 ๓โครงการส่งเสริมอาชีพราษฏร การพัฒนาสตรี
และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
4 ๔. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน /ศูนย์เรียนรู้
ประจาหมู่บ้าน/สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน
5 ๕.จัดหาและสนับสนุนหนังสือพิมพ์
ให้ครบทุกหมู่บ้าน
ประจาหมู่บ้าน/สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน
6 ๖.จัดหาและสนับสนุนหนังสือพิมพ์
ให้ครบทุกหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์
จิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
๕. การสนับสนุนจัดหาเครื่อง
มือเครื่องใช้ในการตรวจสาร
เสพติด การแก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรม การพนัน การ
ละเมิดสิทธิสตรีฯลฯ
๖. เพือ่ แก้ไขปัญหาความยาก
จนโดย ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
คนว่างงานฯลฯ
๗.เพือ่ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานส่งเสริม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ
๘. เพือ่ สร้างศูนย์การเรียนรู้ให้
แต่ละชุมชนได้ มีลานความ
รู้ในการหาข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ และลานแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๕. จัดทาโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อาชญากรรม
๖. เพือ่ ดาเนินกิจกรรมตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้
ด้วยงบประมาณที่
เหมาะสม
๗.จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพ
ติดทุกวันที่ ๒๖ มิถุนายน
๘. สร้างศูนย์การเรียนรู้
ในชุมชนทั้ง ๑๖ หมู่
หรือปรับปรุงศูนย์
กรณีที่บางหมู่มีศูนย์
การเรียนรู้อยูแ่ ล้ว
๙. ประสานงาน กศน.
เข้ามาดูแลในส่วนของ
หนังสือต่างๆ

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
๒.สามารถจัดหาเครื่อง
มือเครื่องใช้ในการ
ตรวจสารเสพติดได้
ตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้
สามารถช่วยในการ
พัฒนาอาชีพของ
ราษฏรให้มีรายได้
เพิม่ มากขึ้นและ
มีทักษะในการทางาน
เพิม่ ขึ้น

87

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

88
๔.๒ แผนการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
2562
(บาท)
(บาท)
250,000 250,000

1 สนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ ของอบต. เช่น
สรงน้าพระธาตุดอยห้างบาตร วัดในตาบล
ประเพณีปใี๋ หม่เมือง ,ขนทราย
เข้าวัด ,รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ,งานประเพณียเี่ ป็ง
สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ
ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์สืบสานวัฒนธรรม
พืน้ บ้าน (ชาวยอง) และงานประเพณีต่าง ๆ
ในท้องถิ่น
โครงการอนุรักษ์น้าหนังควาย ฯลฯ

๑.เพือ่ สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๒.เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างชุมชน
๓. เพือ่ ส่งเสริมความรักความ
สามัคคีในการดาเนินการจัด
กิจกรรม

๑.สนับสนุนงบประมาณ
การดาเนินโครงการ
ตามวัตถุประสงค์
๒.เยาวชน ประชาชน
ตาบลห้วยยาบ ร่วม
กิจกรรมงานประเพณี
ต่าง ๆ

2 สนับสนุนงานประเพณีทางศาสนา ,รัฐพิธี
ในระดับ ตาบล อาเภอ / ระดับจังหวัด
๑. ประเพณีแห่เทียนพรรษา
๒. ประเพณีสรงน้าพระธาตุหริภุญไชย
๓. ส่งเสริมกลุ่มฟ้อนยองตาบลห้วยยาบ
๔. ประเพณีเตียวขึ้นดอยงุ้ม
๕. ประเพณีต่าง ๆ ภายในตาบลห้วยยาบ
๖. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. เพือ่ สนับสนุนงบประมาณ
การดาเนินการตามประเพณี
ทางศาสนาที่มีมาแต่โบราณ
๒.อุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องตามโครงการประเพณี
ต่างๆ เช่น อุดหนุนอาเภอ
บ้านธิ โครงการงานรัฐพิธี

สนับสนุนงบประมาณ
100,000 100,000
การจัดงานรัฐพิธี ในระดับ
อาเภอ และจังหวัด
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมประเพณีท้อง
ถิ่น โดยมีเด็ก เยาวชน
ประชาชนตาบลห้วยยาบ
เป็นกลุ่มเป้าหมาย
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งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
250,000 250,000

100,000

100,000

2565
(บาท)
250,000

100,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

20 ๑.สามารถส่งเสริม
โครงการ การสืบสานวัฒนธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.สามารถสร้างความ
รักความสามัคคีใน
ชุมชน
๓.สามารถส่งเสริม
การดาเนินกิจกรรม
โดยได้รับความร่วม
มือจากทุกภาคส่วน
20 ๑.สามารถส่งเสริมการจัด
โครงการ ประเพณีทางศาสนา
และรัฐพิธตี ่างๆทั้ง
ในระดับ อาเภอและ
ระดับจังหวัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

89
ที่

โครงการ

3 ๗. เด็กปฐมวัยคู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่น
8. ประเพณีต่าง ๆ ภายในตาบลห้วยยาบ
9. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. เด็กปฐมวัยคู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
๓. เพือ่ เป็นการอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงานของท้อง
ถิ่น
๔. เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาร่วมกันของคนใน
ชุมชน
๕. เพือ่ เป็นการกระตุ้นให้
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้มีจติ สานึกในคุณธรรม
จริยธรรม
๑. เพือ่ รักษาขนบธรรมเนียม
อันดีงามของท้องถิ่น
๒. เพือ่ กระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชน เกิดจิตสานึกถึงคุณ
ธรรม จริยธรรม
๓.เพือ่ พัฒนาดอยงุ้มเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา
๔.เพือ่ ปกป้องพันธุกรรมพืชที่
มีอยูแ่ ละจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมประเพณีท้อง
ถิ่น โดยมีเด็ก เยาวชน
ประชาชนตาบลห้วยยาบ
เป็นกลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
๒. สามารถอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงานของ
ท้องถิ่น
๓.สามารถส่งเสริมให้
คนในชุมชนได้มีกิจกรรม
ทางศาสนาร่วมกันของ
๔.ได้กระตุ้นให้เด็ก
เยาวชน ประชาชนได้
มีจติ สานึกในคุณธรรม
จริยธรรม
สามารถรักษาขนบธรรม
เนียมประเพณีที่ดีงาม
เด็กและเยาวชนมีจติ สานึก
ในด้านคุณธรรมจริยธรรม
ได้แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บริการผู้สนใจ นักท่องเที่ยว
พืชพรรณไม้หายากไม่สูญ
พันธุ์ไปจากธรรมชาติ

๑ปรับเกลี่ยเส้นทางขึ้น
ดอยงุ้มระยะทาง๓,๕๐๐
ม. กว้าง๓ ม.
๒ ปลูกต้นไม้บริเวณพืน้
ที่ดอยงุ้มทั้งหมด
๓ ติดป้ายชื่อพรรณไม้
กลุ่มเป้าหมายจานวน
๒,๐๐๐ คน
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

90
4 การปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น
๑ การฝึกอบรมการสัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ

๒ โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด
๓. ลานคุณธรรมในสถานศึกษา
๔. สนับสนุนส่งเสริมประเพณีวถิ ีพุทธ
๕. โครงการอุ้ยสอนหลาน
๖. สอนหนูให้รู้ธรรม
๗. ดาหัวสูมาครูบาอาจารย์

เพือ่ สร้างจิตสานึกที่ดีให้กับ
จัดฝึกอบรมและฝึกภาค
ประชาชนได้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติเช่นการเข้าวัด
เพิม่ มากขึ้น
การทาสมาธิ ฯลฯ
ให้กับประชาชนที่สนใจ
เข้ารับการอบรมสัมมนา

200,000

เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนจานวน
ให้กับเด็กและเยาวชนตาบล
๓๕ ครอบครัว ซึ่งเป็น
ห้วยยาบเพิม่ มากขึ้น
ครอบครัวกลุม่ เป้าหมาย
และเครื่อข่ายครอบครัว
คุณธรรมในระดับพืน้ ที่

90

200,000

200,000

200,000

200,000 ๘ โครงการ สามารถสร้างจิตสานึก
ที่ดีให้กับประชาชน
ได้มีคุณธรรมจริยธรรม

ส่วนสวัสดิการ
สังคม

สามารถส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็กและเยาวชน
ได้พัฒนาจิตสานึกที่ดี
เพิม่ มากขึ้น

ส่วนสวัสดิการ
สังคม
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๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15

โครงการ
ส่งเสริมศูนย์สงเคราะห์ราษฎรในตาบล
๑. โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
๒. โครงการมหกรรมผู้สูงอายุ
๓. สนับสนุนทุนดาเนินชีวติ สาหรับเด็กเรียน
ดีแต่ยากจนสนับสนุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส
ในตาบลห้วยยาบ
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
๕. พัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
6.พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
7.พัฒนาแกนนาและเยาวชนป้องกันและ
เฝ้าระวังเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
8. โครงการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
โรคติดเชื้อHIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
9. โครงการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
โรคติดเชื้อHIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
10. โครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนพิการและทุก
คนเข้าถึงและใช้ประโยชน์
11. โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
12. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของเด็กและเยาวชนตาบลห้วยยาบ
13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน/หมู่บ้าน
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

๑. เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมอันเป็น ๑. สนับสนุนกลุ่มองค์กร
ประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสใน อิสระตาบลห้วยยาบ
ตาบลห้วยยาบ
ห้วยยาบ
๒. เพือ่ เป็นการช่วยเหลือผู้ด้อย ๒.ก่อสร้างและซ่อมแซม
โอกาสในตาบลห้วยยาบให้มี บ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส
ความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น
ในตาบลห้วยยาบ
๓. เพือ่ เป็นการส่งเสริมการดูแล
สุขภาพกายและใจ ส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย ของผู้สูงอายุ
๑. เพือ่ ให้ผู้พิการมีชีวติ ที่ดีขึ้น
๒. เพือ่ เป็นการช่วยหรือบรรเทา เพือ่ สนับสนุนเบีย้ ยังชีพ
ความเดือนร้อนของผู้พิการ
ให้กับผู้พิการตาบล
๓. เพือ่ ให้ผู้พิการได้ใช้จา่ ยเพือ่ ห้วยยาบ
ดารงชีวติ ประจาวัน
เพือ่ สนับสนุนเบีย้ ยังชีพ
๔. เพือ่ ให้ผู้ติดเชื้อได้มีชีวติ ที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อเอดส์
๕. เพือ่ เป็นการบรรเทาความเดือน
๔. เพือ่ ให้ผู้ติดเชื้อได้ใช้จา่ ย
ในแต่ละวัน
๕.เพือ่ ป้องกันการติดเชื้อHIV
นเด็กและเยาวชน

2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)
500,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000

30,000

30,000

30,000

500,000

500,000

500,000

80,000

80,000

80,000

80,000
250,000
100,000

80,000
250,000
100,000
50,000
30,000

80,000
250,000
100,000
50,000
30,000

30,000
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2565
(บาท)
500,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

13 ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น
ผู้ด้อยโอกาสมีความเป็น
อยูท่ ี่ดีขึ้น
สุขภาพของผู้สูงอายุ
ดีขึ้น
๑.ผู้พิการมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
30,000
๒. สามารถบรรเทาความ
เดือนร้อนของผู้พิการ
๓. ผู้ติดเชื้อเอดส์มีความ
เป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น สร้าง
รายได้ในชีวติ ประจาวัน
ให้มีเพิม่ ขึ้น
๔. บรรเทาความเดือด
ร้อนได้มากขึ้น
500,000
๕. เด็กและเยาวชน
มีความรู้ในการป้อง
กันโรคHIV
80,000
80,000
250,000
100,000 1 โครงการ
50,000 1 โครงการ
30,000 1 โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
งานสวัสดิการ
สังคม

สานักปลัด (พช.)
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
สาหรับองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและเพิม่ ขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์ ด้านระบบสาธารณสุข
๕.๑. แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพของคนในตาบล
เพือ่ เสริมสร้างสุขภาพที่
ประชาชนตาบล
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ๒ โครงการ
๑. จัดสร้างสวนสุขภาพประจาตาบลห้วยยาบ
ดีสาหรับประชาชน
ห้วยยาบ
ในท้องถิ่น
2 ๒. สนับสนุนงบประมาณกองทุนระบบ
เพือ่ ส่งเสริมการกองทุนระบบ
การดาเนินโครงการ
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หลักประกันสุขภาพระดับ
ต่างๆของแต่ละหมู่
ท้องถิ่นให้สามารถดาเนิน
บ้านเช่น
กิจกรรมต่างๆได้อย่างมี
โครงการตรวจคัด
ประสิทธิภาพ
กรองเพือ่ ค้นหาผู้
ป่วยโรคความดันโล
หิตและโรคเบาหวาน
ในชุมชนโดย อสม
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ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีขึ้นและ
สร้างความสามัคคีกัน
สามารถส่งเสิรมและ
สนับสนุนการทางาน
ของกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

93
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในรถกู้ชีพกู้ภัย

เพือ่ อานวยความสะดวก
ในการตรวจรักษาประชาชน
ตาบลห้วยยาบอย่างทั่วถึง

ตาบลห้วยยาบ

4 โครงการรณรงค์วนั เอดส์โลก

เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมดาเนิน
งานวันเอดส์โลก

จัดกิจกรรมวันเอดส์
โลก

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
5 ๑. ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์
ป้องกันและระงับโรคระบาดในท้องถิ่น
(โครงการปลอดโรคไข้เลือดออกแลพิษสุนัขบ้า)
(โครงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพประชาชน)
6 ๒. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์
ป้องกันและระงับโรคระบาด เช่น
ทรายอะเบด ,สารเคมีกาจัดยุง,วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เครื่องพ่นหมอกควัน
สนับสนุบยาฆ่าเชื้อสาหรับใช้ในฟาร์มเกษตรกร
โรคระบาดในวัว ฯลฯ
7 ๓. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

8 ๔. โครงการบ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ายุงลาย
9 ๕. ป้องกันฟลูออไรน์ในน้าดื่ม

2561
(บาท)
10,000

10,000

300,000
เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องในการป้องกัน
โรคระบาดในท้องถิ่น

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

10,000

300,000

10,000

300,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

2564
(บาท)
10,000

2565
(บาท)
10,000 ๑ โครงการ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากโครง
การอย่างทั่วถึง

10,000

10,000 ๑ โครงการ ประชาชนตระหนักถึง
การป้องกันและมีความ
รู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
300,000 ๕ โครงการ
โรคระบาดในท้องถิ่น
ลดลง

300,000

ประชาชนในตาบล
ห้วยยาบ

เพือ่ อานวยความสะดวกและ
รวดเร็วในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอันเกิดจาก
โรคระบาดในท้องถิ่น

มีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงที

เพือ่ การประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานโครงการด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรคระบาดในท้องถิ่น
เพือ่ ลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้
เลือดออกให้เหลือไม่เกิน
๕๐ ต่อแสนประชากร

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารการดาเนิน
โครงการฯของอบต.
ลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้
เลือดออกให้เหลือไม่เกิน
๕๐ ต่อแสนประชากร

10 โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทย์

50,000

93

50,000

50,000

50,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยยาบ
อสม.ตาบล
ห้วยยาบ
กองทุนแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์
ตาบลห้วยยาบ
สานักปลัด

94

94

94
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
๖. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๖.๑ แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครงการ)
2561
(บาท)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญา
๑เพือ่ ชี้แนะแนวทางการ
ประชาชนตาบล
25,000
เศรษฐกิจพอเพียงในตาบลห้วยยาบ
ดารงอยูแ่ ละปฏิบัติตนใน
ห้วยยาบ
1 ๑. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญา ทางที่ควรจะเป็นโดยมีพนื้
เศรษฐกิจพอเพียง
ฐานมาจากวิถีชีวติ ดั้งเดิม
โครงการปลูกผักในกระถาง/วัสดุเหลือใช้ฯลฯ
ของสังคมไทย
๒. เพือ่ ให้เกษตรกรประกอบ
อาชีพการเกษตรอย่างอยูด่ ี
มีสุข
2 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชผัก
เพือ่ ส่งเสริมการปลูกพืช
ประชาชนตาบล
50,000
สวนครัวรั้วกินได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ผักไว้บริโภคในครัวเรือน
ห้วยยาบ
(โครงการผักสวนครัว ขอบรั้วกินได้)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000

50,000

94

50,000

2564
2565
(บาท)
(บาท)
25,000 25,000

50,000 50,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
2
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
เกษตกรลดค่าใช้จา่ ย
มีผลผลิตทางการเกษตร
ไว้บริโภคตลอดปี
ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้เพิม่
มากขึ้น
กลุ่มสตรีแม่บ้านได้
เข้าร่วมกิจกรรมทาให้
มีความรู้และเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของสตรี
ที่มีต่อสังคมและประเทศ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

95
๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ๑ จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพือ่ พัฒนา
ความรู้ให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ สภาเยาว
ชนตาบลห้วยยาบ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม
แรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบฯลฯ
สนับสนุนสวัสดิการชุมชน

เพือ่ ส่งเสริมการให้ความรู้
และการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการ การดา
เนินการต่างๆ ให้กับกลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เด็กและเยาวชน และสภา
เยาวชนตาบลห้วยยาบ

2 ๒. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพ
ผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้าน ตาบลห้วยยาบ เช่น
จักสาน ,การทอผ้า กลุ่มกระบวย,น้าหนังควาย
เลี้ยงไก่ดา ไก่ไข่,กลุ่มผักอินทรีย์
ขนมทองพันฯลฯ
3 ส่งเสริมกิจกรรมของแรงงานทั้งในระบบ
และนอกระบบ

เพือ่ ส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มต่างๆในชุมชนในการ
พัฒนาและสร้างรายได้

เพือ่ ส่งเสริมและสนับ
สนุนกกิจกรรมต่างๆ
ของแรงงานในระบบ
และแรงงานนอกระบบ
ให้สามารถดาเนินกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จัดอบรมศึกษาดู
งาน ในแต่ละกลุ่ม
โดยแยกเป็น ๒ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มแม่
บ้าน และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มเด็ก
และเยาวชน และ
สภาเยาวชนตาบล
ประชาชนตาบล
ห้วยยาบ

แรงงานในและ
นอกระบบ
ตาบลห้วยยาบ

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

100,000

100,000

100,000

20,000

20,000

20,000
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ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า
2564
2565
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 ๒ โครงการ สามารถสร้างความรู้
ในองค์ความรู้ต่างๆ
ที่จะนามาใช้ในการ
พัฒนากลุ่มต่างๆตาม
แต่ละกลุ่มที่เข้าอบรม
สัมมนาศึกษาดูงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

100,000 100,000

20,000 20,000 ๑ โครงการ สามารถสร้างความ
ร่วมมือกันในการดา
เนินกิจกรรมต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

สานักปลัด
ส่วนสวัสดิการ
สังคม
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ที่

โครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง
4 ท่องเที่ยวในตาบล
๑. การปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว
ในตาบลเช่นน้าตกห้วยม่วงดอยง้ม
ดอยห้างบาตรฯลฯ
5 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวในตาบล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
(บาท)

เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยวภายใน
ตาบลให้เป็นที่รู้จกั และ
น่าท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
การประชาสัมพันธ์การท่อง
เที่ยวภายในตาบล

การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตาบล
ห้วยยาบ

6 ๓. จัดตั้งหมู่บ้านโฮมสเตย์ในตาบลห้วยยาบ
ฟาร์มสเตย์ในตาบลห้วยยาบ
7 ๔. ประกวดฟาร์มตัวอย่าง ร้านอาหาร
ร้านอาหารตัวอย่าง ฯลฯ

เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนา
หมู่บ้านในตาบลห้วยยาบ
ให้มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน
โฮมสเตย์ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในตาบลห้วยยาบ

หมู่ที่ ๑-๑๖

8 เทศกาลโคนมตาบลห้วยยาบและ
ของดีตาบลห้วยยาบ

๑.เพือ่ สนับสนุนนโยบายการ จัดงานเทศกาลโคนมฯ 500,000
เลี้ยงโคนมและการรณรงค์ เดือนธันวาคม
เพือ่ บริโภคนมของรัฐบาล
ณ อบต.ห้วยยาบ
๒. เพือ่ เป็นเวทีแสดงความก้าวผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
หน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยง๕,๐๐๐ คน
วัวนม
๓.เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้
เลี้ยงวัวนมและผลิตภัณฑ์OTOP
เป็นที่รู้จกั แพร่หลาย
เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนา
ตาบลห้วยยาบ
100,000
หมู่บ้านหัตถกรรม OTOP

9 ส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP สู่หมู่บ้านหัตถกรรม
ตลาดนัดชุมชน

100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว
ภายในตาบล

500,000

500,000

100,000

100,000
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2564
(บาท)

2565
(บาท)

100,000 100,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
4
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

สถานที่ท่องเที่ยวภาย
ในตาบลได้รับการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง

สานักปลัด
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา

สามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยวได้อย่าง
ทั่วถึง และส่งเสริม
การท่องเที่ยวได้อย่าง
ต่อเนื่อง
สามารถสร้างรายได้
ให้กับประชาชนตาบล
ห้วยยาบได้เพิม่ มาก
ขึ้นและสามารถส่ง
เสริมการท่องเที่ยวได้
อย่างทั่วถึง
500,000 500,000 ๑ โครงการ ตาบลห้วยยาบและอาเภอ
บ้านธิเป็นที่รู้จกั แพร่หลาย
ในระดับภูมิภาค
เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมมี
รายได้เพิม่ ขึ้น มีความรู้
ในการเลี้ยงวัวนมมากขึ้น

100,000 100,000 ๑ โครงการ ส่งเสริมสินค้า
OTOP มากขึ้น

สานักปลัด

อบต.ห้วยยาบ
พัฒนาชุมชน

97
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
๗. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาและการกีฬา
๗.๑ แผนงานการศึกษา
2,981,000
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครงการ)
2561
(บาท)
โครงการส่งเสริม ศักยภาพบุคลากรทางการ
100,000
ศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง
1 ๑ โครงการงานประจาปีโรงเรียน
เพือ่ สร้างกาลังใจให้กับ
จัดกิจกรรมวันจบ
2 ๒. สนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา เด็กนักเรียนในการเข้า
การศึกษาของทุก
3 ๓. โครงการร้อยดวงใจสานสายใยวัยอนุบาล
เรียนจนจบการศึกษาของ
ระดับชั้น โดยการ
4 ๔.พัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยแรกเกิด- ๕ปี
ร.ร.อนุบาลอบต.
มอบวุฒิบัตรและ
5 ๕. โครงการงานวัดผลและประเมินผลนักเรียน
การจัดกิจกรรมต่างๆ
6 ๖. โครงการประชุมผู้ปกครอง
เพือ่ จัดประชุมผู้ปกครอง
7 ๗. โครงการวิจยั ในชั้นเรียน
นักเรียนให้มีส่วนร่วม
8 ๘. พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ด้านวิชาการ เพือ่ พัฒนาความรู้ให้กับ
การอบรมหลักสูตรต่างๆ สัมมนา ฯลฯ
ครูผู้ดูแลเด็ก
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งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000

แบบ ผ. 02

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

20 สามารถสร้างกาลังใจ
โครงการ ในการศึกษาเล่าเรียน
ให้กับเด็กและเยาวชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการพัฒนร.รฯ
ครูผู้ดูแลเด็กได้รับ
ความรู้เพิม่ เติมจาก
ครูผู้ดูแลเด็กได้รับ
ความรู้เพิม่ เติมจาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

98
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 9. โครงการทัศนศึกษาสาหรับเด็กนักเรียนของร.ร.เพือ่ ให้เด็กได้มีโอกาสเรียน
อนุบาลอบต.ห้วยยาบ
รู้นอกสถานศึกษา
10 10. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาร.ร. อนุบาล
ศพด.
11 11. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของร.ร.
อนุบาลและ ศพด. ทุกกิจกรรม
12 12. ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
นักเรียนที่เรียนใน
โรงเรียนอนุบาล
อบต,ห้วยยาบ

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
500,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
เด็กมีความรู้และทักษะ
เพิม่ เติมและนามาใช้
ในการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

13 13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเช่น
การเพาะเห็ด, วิถีธรรมชาติ, สวนสัตว์จาลองฯลฯ
14 14. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
15 15. พัฒนาทักษะกีฬาและนันทนาการ
(ว่ายน้าเป็น เล่นน้าได้)
16 16 อบรมสัมนนาโภชนาการเด็ก
17 17.เยีย่ มบ้านนักเรียน
18 ๑8 เรียนฟรี ๑๕ ปี
19 ๑9ประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถาน
ศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
20 20. โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เรียนรู้สู่โลก
กว้างระบบADSL และWIFI
21 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมโรง
จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาคารสานักงาน
กองการศึกษาฯห้องครัว ของโรงเรียนอนุบาล
และศพด. อาคารเรียนศพด.และรร.อนุบาลอบต.
ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าออกศพด./
หลังคาแบบโดมคลุมลานอเนประสงค์หน้ารร.
อนุบาล.อบต. ก่อสร้างห้องน้าศพด./
รร.อนุบาลอบต.

เพือ่ อานวยความสะดวกในการ
มาติดต่อราชการของส่วน
ราชการและประชาชนทั่วไป

ประชาชนตาบล
ห้วยยาบ และ
ครู นักเรียน

5,000,000

เพือ่ บารุงรักษารถของส่วน
ราชการและประชาชนทั่วไป
เพือ่ ความสะดวกและปลอดภัย
ของครู เด็กนักเรียน ของ
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก

98

5,000,000

5,000,000

5,000,000 7 โครงการ เพือ่ ความสะดวกและ
และปลอดภัยของประชาชน
ตาบลห้วยยาบครู และ
นักเรียน

กองช่าง

99
เล็ก อบต. ห้วยยาบ
ที่

22
23
24
25

โครงการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
๑. อาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลอบต.
๒. อุดหนุน อาหารเสริม(นม)ร.ร.อนุบาล
อบต.ห้วยยาบ
๓. ให้ความรู้ผู้ปกครองและนักเรียนในการดูแล
สุขภาพ

26 ๔. ค่าพาหนะพาเด็กไปสถานพยาบาล
โรงเรียนอนุบาลอบต.ห้วยยาบ

27 ๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

วัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับร.ร.อนุบาล
อบต.ห้วยยาบ
ตามจานวนเด็ก
เพือ่ สนับสนุนอาหาร
เสริมนมสาหรับเด็กเล็ก
ให้ได้รับสารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
การทางสมองและร่างกาย
ของเด็กอย่างมีประสิทธิ
ภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน โดยเน้น
อาหารที่มีคุณภาพ
และเป็นประโยชน์
ต่อเด็กเล็ก อย่าง
ทั่วถึง ให้เจริญเติบ
โตตามวัย
จัดซื้ออาหารเสริม
นมตามจานวนเด็ก
นักเรียนในแต่ละปี
ในอัตราคนละ ๗ บาท
จานวน ๒๘๐ วัน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าพาหนะ
ค่าพาหนะพาเด็กไป
พาเด็กไปสถานพยาบาล
สถานพยาบาล ใน
อย่างทันท่วงที และให้เด็กมีความ อัตราคนละ ๑๐บาท/ปี
สะดวก รวดเร็ว
และรถรับส่งนักเรียน
เพือ่ ให้นักเรียนในตาบล
นักเรียน ในตาบล
ห้วยยาบมีสุขภาพที่ดี
ห้วยยาบทั้งสามโรง

2561
(บาท)
1,000,000

28 ๖.ป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

99

2562
(บาท)
1,000,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,000,000

2564
(บาท)
1,000,000

ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า
2565
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
1,000,000 7 โครงการ เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารที่ครบและถูก
ต้องตามโภชนาการ
และเกิดประโยชน์สูง
สุดต่อการพัฒนาการ
ของเด็ก
สามารถจัดซื้ออาหาร
เสริมนมได้ครบตาม
จานวนเด็กนักเรียน
ของร.ร.อนุบาลอบต.
และส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาการ
อย่างถูกต้องตามวัย
สามารถพาเด็กไป
สถานพยาบาลได้อย่าง
ทันท่วงที เด็กมีความ
สะดวกสบาย
เด็กนักเรียนในตาบล
ห้วยยาบมีสุขภาพที่ดี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

100
ที่

โครงการ

29 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๑. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

30 ๒. โครงการถนนคนเรียน ขยะเพิม่ ค่า

31 ๓. โครงการเข้าค่ายกิจกรรมและแสดงผลงาน

32 ๔. โครงการจิตกรน้อย โลกสวยด้วยมือเรา
33
34
35
36

วัตถุประสงค์

เพือ่ ส่งเสริมการจัดกิจ
กรรมสาหรับเยาวชน

เพือ่ ให้นักเรียนรู้จกั คุณค่า
ของสิ่งของเหลือใช้และนา
มาใช้ประโยชน์ได้
เพือ่ ให้เด็กนักเรียนมีความ
สามัคคี และได้ศึกษาหา
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาไทยและได้
ทากิจจกรรมกับผู้ปกครอง
เพือ่ ปลูกฝังให้เด็กมีความ
คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

๕. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอน
๖. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พนื้ บ้าน
๗. โครงการฟ้อนรา ราวง อนุบาล
๘. ส่งเสริมกิจกรรมสภาเยาวชนตาบลห้วยยาบ เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมของ
สภาเยาวชนตาบลห้วยยาบ
ให้สามารถดาเนินกิจกรรม
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพ
37 ๙. โครงการชุมชนของหนูหลากหลาย
นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การทาไร่
ทานาฯลฯ
38 ๑๐. โครงการต้นกล้าอาชีพ
เพือ่ ฝึกทักษะวิชาชีพให้กับ
39 ๑๑. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน นักเรียนสามารถนาไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
(บาท)
400,000

การจัดกิจกรรม
สาหรับเด็กและ
เยาวชนตาบล
ห้วยยาบในงาน
วันเด็กแห่งชาติ
นักเรียนศพด.
อบต.ห้วยยาบ

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000

2564
(บาท)
400,000

2565
(บาท)
400,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

15
โครงการ สามารถส่งเสริม
พัฒนาการทาง
อารมณ์สาหรับเด็ก
ได้ดีและส่งเสริมการ
อยูร่ ่วมกันของครอบครัว
นักเรียนรู้จกั วิธคี ัดแยก
ขยะและช่วยลดโลกร้อน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา

ครูนักเรียนและ
ผู้ปกครอง

เด็กนักเรียนได้รับ
ความรู้และทักษะในการ
เรียน

ส่วนการศึกษา

นักเรียนในศพด.
อบต.ห้วยยาบ

นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์

ส่วนการศึกษา

สภาเยาวชน
ตาบลห้วยยาบ

สามารถสร้างความ
ร่วมมือกันในการดา
เนินกิจกรรมต่างๆ
ในชุมชนได้เป็น
อย่างดี
นักเรียนได้ความรู้จาก
จากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา

นักเรียนในศพด.
อบต.ห้วยยาบ

นักเรียน ในตาบล
ห้วยยาบทั้งสามโรง

เด็กนักเรียนมีอาชีพ
เสริมสามารถนาไป

100

ส่วนการศึกษา

อุดหนุนโรงเรียน
ในตาบลห้วยยาบ
ทั้งสามโรง

101
40
41
42
43
44
45

๑๒. โครงการวันแม่
๑๓. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
๑๔.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ
๑๕. จัดกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ ทั้งทางศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

46 โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าหนังสือเรียน

47 โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา

48 โครงการประกันคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ประกอบอาชีพในอนคต
เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประ
โยชน์ เปนอัจฉริยะทุกด้าน

ประกอบอาชีพในอนาคต
เด็กใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

เพือ่ ให้สถานศึกษามีหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
20,000
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพความ
ผู้เรียนเพิม่ ขึ้น
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมท้องถิ่น
๒.เพือ่ ให้สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาที่พัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ได้อย่างเหมาะสม
เพือ่ แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 70,000
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วย
ยาบมีชุดนักเรียน
อุปกรณ์การเรียน
และหนังสือเรียนอย่าง
เพียงพอและได้มาตรฐาน
เพือ่ ประเมินคุณภาพภายใน
ได้เอกสารรายงานผลการ
สถานศึกษา
ประเมินคุณภาพของโรงเรียน
เพือ่ เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและผลการประเมิน
คณะครูทุกคนมีส่วนร่วมใน
การประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง
การพัฒนาในแต่มาตรฐาน
อย่างน้อย ๑ ระดับ
เพือ่ ให้การบริหารจัดการศึกษา เพือ่ การยอมรับของ
ของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
ผู้ปกครองในการจัดการ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
เรียนการสอน
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20,000

20,000

20,000

20,000

มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีก กองการศึกษา
มีมาตรฐาน

110,000

150,000

150,000

10,000

10,000

10,000

10,000 1 โครงการ สถานศึกษามีความพร้อมเพือ่ กองการศึกษา
รองรับการประเมินภายใน
สถานศึกษาจัดทาผลการ
ประเมินตนเอง
สถานศึกษาผลการประเมิน
ตนเอง

10,000

10,000

10,000

10,000 1 โครงการ ครูผู้ปกครองนักเรียน
กองการศึกษา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับระบบการจัดการศึกษา

150,000 1 โครงการ นักเรียนมีชุดนักเรียน
อุปกรณ์การเรียน
หนังสือเรียน

กองการศึกษา

102
49 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

50
51

52
53

54

เพือ่ พัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพ พนักงานครูและบุคลากร
20,000
ในการทางานของพนักงานครู
ทางการศึกษาของโรงเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา
อนุบาล
โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด
เพือ่ ให้นักเรียนทุกระดับชั้น
ส่งเสริมและพัฒนา
100,000
ความสนใจในการอ่านหนังสือ
ห้องสมุด
โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียน
5,000
ตระหนักถึงความสาคัญของวัน
สาคัญ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพือ่ ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ดนตรี โรงเรียนจัดการเรียนการ
ห้องเรียนดนตรีสาหรับเด็กปฐมวัย
สอนจากแหล่งเรียนรู้
โครงการค่ายนักคิดวิทยาศาสตร์น้อย
เพือ่ ให้นักเรียนได้เรียนรู้
นักเรียนมีส่วนร่วม
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ในการทากิจกรรม
เพือ่ ให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริทางวิ
ง ทยาศาสตร์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ เพือ่ ให้ครูได้ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนได้ถูกต้องตรงกับความ
ต้องการและจุดประสงค์

-สื่อท้องถิ่น
-สื่อจากธรรมชาติ
-สื่อจากของเหลือใช้
55 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

56 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน

57 โครงการคณิตคิดสนุกปฐมวัย
58 โครงการ English for kids.

เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน
เพือ่ ฝึกทักษะทางวิชาการ

นักเรียนได้รับการฝึกฝนและ
ทดสอบแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับสถานศึกษา
และระดับจังหวัด
เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศ
นักเรียนสามารถเรียนรู้และ
อาเซียน
เข้าใจประเทศในอาเซียน
เพือ่ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ
ประเทศในอาเซียน
เพือ่ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ทางคณิตศาสตร์(จินตคณิต)
เพือ่ สงเสริมกระบวนการเรียน
ทางด้านภาษาต่างประเทศ
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20,000

20,000

20,000

20,000 1 โครงการ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวสิ ัยทัศน์

กองการศึกษา

100,000

100,000

100,000

100,000 1 โครงการ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

กองการศึกษา

10,000

10,000

10,000

30,000

30,000

30,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 1 โครงการ นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ทางทักษะวิชาการ

กองการศึกษา

80,000

80,000

80,000

80,000 1 โครงการ นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจ
ประเทศในอาเซียน

กองการศึกษา

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 1 โครงการ สถานศึกษาจัดการเรียน
กองการศึกษา
ทางคณิตศาสตร์(จินตคณิต)
10,000 1 โครงการ นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกกล้าพูด
กองการศึกษา
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน

10,000 1 โครงการ ผู้ปกครองนักเรียนและ
กองการศึกษา
นักเรียนมีความศรัทธา
รัก เข้าใจกิจกรรมในวันสาคัญ
30,000 1 โครงการ นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
กองการศึกษา
ดนตรี
10,000 1 โครงการ นักเรียนมีส่วนร่วม
กองการศึกษา
ในการทากิจกรรมและ
ลงมือปฏิบัติ
10,000 1 โครงการ
กองการศึกษา
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59 โครงการสอนหนูให้รู้ธรรม

เพือ่ ให้ปลูกฝังจิตสานึก คุณธรรม จัดกิจกรรมคุณธรรม
เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
60 การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ
เพื่นอ่ ให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาโรงเรียนเป็นฐานในการ
(School based management for
พัฒนาท้องถิ่นโดยนาหลัก
local development:SMLD)
คุณธรรม 5 ประการ
61 โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัดถวายเทียนพรรษาเพือ่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจัดกิจกรรมถวายเทียน
เพือ่ ส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียม
และให้นักเรียนได้สวดมนต์ไหว้พระ
62 โครงการส่งเสริมการและอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชั้นนักเรียนมีความเข้าใจ
วีถีจาวยอง
เรียนร่วมกับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิวัฒ่น นาธรรมท้องถิ่นมากขึ้น

2,000

2,000

2,000

2,000

5,000

10,000

10,000

10,000

400,000

400,000

400,000

10,000

10,000

10,000

400,000

64 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

๑.เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
๑.นักเรียนมีสุขภาพ
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อนามัยดีสมบูรณ์
แข็งแรง

5,000

-อบรมป้องกันโรคติดต่อ

๓.เพือ่ ให้นักเรียนมีน้าหนัก
ส่วนสูงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๔.เลือกอาหารที่มีประโยชน์
65 โครงการพัฒนาทักษะกีฬาและนันทนาการเด็ก ๑.เพือ่ ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
ปฐมวันใส่ใจสุขภาพ
กีฬา
-เด็กปฐมวัยว่ายน้าเป็นเล่นน้าได้
๒.เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัยและรับผิดชอบตนเอง

5,000

2,000

เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการ นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
อาหารครบถ้วนตามเกณฑ์
การเจริญเติบโตสมวัย
พึงประสงค์

๒.เพือ่ ให้บริการสร้างภูมิคุ้มกัน
สุขภาพในช่องปาก

5,000

500,000

63 โครงการอาหารกลางวัน

-อบรมหนูน้อยรักฟันสวย

5,000

๒.นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน
โรคและมีสุขภาพใน
ช่องปากที่ดี

5,000 1 โครงการ นักเรียนทุกคนเป็นคนดี
กองการศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม
500,000 1 โครงการ นักเรียนได้ศึกษาธรรม
กองการศึกษา
เรียนรู้หลักคุณธรรม 5 ประการ
2,000 1 โครงการ นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี

กองการศึกษา

10,000 1 โครงการ นักเรียนมีความ
กองการศึกษา
เข้าใจวัฒนาธรรมท้องถิ่น
มากขึ้น
400,000 1 โครงการ นักเรียนรับประทานอาหารที่สะอาด
กองการศึกษา
ปลอดภัย ถูกหลัก
โภชนาการปราศจาก
สารปนเปือ้ น
10,000 1 โครงการ ๑.นักเรียนในโรงเรียนมี
กองการศึกษา
สุขภาพอนามัยที่ดี
๒.นักเรียนทุกคนมี
ภูมิคุ้มกันครบถ้วนและมี
สุขภาพแข็งแรง

๓.ตรวจร่างการ
น้าหนักอย่างสม่าเสมอ
๑.จัดกิจกรรมกีฬา
ให้แก่นักเรียนได้ร่วม
แข่งขัน เพือ่ ความ
สามัคคี

20,000

๒.นักเรียนทุก
ระดับชั้นอนุบาลเข้า
ร่วมกิจกรรม

35,000

35,000

35,000

35,000 1 โครงการ ๑.นักเรียนมีความสามัคคี
เป็นหมู่คณะ มีระเบียบ
วินัย มีน้าใจนักกีฬา มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
๒.โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬา
ไว้ประกอบการจัดการ
เรียนการสอน
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๓.เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนสุขภาพ ๓.จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ดี มีสรรถภาพทางการที่ดีเยีย่ ม ตามความต้องการของ
มีน้าใจนักกีฬา
ครูและนักเรียน

66 โครงการอบรมสัมมนาโภชนาการเด็ก

๔.เพือ่ ให้โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬา
ในการจัดการเรียนการสอนกับ
นักเรียน
๑.เพือ่ ให้ผู้ปกครอง แม่ครัว และ ๑.นักเรียนโรงเรียน
ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อนุบาลองค์การ
เรื่องโภชนาการเด็ก
บริหารส่วนตาบลห้วย
ยาบได้รับโภชนาการที่
ถูกต้องเหมาะสมตามวัย

5,000

7,000

7,000

7,000

๒.ผู้ปกครอง แม่ครัว
และครูของโรงเรียน

7,000 1 โครงการ ๑.นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย
ถูกหลักโภชนาการ
เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษา

๒.นักเรียนสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

67 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

๑.เพือ่ ชี้แจงทาความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง
นักเรียนและครู

๑.ผู้ปกครองนักเรียน
นักเรียน และ ครู
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยยาบ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000 1 โครงการ ๑.ครูและผู้ปกครองมี
ความเข้าใจอันดีต่อกันใน
การพัฒนาโรงเรียน

กองการศึกษา

68 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น
พืน้ ฐาน

๑.เพือ่ รับฟังนโยบาย
ข้อเสนอแนะและแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรและความต้องการ
ของท้องถิ่น

๑.คณะกรรมการ
สถานศึกษาขึ้นพืน้ ฐาน
และครูประชุมร่วมกัน
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

2,000

5,000

5,000

5,000

5,000 1 โครงการ ๑.คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
และครูได้ร่วมมือในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น

กองการศึกษา

69 โครงการเรียนรู้ภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.เพือ่ ให้มีความตระหนักรักษ์
ภาษถิ่น

1. นักเรียนรักหวง
แหนภาษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตน

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000 1 โครงการ 1. นักเรียนรักหวงแหน
ภาษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

กองการศึกษา
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- อุ้ยสอนหลาน...........

๒.เพือ่ ให้ใช้ภาษถิ่นใน
ชีวติ ประจาวัน

2. นักเรียนนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

2. นักเรียนนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้

๓.เพือ่ ให้ผู้ปกครอง นักเรียนที่
สนใจได้รับความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
ได้

3. มีการนานักเรียน
เข้าไปใช้เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจาก
ชุมชนโดยตรงและนา
ชุมชนเข้ามาเรียนรู้
เพิม่ เติมในสถานศึกษา

3. มีการนานักเรียนเข้าไป
เรียนรู้ปัญญาท้องถิ่นจาก
ชุมชนโดยตรง

70 โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองและนักเรียนใน
การดูแลสุขภาพ

๔.ได้หลักสูตรท้องถิ่นในการ
พัฒนาเด็กในด้านต่างๆ
๑.เพือ่ ให้ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพและ
รักษาสุขภาพของตนเองและ
นักเรียนอย่างถูกวิธี

71 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ

๑.เพือ่ ให้มีสื่อการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ

1. โรงเรียนมีครุภัณฑ์
ประกอบการเรียนการ
สอน

๒.เพือ่ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ
ครุภัณฑ์จดั การเรียนการสอน

2. ครู นักเรียน
สามารถใช้สื่อครุภัณฑ์
ได้อย่างเหมาะสม

1.เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.นักเรียนเรียนรู้เรื่อง
ความพอเพียง

72 โครงการโรงเรียนพอเพียง

๑.เชิญวิทยากรให้
ความรู้แก่ผู้ปกครอง
นักเรียนและครู ใน
กานดูแลรักษาสุขภาพ
อย่างถูกวิธี

7,000

7,000

7,000

7,000 1 โครงการ ๑.ผู้ปกครองนักเรียนและ
ครู นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ตนเอง

กองการศึกษา

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 1 โครงการ 1. ครูสามารถใช้สื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอนได้อย่างหลากหลาย
๒.ครู นักเรียนสามารถใช้
สื่อได้อย่างเหมาะสม

กองการศึกษา

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 1 โครงการ นร.รู้เรื่องความพอเพียง

กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

สนับสนุนกิจกรรมศูนย์กีฬาตาบลห้วยยาบ
และอาเภอบ้านธิ
1 ๑. จัดสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดและอุปกรณ์
การออกกาลังกาย ภายในลานกีฬาเอนก
ประสงค์อบต.ห้วยยาบ

เพือ่ ส่งเสริมและสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมต่างที่
เป็นการรณรงค์และป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด

2 2. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
ประจาปี 2562

เพือ่ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชนต้านยา
เสพติด ตาบลห้วยยาบ
เพือ่ เป็นการส่งเสริมการออก
กาลังกายของประชาชนตาบล
ห้วยยาบ

๓. กีฬาของโรงเรียนอนุบาลและศพด.
๔. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันนอกพืน้ ที่
งานประเพณีต่างๆในตาบลห้วยยาบ
3 โครงการตานก๋วยสลาก

4 งานเตียวขึ้นดอยงุ้ม

5 งานแห่เทียนพรรษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
๑.การจัดกิจกรรม
กีฬาทุกชนิด
๒.การรณรงค์การต่อ
สู้เพือ่ เอาชนะยาเสพ
ติดตาบลห้วยยาบ
๓.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมระหว่างภาค
ประชาชนและหน่วย
งานของรัฐ

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000 ๔ โครงการ สามารถส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมต่างๆทั้ง
การส่งนักกีฬาและการ
จัดกิจกรรมของศูนย์
กีฬาตาบลห้วยยาบ
ร่วมแข่งขันต่างๆ

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
ส่วนการศึกษา
อาเภอบ้านธิ
โรงเรียน

เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
และประชาชน
มีสุขภาพที่แข็งแรง

กองศึกษา

เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนใน
ตาบลห้วยยาบมีพัฒนาการ
ทางร่างกายที่ดี

เด็กและเยาวชน
โรงเรียนทั้งสามโรง

ติดตาบลห้วยยาบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพือ่ สนับสนุนงบประมาณการ
ดาเนินการตามกิจกรรมทาง
ศาสนาที่มีมาแต่โบราณ
เพือ่ สนับสนุนงบประมาณการ
ดาเนินการตามกิจกรรมทาง
ศาสนาที่มีมาแต่โบราณ
เพือ่ สนับสนุนงบประมาณการ
ดาเนินการตามประเพณีทาง
ศาสนาที่มีมาแต่โบราณ

ประชาชนตาบล
ห้วยยาบ

20,000

20,000

20,000

20,000 1 โครงการ ได้ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

กองศึกษาฯ

ประชาชนตาบล
ห้วยยาบ

30,000

30,000

30,000

30,000 1 โครงการ ได้ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

กองศึกษาฯ

ประชาชนตาบล
ห้วยยาบ

25,000

25,000

25,000

25,000 1 โครงการ ได้ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

กองศึกษาฯ
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6 งานประเพณียเี่ ป็ง

7 งานสรงน้าพระธาตุ

เพือ่ สนับสนุนงบประมาณการ
ดาเนินการตามประเพณีทาง
ศาสนาที่มีมาแต่โบราณ
เพือ่ สนับสนุนงบประมาณการ
ดาเนินการตามประเพณีทาง
ศาสนาที่มีมาแต่โบราณ

ประชาชนตาบล
ห้วยยาบ

100,000

100,000

100,000

100,000 1 โครงการ

กองศึกษาฯ

ประชาชนตาบล
ห้วยยาบ

81,000

81,000

81,000

81,000 1 โครงการ

กองศึกษาฯ

1 โครงการ

กองศึกษาฯ

9 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลอบต.ห้วยยาบ

200,000
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108
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
สาหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด เมืองแห่งคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและเพิม่ ขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๒.๑. แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 ๑. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
ทุกกซอยในหมู่บ้าน และลาดยางจาก
หมู่บ้านไปอ่างกรป.กลาง
2 ๒. ถนนลาดยางสายหน้าวัด-คลองชล
ประทาน

เพือ่ ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกทุกซอยในหมู่บ้าน
และจากบ้านแจ้ซ้อน

3 ก่อสร้างถนนลูกรังจากปากทาง
ห้วยบอก-ห้วยผาแตเพือ่ ป้องกันไฟป่า
4 เสริมผิวถนนสายหน้าวัดศรีดอนชัยคันคลองชลประทาน
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้าน นาย กสินวรรณา 250เมตร

เพือ่ ลดอุบัติทางถนน

6 รางระบายน้้าจากหนองน้้าห้วยยาบถึง
สะพาน(หน้าบ้านนายประพันธ์ -นายสุนทร
ข้างถนนสายใหญ่(มีฝาปิด)

เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้้า

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

7 ท้าถนนในหมู่บ้านซอย 1 ,ซอย 2
และซอย 5

เพือ่ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ประชาชนหมู่ 2

เพือ่ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
เพือ่ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๘๗๐ เมตร
ระยะทาง ๒ ก.ม.
สายหัววัดศรีดอนชัย ถึง
คลองชลประทาน
โดยประมาณการโยธา
กว้าง ๔ ม.ยาว๑,๑๕๐ ม.
ประชาชนหมู่ 1

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมู่ ๑ บ้านแจ้ซ้อน
5,500,000

ตามแบบแปลน
และประมาณราคา
ซอยบ้านนาย
กสินวรรณา

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

5,500,000

5,500,000

5,500,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

2,600,000

2
สามารถก่อสร้างถนนสายกองช่าง อบจ.
โครงการ ดังกล่าวได้ตามเป้าหมาย
โดยการของบประมาณ
2,600,000
จากหน่วยงานภายนอก

1,500,000

1,500,000

1,500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

600,000

600,000

600,000

1,008,900

1,008,900

1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ

ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

สามารถลด
อุบัติได้
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
กองช่าง

หมู่ ๒ บ้านห้วยยาบ

850,000
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850,000

1
สามารถก่อสร้างถนนได้ กองช่าง อบจ.
โครงการ ตามเป้าหมาย

850,000 3 โครงการ

ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

กองช่าง

109
8 ท้าถนนคอนกรีตสายล้าเหมืองช่วง
ระหว่างหมู่ 2 ถึง หมู่6
9 ท้าถนนรอบสระน้้าเพือ่ เป็นลาน
ที่

โครงการ

เพือ่ ให้ประชาชนสัญจรไปมา ประชาชนต้าบล
อย่างสะดวกและปลอดภัย
ห้วยยาบ
เพือ่ เป็นการสร้างความสวยงาม ตามแบบแปลน
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครงการ)

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมู่ ๓ บ้านห้วยม่วง
1,217,900

3,000,000

3,000,000

3,000,000 1 โครงการ

2,000,000
งบประมาณ
2563
(บาท)

2,000,000

2,000,000 1 โครงการ
ตัวชีว้ ัด
2565
(KPI)
(บาท)

1,217,900

1,217,900

2564
(บาท)

10 ก่อสร้างรางระบายน้้าข้างสุสานห้วยม่วงถึงถนนสี่แยก ๑๑๔๗

เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้้า
ข้างสุสานห้วยม่วง

ขนาด ๐.๖๐ เมตร*๐.๖๐
เมตร*๕๖๐ เมตร

11 ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเลขที๙่ ๑/๓-๑๖๔

เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้้า
สายบ้านเลขที่ ๙๑/๓-๑๖๔

12 ก่อสร้างรางระบายน้้าซอย ๑

เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้้า
ซอย ๑ จากบ้านเลขที่
๒๔-๑๑๐/๒
และบ้านเลขที๑่ ๑๒/๑-๑๐๓

13 ก่อสร้างรางระบายน้้าสายหน้าวัดห้วยยาบ
ถึงคลองชลประทาน

เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้้าสาย
หน้าวัดห้วยยาบ-คลองชล
ประทาน
เพือ่ ลดอุบัติเหตุทางถนน
เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

สายบ้านเลขที่ ๙๑/๓-๑๖๔
529,095
(บ้านไร่) ๓๐๐ เมตร
ขนาด ๐.๓๐ เมตร*๐.๓๐
เมตร*๐.๑๐ เมตร ลึกไม่
541,000
น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของอบต
ขนาด ๐.๐๗*๐.๔๐*๐.๘๐
*๑๕๘ เมตร
ตามแบบแปลนและ
1,077,500 1,077,500
1,077,500
1,077,500
1,077,500
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
ประชาชนต้าบลห้วยยาบ
10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 โครงการ
ตามแบบแปลนและ
1,000,000
1,000,000
1,000,000 1 โครงการ
ประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
2,000,000
2,000,000
2,000,000 1 โครงการ
ประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
2,000,000
2,000,000
2,000,000 1 โครงการ
ประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ

14 1.เสริมผิวถนนสาย 7 R
15 2.ก่อสร้างถนนลูกรังเหมืองห้วยเอื้องผึ้ง

16 3.ก่อสร้างรางระบายในหมู่บ้าน
(บ้านไร่)

เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม

17 4.ขยายผิวจราจร ถนน คสล บ้านไร่
หลังโรงอิฐ

เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย
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ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ประชาชนมี
ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

1,217,900 ๑ โครงการ สามารถก่อสร้าง
รางระบายน้้าได้
ตามเป้าหมาย
529,095
3
สามารถก่อสร้าง
โครงการ รางระบายน้้าได้
ตามเป้าหมาย
541,000

กองช่าง
กองช่าง
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง อบจ.

กองช่าง อบจ.

ลดอุบัติเหตุ
ประชาชนเดิน
ทางปลอดภัย

กองช่าง
กองช่าง

สามารถลด
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

สามารถลด
อุบัติเหตุได้

กองช่าง

110
หมูท่ ี่ ๔ บ้านห้วยไซเหนือ
18 วางท่อสายตีนดอยบ้านนายสวัสดิ-์ ปรีชา
19 1.ก่อสร้างรางระบายน้้าบ้านนายเครือ
ถึงบ้านนางพวงชมพู พร้อมฝาปิด
20 2. ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
ซอย 2
21 3.ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
ซอยนายมนัส ปาลี

22 ลาดยางทุกซอยในหมู่บ้านตลอดสาย
23 เสริมผิวถนนภายในหมู่บ้านตั้งแต่
หน้าโรงเรียนถึงแยกคันคลอง
ชลประทาน (สายกลางบ้าน)
24 เสริมผิวจารจรตั้งแต่
โรงเรียนไปบ้านป่าขุย
25 ปรับปรุงถนนโดยการบดอัดซอย
ข้างตลาด

เพือ่ ให้สะดวกต่อการคมนาคม วางท่อ
ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม และน้้า
ตามแบบแปลนและ
ระบายไม่ทัน
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม และน้้า
ตามแบบแปลนและ
ระบายไม่ทัน
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม และน้้า
ตามแบบแปลนและ
ระบายไม่ทัน
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ให้สะดวกต่อการคมนาคม ลาดยาง
ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
เพือ่ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ตามแบบแปลนและ
ทางถนน
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ป้องกันและลดอุบัติทาง
ตามแบบแปลนและ
ถนน
และประมาณราคา
เพือ่ ให้ประชาชนได้ขนส่งสินค้า ตามแบบแปลนและ
อย่างสะดวกและปลอดภัย
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ

หมูท่ ี่ ๕ บ้านป่าตึง
500,000 500,000
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500,000

500,000

๑ แห่ง

600,000

600,000

600,000 1 โครงการ

สามารถป้อง
กันน้้าท่วม

กองช่าง

650,000

650,000

650,000 1 โครงการ

สามารถป้อง
กันน้้าท่วม

กองช่าง

500,000

500,000

500,000 1 โครงการ

สามารถป้อง
กันน้้าท่วม

กองช่าง

500,000

500,000

500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 1 โครงการ

ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

กองช่าง

3,000,000

3,000,000

3,000,000 1 โครงการ

กองช่าง

1,000,000

1,000,000

1,000,000 1 โครงการ

สามารถลด
อุบัติเหตุทาง
ประชาชนขน
ส่งสินค้าทาง
การเกษตรได้

๑ แห่ง

ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

กองช่าง อบจ.

การคมนาคมสะดวก กองช่าง อบจ.

กองช่าง
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ที่

โครงการ

26 ลาดยางทุกซอยในหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยทั้งกลางวันและ
กลางคืน

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมู่ ๖ บ้านสันพระเจ้าแดง
ลาดยางทุกซอยในหมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000
ตามแบบแปลนของอบต.
ห้วยยาบ
๑. ซอยหลังศูนย์เรียนรู้
๒. ซอยบ้านนายอนันต์
มะโนแก้ว เลขที่ ๘๗
๓. บ้านนายประสิทธิ
อิก้าเนิด-นายวสันต์ ๑๐๑
๔. บ้านนายจารึก จันต๊ะตึง
เลขที่ ๘๙/๓
๕. ซอย ๓ บ้านน.ส. สายค้า
ปินไชย เลขที่ ๗๔
๖. บ้านายเดชา พรหมพนัส
เลขที่ ๖๒
๗. บ้านนายด้า ปินไชย
เลขที่ ๖๖/๒
๘. บ้านนายโผน ปินไชย
เลขที่ ๒๘/๑
๙. บ้านนายอิ่น ปินไชย
เลขที่ ๔๒
๑๐. บ้านนายแดง ปินไชย
ถึงบ้านนางเตียม ปินตาเสน
๑๑. บ้านนางสาวนงค์ ใจมุข
เลขที่ ๓- ๒๐๐/๑
๑๒. บ้านนายขวัญชัย
โนไชย
๑๓. บ้านนายถวิล ปินไชย
เลขที่ ๗๗
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งบประมาณ
2563
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ๑๓ สาย เกิดความสะดวกในการ กองช่าง อบจ.
คมนาคมและเกิดความปลอด
ภัยทั้งกลางวันและกลางคืน
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27 เสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคสล.
สายหมู่ ๖เชื่อมม.๒ แยกป่าช้า ล.พ.ก
7008
28 คสล.สายคันคลอง-คลองชลประทาน

29 เสริมผิวจารจรถนนเลียบคันคลอง
ชลประทานจากบ้านร่มฉัตร-เชื่อม
รพ.บ้านธิ หมู่ 6 ต.บ้านธิ

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยทั้งกลางวันและ
กลางคืน
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยทั้งกลางวันและ
กลางคืน
เพือ่ ให้การเดินทางสะดวก
และปลอดภัย
เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน
เพือ่ ป้องกันและลดอุบัติทาง
ถนน

ตามแบบแปลนของอบต
ห้วยยาบ
ถนนคสล.ม.๖-ม.๗
ม.๖ -ม.๑๐

2,800,000

2,800,000

2,800,000

2,800,000

๑ จุด

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000 ๑ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตาม กองช่าง
เป้าหมาย

ระยะทาง ๒.๕ ก.ม.

ประชาชนเดินทางสะดวก
ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ

30 คอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่๗-๑๐
พร้อมท่อลอดเหลี่ยม

เพือให้การเดินทางสะดวก
และป้องกันปัญ
่ หาน้้าท่วมขัง

ตามประมาณการของอบต.
ห้วยยาบ

31 คอนกรีตจากหมู่ ๗ไปบ้านสันต้นค่า
หมู่ ๑๒ ต้าบลบ้านธิ

เพือ่ ให้การเดินทางสะดวก

ตามประมาณการของอบต.
ห้วยยาบ

สามารถด้าเนินการได้ตาม กองช่าง
เป้าหมาย

หมูท่ ี่ ๗ บ้านแม่หาด
800,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 1 โครงการ

800,000

800,000

800,000

1,000,000

1,000,000

สามารถลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน

กองช่าง

1
การเดินทางสะดวก ป้องกักองช่
น าง อบจ.
โครงการ ปัญหาน้า้ ท่วมได้
1
การเดินทางสะดวก
โครงการ

กองช่าง อบจ.

หมู่ ๘ บ้านห้วยไซใต้
32 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด

33 2.ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเข้าบ้าน
นายประยูร บุญอินทร์ ถึงล้าเหมือง

34 คสล. จากสนามกอล์ฟถึงถนนคลองชล
อ่าง ๗ R
35 1.ก่อสร้าง ถนน คสล ซอย
นางขันค้า ชนะค้า

เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กทิศตะวัน
ตกของถนนสาย ๑๑๔๗
เพือ่ ให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

ระยะทางประมาณ ๓๐๐
เมตร

850,000

850,000

850,000

ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ

900,000

900,000

900,000 1 โครงการ

1,500,000

1,500,000

800,000

800,000

เพือ่ ก่อสร้างถนนคสล.

จ้านวน ๑ สาย

เพือ่ ให้ประชาชนใช้เส้นทาง
อย่างสะดวกและปลอดภัย

ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ

หมู่ ๙ ห้วยไซกลาง
1,500,000 1,500,000
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1,500,000

๑ สาย

๑ สาย

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย
สามารถลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน

กองช่าง

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย
800,000 1 โครงการ
สามารถลด
กองช่าง
อุบัติเหตุทาง
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36 7.ก่อสร้างภนนลาดยางพร้อมราง
ระบายน้้าพร้อมฝาปิด ซอยบ้าน
พ่อน้อยอินลอย ปาลี
37 8. ก่อสร้างถนน คสล. สายต่อจาก
รพสต. บ้านห้วยไซ ถึงหน้าบ้าน
แม่แสง ปาลี (บ้านเลขที่ 267)
38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพือ่ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

39 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

เพือ่ ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
หมู่ที่ ๑๐ - ๑๔ บ้านเลขที่ ๙หมู่ ๑๔
เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้้า
ข้างถนนสายป่าก้างดอนปีน
สายใต้และเหนือ
เพือ่ ก่อสร้างเมรุเผาศพ
ให้ได้ตามมาตรฐาน

40 รางระบายน้้าข้างถนนสายป่าก้างดอนปีน
บ้านเลขที่ ๕๐ - ๗๓
สายสันป่าฝ้าย-สันก้าแพง เส้น ๑๑๔๗
41 ก่อสร้างเมรุเผาศพ ๒ เมรุ
และแยกหมู่บ้าน
42 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
บ้านป่าก้าง ม.๑๐ -หมู่ ๖ ต.บ้านธิ
สายแม่ร่องน้อย

43 ก่อสร้างถนนลาดยางทุกซอยในหมู่บ้าน

44 1.ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้าน
นายอนันต์ ศรียาบ

เพือ่ ลดอุบัติเหตุทางถนนและ
ใช้เส้นทางในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
เพือ่ ก่อสร้างถนนให้สามารถ
ใช้ในการสัญจรไปมาได้
ดีขึ้น

ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ซอยบ้านนายค้า ชนะค้า
จากบ้านนายสม ๒๒๖-๒๑๕

577,500

900,000

900,000

900,000 1 โครงการ

กองช่าง

700,000

700,000

700,000 1 โครงการ

กองช่าง

577,500

577,500

577,500

๑ สาย

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย

3,500,000

3,500,001

๑ สาย

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย

150,000
750,000

150,000
750,000

๒ สาย

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย

หมู่ ๑๐ บ้านป่าก้าง-แสนตอ
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๓๐ ม.
หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพนื่ ที่
ไม่น้อยกว่า ๗๓๒๐ ตรม
ขนาด ๐.๓๐*๐.๖๐*๑๖๖
ขนาด๐.๔๐ x ๐.๘๐ x ๒๔๐
เมรุเผาศพ บ้านป่าก้าง
เมรุเผาศพ บ้านแสนตอ

700,000
700,000

เพือ่ ก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๑๐ ถึง ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐เมตร 6,378,000 6,378,000
หมู่ ๖ ต.บ้านธิ
ระยะทาง ๓,๐๐๐ ม.
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ
มีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า
๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร
เพือ่ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ซอย ๒ ขนาด กว้าง ๓ ม.
ทุกซอยในหมู่บ้าน ซึ่งเกิดความ ตามแบบแปลนและ
สะดวกในการสัญจร
ประมาณราคาของ อบต
ห้วยยาบ
เพือ่ ป้องกันอุบัติและเพือ่ ให้
ตามแบบแปลนและ
ประชาชนเดินทางอย่าง
และประมาณราคา
ปลอดภัย
ของ อบต.ห้วยยาบ
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700,000
700,000

700,000
700,000

700,000
700,000

2
สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
โครงการ เป้าหมาย

6,378,000

6,378,000

6,378,000

๑ สาย

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย

813,598

813,598

๑ สาย

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย

500,000

500,000 1 โครงการ

500,000

กองช่าง
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45 2.ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้าน
นายรัตน์ ศรียาบ
46 3.ก่อสร้าง ถนนคสล. ซอยบ้าน
นายเจริญ ศรียาบ

เพือ่ ป้องกันอุบัติและเพือ่ ให้
ประชาชนเดินทางอย่าง
ปลอดภัย
เพือ่ ป้องกันอุบัติและเพือ่ ให้
ประชาชนเดินทางอย่าง
ปลอดภัย

ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ

500,000

500,000

500,000 1 โครงการ

กองช่าง

500,000

500,000

500,000 1 โครงการ

กองช่าง

หมู่ ๑๑ บ้านป่าลาน
47 ก่อสร้างถนนลาดยางซอย ๒และขยายถนน
สายหน้าบ้านพร้อมก่อสร้างถนนบริเวณที่
ขยาย/ยายถนนสายหน้าบ้าน-สันพระ
เจ้าแดง
48 ก่อสร้างเมรุเผาศพ

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

50 รางระบายน้้าข้างบ้านนายสุทัศน์ ปินไชย
ยาวไปถึงป่าช้าและฝาปิดรางระบาย
น้้าถนนใหญ่ตลอดสาย
ขุดเจาะอุโมงค์ข้างบ้านเลขที่ ๘๖/๒
51 ก่อสร้างถนนลาดยางหรือก่อสร้างถนนคสล.
ทุกซอยในหมู่บ้าน

52 ก่อสร้างลานกีฬา

เพือ่ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ซอย ๒ บ้านป่าลาน

เพือ่ ใช้เป็นศาสนสถานบ้าเพ็ญ
ประโยชน์แก่ชุมชน

ขนาด ๔*๔๒ เมตร
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ อบต
ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ อบต
ห้วยยาบ

เพือ่ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กตตามแบบแปลน
และประมาณราคาของอบต
ห้วยยาบ
เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้้า
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของอบต
ห้วยยาบ
เพือ่ ความสะดวกในการสัญจร

ซอย ๗ ใจกลางบ้าน-บ้าน
นายชวน สุธรรม ๖๒/๓

เพือ่ ให้คนในหมู่บ้านมีลาน
กีฬาไว้ออกก้าลังกาย

1,000,000

1,000,000

๒ สาย

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

๑ หลัง

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย
อบจ.

หมู่ ๑๒ บ้านป่าหมอก
2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

๑ สาย

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย

จากบ้านนายสุทัศน์
ปินไซย บ้านเลขที่ ๙๐
ถึง ป่าช้า

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000 ๓ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของอบต
ห้วยยาบ

525,000

525,000

525,000

525,000

525,000 ๑ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของอบต
ห้วยยาบ

525,000

525,000

525,000

525,000

525,000
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๑ แห่ง

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย

115
53 ๑ ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าโรงงาน
น้้าตาลถึงฟาร์มวัวลุงสี
54 ๒. ลาดยางม.๑๓-แม่ซ้อ
55 ก่อสร้างถนนคสล.ในหมู่บ้าน
56 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๖(บ้านแม่ตาล)
57 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๔ บ้านแม่หนิง
58 1.ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย
แม่พุทธชาติ บ้านใหม่วนั ตก

เพือ่ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง
เพือ่ ก่อสร้างถนน
คสล.ภายในหมู่บ้าน
ตามแบบแปลนและประมาณ
ราคาของอบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ลดอุบัติเหตุทางถนน

หมู่ ๑๓ บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา
หมู่ที่ ๑๓ ตามแบบแปลน
700,000
700,000
700,000
700,000
2
และประมาณราคาของ
โครงการ
อบต.ห้วยยาบ
1,000,000
1,000,000
1,000,000 1 โครงการ
๑.ซอย ๑๑
300,000 300,000
300,000
300,000
300,000 ๓ โครงการ
จ้านวน ๒ ช่วง
๒. ซอย ๖(บ้านแม่ตาล)
200,000
200,000
200,000 1 โครงการ
๓. ซอย ๔ บ้านแม่หนิง
150,000 150,000
150,000
150,000
150,000 1 โครงการ
ตามแบบแปลนและ
500,000
500,000
500,000 1 โครงการ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
500,000
500,000
500,000 1 โครงการ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย
กองช่าง อบจ.
สามารถด้าเนินการได้ตาม กองช่าง
เป้าหมาย
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

59 2.ก่อสร้าง ถนน คสล ซอยจ้ารัส
ฟาร์มพ่อชัย แม่สม 200เมตร

เพือ่ ลดอุบัติเหตุทางถนน

60 3.ก่อสร้าง ถนน คสล. เพิม่ เติม 150
เมตร จากหน้าบ้านนายชาญ ฟาร์ม
นายอุ่นเรือน ปาลีถึงล้าเหมือง
สาธารณะ 150 เมตร
61 4.ก่อสร้าง ถนนลูกรังบดอัดเส้น
ล้าเหมืองความ ตั้งแต่ถนนสายหน้า
โรงงานน้้าตาลฟาร์มไก่ขจรศักดิ์
ระยะทาง 1,000 เมตร
62 5.ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ซอย 5 บ้าน
สิงห์ทอง ชนะใจ ระยะทาง 70 เมตร

เพือ่ ลดอุบัติเหตุทางถนน
และเพือ่ ให้ประชาชนได้เดินทาง
สะดวกปลอดภัย และใช้ขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
เพือ่ ให้ประชาชนใช้เส้นทาง
อย่างสะดวกและปลอดภัย

ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ

800,000

800,000

800,000 1 โครงการ

กองช่าง

ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ

2,000,000

2,000,000

2,000,000 1 โครงการ

กองช่าง

เพือ่ ให้ประชาชนใช้เส้นทาง
อย่างสะดวกและปลอดภัย

400,000

400,000

400,000 1 โครงการ

กองช่าง

63 6.ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ซอย 7
บ้านทูน ปาลี ระยะทาง 70 เมตร
64 ก่อสร้างลูกรังบดอัด
หมู่ที่ ๑๓

เพือ่ ให้ประชาชนใช้เส้นทาง
อย่างสะดวกและปลอดภัย
เพือ่ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด

ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ผิวจราจรกว้าง
๓.๐๐ เมตร ระยะ
ทาง ๑,๒๐๐ เมตร
ตามแบบแปลนและประ
มาณราคาของอบต.

400,000

400,000

400,000 1 โครงการ

กองช่าง

630,000

630,000
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๑ สาย

กองช่าง

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย

116
65 รางระบายน้้าพร้องฝาปิดสาย
สันป่าฝ้าย สันก้าแพงทิศตะวันตก
จากเสื้อบ้านถึงเลขที่ ๘๗ เชื่อมม.๘
66 ซ่อมแซมผิวถนน สายคันคลองหมู่ ๑๔
เชื่อมหมู่ ๕
คสล.หมู่ ๑๔ -ถนนดอนจั่น
67 รางระบายน้้าตั้งแต่ประปาถึงป่าช้า
พร้อมฝาปิด

เพือ่ ก่อสร้างรางระบาย

68 1. เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก สาย ทล.
1147 หมู่ 8- ป่าช้าบ้านห้วยไซ

เพือ่ ให้ประชาชนได้เดินทาง
ได้สะดวกและปลอดภัย

69 2.ถนนลูกรังสายคลองถึงฟาร์ม
นายมานพ

เพือ่ ป้องลดอุบัติทางถนน

70 3.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนกลาง
หมู่บ้านถึงหน้าวัด

เพือ่ ประชาชนได้ใช้เส้นทาง
อย่างสะดวกและปลอดภัย

71 เสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคสล.
สายหมู่ ๑๕ เชื่อมม.๔

เพือ่ ซ่อมแซมผิวถนนให้มีการ
ใช้งานได้ตามปกติ
ก่อสร้างถนนคสล.
เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้้า
พร้อมฝาปิด

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยทั้งกลางวันและ
กลางคืน

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ

หมู่ ๑๔ บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์
1,100,000 1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

๑ เส้น

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย

1,600,000 1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

๑ สาย

525,000

525,000

525,000

525,000

๑ สาย

ประชาชนเดินทางสะดวกกองช่าง อบจ.
กองช่างอบต.
ห้วยยาบ
สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมาย

500,000

500,000

500,000 1 โครงการ

กองช่าง

2,000,000

2,000,000

2,000,000 1 โครงการ

กองช่าง

1,000,000

1,000,000

1,000,000 1 โครงการ

กองช่าง

1,350,000

1,350,000

1,350,000

หมู่ ๑๕ บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์
1,350,000
ตามแบบแปลนของอบต
ห้วยยาบ
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๑ จุด

สามารถด้าเนินการได้ตาม กองช่าง
เป้าหมาย
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ที่

โครงการ

72 ก่อสร้างถนนลาดยาง

73 ก่อสร้างถนนลาดยาง

74
75
76
77

ปรับปรุงและขยายสะพาน
ปรับปรุงและขยายสะพาน
ปรับปรุงและขยายสะพาน
ปรับปรุงและขยายสะพาน

78 ก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตร
ต้าบลห้วยยาบ
79 ก่อสร้างสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น

80 ก่อสร้างตลาดกลางเพือ่ การเกษตร
พร้อมตราชั่งน้้าหนักรถบรรทุก
81 1.ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
- นายสราวุฒิ วงค์คม นางสุภา
- นางสภา สายปัญญาใย
- นายบุญทา ใจมุข
82 ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพต้าบลห้วยยาบฯ

83 ก่อสร้างโรงจอดรถกระเช้าไฟฟ้าและ
รถน้้าของอบต.ห้วยยาบ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพือ่ ก่อสร้างถนนลาดยางดังนี้ ตามแบบแปลนและ
๑. จากบ้านใหม่ ถึงน้้าตกห้วย ประมาณราคาของ
ม่วงกว้าง๔ม.ยาว๓.๘กม.
อบต.ห้วยยาบ
๒. จากถนนเลียบคลองชลประ
ทานตั้งแต่หน้าโบสถ์ ถึง คลอง
สายใหญ่ ๗ R กว้าง๔ ม.ยาว๓.๗ กม.
เพือ่ ปรับปรุงและขยายสะพาน ตามแบบแปลนและ
๑. หน้าบ้านอนันทพงษ์ บัวอินทร์ ประมาณราคาของ
๒.หน้าบ้านนายสุชิน เสติละ
อบต.ห้วยยาบ
๓.สะพานสี่เหลี่ยมข้ามไปบ้าน
นายหมืน ศรียาบ
เพือ่ ก่อสร้างอาคารไว้ใช้ในการ ตามแบบแปลนและ
เกษตรของราษฏร
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน
ตามแบบแปลนและ
มีสุขภาพที่ดี
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ใช้เป็นตลาดกลางรับซื้อ
ตามแบบแปลนและ
สินค้าทางการเกษตร
ประมาณราคาของ
ของต้าบลห้วยยาบ
อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ให้ประชาชนได้เดินทาง
ตามแบบแปลนและ
อย่างสะดวกและปลอดภัย
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ใช้เป็นศูนย์รวมความรู้
ต่าง ๆ ในต้าบลและเป็นสถานที่
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
เพือ่ ให้มีพนื้ ที่จอดรถส้าหรับ
รถกระเช้าและรถน้้า

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมู่ ๑๖ บ้านห้วยไร่-พัฒนา
8,200,000

525,000
525,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

8,200,000

8,200,000

8,200,000

1
สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
โครงการ เป้าหมายทีว่ างไว้

7,300,000

7,300,000

1
โครงการ

กองช่าง อบจ.

525,000
525,000

525,000
525,000

525,000
525,000
600,000

1 โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
525,000 1 โครงการ เป้าหมายทีว่ างไว้
525,000 1 โครงการ
600,000 1 โครงการ

535,500

535,500

535,500

535,500

๑ สาย

800,000

800,000

1
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี กองช่าง อบจ.
โครงการ

3,800,000

3,800,000

ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ
400,000 400,000
ชุมชนต้าบลห้วยยาบจ้านวน
๑ หลัง
ก่อสร้างจ้านวน ๑ หลัง 1,000,000 1,000,000
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สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง อบจ.
เป้าหมายที่วางไว้

1
ประชาชนมีตลาดกลาง กองช่าง อบจ.
โครงการ เพือ่ ซื้อขายแลกเปลี่ยน
กับพ่อค้าโดยตรง
1,000,000 1 โครงการ
กองช่าง

1,000,000

1,000,000

400,000

400,000

400,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1
ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง อบจ.
โครงการ เป็นแหล่งถ่ายทอดต่าง ๆ
1
มีที่จอดรถเพิม่ ขี้น
โครงการ

กองช่าง อบจ.

118
84 ต่อเติมบริเวณหน้า-หลังส้านักงาน
อบต.ห้วยยาบ

เพือ่ ให้อาคารมีพนื้ ที่ใช้สอย
เพิม่ มากขึ้น

ก่อสร้างจ้านวน ๒ จุด

800,000

800,000

118

800,000

800,000

800,000

1
อาคารมีพนื้ ที่ใช้สอย
โครงการ เพิม่ ขึ้น

กองช่าง อบจ.

119
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
สาหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด เมืองแห่งคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและเพิม่ ขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๒.๑. แผนงาน เคหะและชุมชน (น้า)
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการขุดลอกอ่างกรปกลาง
เพือ่ ส่งเสริมการมีน้าใช้ของ
ขนาดจุ๓๑,๐๐๐ ลบม. 1,530,000 1,530,000
1,530,000
ประชาชน
2 ก่อสร้างประปาภูเขา
เพือ่ กักเก็บน้้าใช้ในการเกษตร ก่อสร้างขนาด๑๒*๑๒ ม. 7,000,000 7,000,000
7,000,000
พร้อมถังกักเก็บน้้าขนาด๑๒*๑๒ ม.
และการอุปโภคบริโภคของ
สูง ๒.๕ ม.
สูง ๒.๕ ม.
ประชาชน
หมูท่ ี่ ๑ บ้านแจ้ซ้อน
3 ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ประจ้า
เพือ่ ก่อสร้างระบบประปา
ก่อสร้างระบบประปา 3,000,000 3,000,000
3,000,000
หมู่บ้าน(ตามแบบกรมทรัพย์)
ขนาดใหญ่ประจ้าหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ ตามแบบ
และก่อสร้างประปาภูเขา
กรมทรัพย์
ขยายประปาในหมู่บ้าน
4 ก่อสร้าง อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่
เพือ่ กักเก็บน้้าใช้ในการเกษตร ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 50,000,000 50,000,000 50,000,000
(อ่างบ้านแจ้ซ้อน)
และการอุปโภคบริโภคของ
ขนาดใหญ่เพือ่ พร้อมใช้
ประชาชน
ในการเกษตร
5 ก่อสร้างฝาพนังกั้นน้้าล้าน้้าห้วยยาบ
กล่องแกรเบีย้ น

เพือ่ ก่อสร้างฝาพนังกั้นน้้า
ตามล้าน้้าห้วยยาบ

โดยประมาณการโยธา

6 ท้าผนังกั้นตลิ่งพังล้าน้้าห้วยยาบ
ท้าประตูเปิดปิดน้้าทางเข้าหมู่บ้าน

เพือ่ กันตลิ่งพัง ป้องกันน้้าท่วม
เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม

ประชาชนหมู่ 1
ประชาชนหมู่ 1
ของอบต. ห้วยยาบ

12,000,000
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2564
(บาท)
1,530,000
7,000,000

3,000,000

50,000,000

12,000,000

12,000,000

1,500,000
1,000,000

1,500,000
1,000,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
2565
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
1,530,000 ๑ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ กองช่าง
ตามเป้าหมาย
อบจ.
7,000,000 ๑ โครงการ ประชาชนมีน้าส้าหรับ ส่วนโยธา
อุปโภคบริโภค

3,000,000 ๒ โครงการ สามารถก่อสร้างระบบ ส่วนโยธา
ประปาขนาดใหญ่ได้
โดยของบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น
50,000,000 ๑ โครงการ สามารถก่อสร้างอ่างเก็บ ส่วนโยธา
น้้าได้ตามเป้าหมายโดย
ของบประมาณจากหน่วย
งานภายนอก
12,000,000 ๑ โครงการ สามารถก่อสร้างฝาพนังกั้นส่วนโยธา
น้้าได้ตามเป้าหมาย
โดยการของบประมาณ
จากหน่วยงานภายนอก
1,500,000 1 โครงการ
ป้องกันน้้าท่วม
กองช่าง
1,000,000 1 โครงการ
ป้องกันน้้าท่วม
กองช่าง
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7 ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะในพืน้
ที่หมู่ 1

เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมและภัยแล้ง ประชาชนหมู่ 1

500,000

500,000

500,000 1 โครงการ

ป้องกันน้้าท่วม

กองช่าง

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หมู่ ๒ บ้านห้วยยาบ
ที่

โครงการ

8 ท้าผนังป้องกันน้้าเซาะล้าน้้า
ห้วยยาบเชื่อมเขต หมู่ 1 แจ้ซ้อน
9 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
พร้อมถังกรอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพือ่ ป้องกันน้้ากัดเซาะตลิ่ง
พังและป้องกันน้้าท่วม
เพือ่ กักเก็บน้้าใช้ในการเกษตร
และการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน
เพือ่ แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ประชาชนหมู่ 2

11 ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งตั้งแต่ประปาคลองชลประทาน

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

พนังกั้นตลิ่งจ้านวน
๑ จุด

12 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน พร้อมถังกรอง
และขยายเขตประปา สายตีนดอย
ทุกซอย
13 รางระบายน้้าพร้อมฝาปิดจากบ้าน
นายส้าเร็จถึงสายแยกไปถึงบ้านนาย
เอกชัย ทางเข้าหมู่4

เพือ่ กักเก็บน้้าใช้ในการเกษตร
และการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน
เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม และน้้า
ระบายไม่ทัน

10 ก่อสร้างพนังกั้นล้าเหมืองห้วยยาบ
(กล่องแกรเบีย้ น)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
15,000,000

2564
(บาท)
15,000,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
15,000,000 1 โครงการ

ป้องกันน้้าท่วม

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 4,000,000
พร้อมถังกรอง

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 ๑ โครงการ ประชาชนมีน้าส้าหรับ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

พนังกั้นล้าเหมือง
ห้วยยาบ จ้านวน ๓ จุด

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 ๓ โครงการ แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

กองช่าง

หมู่ ๓ บ้านห้วยม่วง
1,000,000 1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ๑ โครงการ แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

กองช่าง

4,000,000

4,000,000

4,000,000 ๑ โครงการ ประชาชนมีน้าส้าหรับ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

600,000

600,000

600,000 1 โครงการ

สามารถป้อง
กันน้้าท่วม

กองช่าง

1,000,000

1,000,000

1,000,000 1 โครงการ

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

1,000,000

1,000,000

1,000,000 1 โครงการ

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

800,000

800,000

800,000 1 โครงการ

สามารถแก้ไข
ปัญหา

กองช่าง

หมู่ ๔ บ้านห้วยไซเหนือ
ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 4,000,000 4,000,000
พร้อมถังกรอง
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
หมูท่ ี่ ๕ บ้านป่าตึง

14 วางท่อระบายน้้าตั้งแต่หน้าโรงเรียน
ถึงตลาดในหมู่บ้าน

เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม และน้้า
ระบายไม่ทัน

15 ก่อสร้างรางระบายน้้าเขตติดต่อหมู่
5, หมู่ 12 ตลอดสาย(ซ.หลังบ้าน)

เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชน

16 วางท่อระบายน้้าหน้าฟาร์ม สาย
บ้านนายเวียงชัย -หน้าบ้าน

เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชน

ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
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นายประภาสบ้านป่าขุย
ปิดฝารางระบายน้้า เขต หมู่ 5
(หน้าโรงเรียน)

เพือ่ ป้องกันอุบัติเหตุ

17 พนังกั้นตลิ่งพัง

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

18 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าล้าน้้าแม่หาด
ทิศตะวันตกป่าช้า

เพือ่ ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าใช้
ในการเกษตรและอุปโภค
บริโภค
เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมบ้านเรือน

19 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
ข้างถนนสาย 1147 ผ่านข้าง
รพสต.ห้วยยาบ
วางท่อระบายน้้า คสล. หรือราง
20 ระบายน้้าพร้อมฝาปิด ซอย 1 ตลอด
ข้างบ้านนางเพชร ศรียาบ
21 ขยายทางระบายน้้าลอดคลอง
คลองชลประทาน
22 ขยายทางระบายน้้าลอด
ถนนสาย 1147
23 ถนนข้างล้าเหมืองเชื่อมหมู่2
บ้านห้วยยาบ สาย1147
24 ก่อสร้างเปลี่ยนท่อรางระบายน้าพร้อมฝาปิด
๑.รางระบายน้้าสายใหม่กลางบ้าน
๓. วางท่อระบายน้้าขนาด ๘๐ ซม.
สายคันคลองชลประทานบริเวณข้าง
โรงเรียน

ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
พนังกั้นตลิ่งจ้านวน
๑ จุด
ตามแบบและประมาณ
การของอบต.ห้วยยาบ

ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมบ้านเรือน ตามแบบแปลนและ
ประชาชนและลดอุบัติเหตุ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้เส้นทาง ตามแบบแปลนและ
อย่างสะดวกและปลอดภัย
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้เส้นทาง ตามแบบแปลนและ
อย่างสะดวกและปลอดภัยและ และประมาณราคา
ขนส่งสินค้าได้สะดวง
ของ อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้้า
ท่อระบายน้้า
พร้อมฝาปิดเปลี่ยนท่อ
รางระบายน้้า

น้้าท่วม
สามารถลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน

500,000

500,000

500,000 1 โครงการ

หมู่ ๖ สันพระเจ้าแดง
500,000

500,000

500,000

500,000 ๑ โครงการ แก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้

700,000

700,000

700,000

700,000 ๑ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมาย

1,000,000

1,000,000

1,000,000 1 โครงการ

สามารถป้อง
กันน้้าท่วมได้

กองช่าง

800,000

800,000

800,000 1 โครงการ

สามารถป้อง
กันน้้าท่วม

กองช่าง

5,000,000

5,000,000

5,000,000 1 โครงการ

สามารถป้อง
กันน้้าท่วม

กองช่าง

2,000,000

2,000,000

2,000,000 1 โครงการ

3,000,000

3,000,000

874,000

874,000

874,000

874,000
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กองช่าง

กองช่าง

สามารถป้อง
กองช่าง
กันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม
3,000,000 1 โครงการ
ประชาชนเดิน
กองช่าง
ทางสะดวกและ
ปลอดภัย
874,000 ๓ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมาย
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หมูท่ ี่ ๗ บ้านแม่หาด
25 2. ปรับปรุงระบบระบายน้้า หรือราง
ระบายน้้าเรียบทางหลวงชนบทใน
หมู่บ้าน
26 ก่อสร้างเปลี่ยนท่อรางระบายน้าพร้อมฝาปิด
๑.รางระบายน้้าสายใหม่กลางบ้าน
๒. สายหน้าบ้าน
๓. วางท่อระบายน้้าขนาด ๘๐ ซม.
สายคันคลองชลประทานบริเวณข้าง
โรงเรียน
27 ก่อสร้างสะพาน คสล. ล้าเหมืองแม่หาด
29 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าล้าน้้าแม่หาดทิศ
ตะวันตกป่าช้า

เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม

เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้้า
พร้อมฝาปิดเปลี่ยนท่อ
ระบายน้้า

ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ท่อระบายน้้า
รางระบายน้้า
ฝาปิดรางระบายน้้า

874,000

874,000

เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม และเพือ่
ความปลอดภัยในการเดินทาง
เพือ่ ก่อสร้างฝายเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภค

3,000,000

3,000,000

3,000,000 1 โครงการ

874,000

874,000

874,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

700,000

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

๓ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมาย

1 โครงการ สามารถแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมได้
1 โครงการ

กองช่าง

หมู่ ๘ บ้านห้วยไซใต้
30 1.วางท่อพร้อมบ่อพักล้าเหมืองข้าง
โรงเรียนบ้านห้วยไซ

เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม

31 3.ขุดลอกล้าเหมืองต่อจากคลองชล
ประทานถึงล้าเหมืองห้วยน้้าลิน

เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม และป้อง
กันภัยแล้ง

32 รางระบายน้้าพร้อมฝาปิดและบ่อพัก
(สายตะวันตก) สาย ๑๑๔๗จากบ้าน
พ่อหลวงสมคิด-หน้าร้านก๋วยเตียวพ่อมูล

เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้้า
พร้อมฝาปิด

33 2.วางท่อพร้อมบ่อพักล้าเหมืองสาย
ฟาร์มไก่นายสิงห์ทอง ปาลี ถึงฟาร์ม
วัวนายไชยโรจน์ ปาลี
34 3.บดอัดถนนลูกรังซอยหลังบ้านนาย
สุวรรณ กับเป็ง ถึงทางแยกวัดดอยน้อย

เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม

ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 1 โครงการ

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

800,000

800,000

800,000 1 โครงการ

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

1,000,000

1,000,000

900,000

900,000

900,000 1 โครงการ

กองช่าง

1,000,000

1,000,000

1,000,000 1 โครงการ

กองช่าง

900,000

900,000

900,000 1 โครงการ

กองช่าง

1,000,000

๑ สาย

สามารถด้าเนินการได้ตกองช่
าม าง อบจ.
เป้าหมาย

หมู่ 9 บ้านไซกลาง

35 4.ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด

เพือ่ ลดอุบัติเหตุทางถนน
และความสะดวกในการ
เดินทาง
เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม

ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
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ตั้งแต่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนางเพ็ญศรี
ถึงหน้าบ้านนายวิชิต หว่องฮวย
(ทิศตะวันตก ถ1147)
36 5.วางท่อขนาด 80 ซม. ต่อจากหลัง
รพสต. ห้วยไซถึงเหมืองแม่สาน

และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ

37 6.ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
ตั้งแต่บ้านแม่บัวแก้ว ปาลี ถึงบ้าน
นายประทีป ปาลี

เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม และเพือ่ ใช้ ตามแบบแปลนและ
น้้าทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ

38 วางท่อสายป่าช้าบ้านป่าก้าง
สายบ้านธิ-สันก้าแพง

เพือ่ วางท่อสายป่าช้าบ้านป่า
ก้าง และสายบ้านธิ-สันก้าแพง

39 ๑ ก่อสร้างล้าเหมืองสายป่าขุ๋ย
ม.๑๐ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ

เพือ่ เป็นแหล่งกักเก็บน้้าและ
ใช้ท้าการเกษตร

40 เปลี่ยนท่อประปาสายป่าก้าง
ถึงดอนปีน

เพือ่ เปลี่ยนท่อสายป่าก้าง
ดอยปีน

41 ก่อสร้างผนังกั้นน้้ากันตลิ่งพัง
ที่ประปาหมู่บ้านแสนตอ ข้างสะพาน
ล้าน้้าแม่หาด
42 เปลี่ยนท่อระบายในหมู่บ้านทั้ง
สองหมู่บ้าน
43 รางระบายน้้าพร้อมฝาปิดสายบ้าน
นายจันทร์แก้ว-ผู้ช่วยเอกพันธ์

เพือ่ สร้างผนังกั้นน้้า

อบต.ห้วยยาบ

หมู่ ๑๐ บ้านป่าก้าง-แสนตอ
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ อบต
ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ อบต
ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ อบต
ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ อบต
ห้วยยาบ

๓. รางระบายน้้าสาย
หน้าบ้านนายนวล ถึง
นายอุทัย ใจมุข
๔. ซ่อมแซมถนนไปป่าช้า
๕. ฝาปิดรางระบายน้้า
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700,000

700,000

700,000 1 โครงการ

กองช่าง

800,000

800,000

800,000 1 โครงการ

กองช่าง

630,000

630,000

630,000 ๑ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมาย

525,000

525,000

525,000

700,000

700,000

700,000 ๑ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมาย

600,000

600,000

600,000 2 โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมาย

500,000

500,000

๑ จุด

มีน้าใช้ท้าการเกษตรได้ กองช่าง
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44 ขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน

45 ขยาย และ เปลี่ยนท่อประปา(เก่า)

46 ขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายใหญ่

เพือ่ ขยายระบบประปาภาย
ในหมู่บ้านให้สามารถใช้
การได้ตามปกติและดีขึ้น
เพือ่ ขยายและเปลี่ยนท่อ
ประปา ให้ใช้การได้ตามปกติ
เพือ่ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

47 ขุดเจาะประปาขนาดใหญ่
เปลี่ยนท่อประปาเป็นท่อขนาดใหญ่
วางท่อประปาหมู่บ้านใหม่
48 รางระบายน้้าสายบ้านใหม่
ตะวันตกจากสามแยกบ้านนายวันชัย
49 ก่อสร้างรางระบายน้้ามีฝาปิดพร้อมดาด
ขนาดใหญ่เรียบถนนหลวงตลอดสาย
บ้านนายถา(ทิศใต้-เหมืองแม่ลาน)
50 รางระบายน้้ามีฝาปิด พร้อมดาด
ขนาดใหญ่เรียบถนนหลวงตลอดสาย
ทางเข้าสถานีเตาบ่มใบยาร้านขายของช้า
นายเกี๋ยงถึงประตูสถานีใบยาสูบ

เพือ่ ขุดเจาะประปาขนาดใหญ่

51 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด

เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้้า
ในหมู่บ้าน

52 ขยายเปลี่ยนท่อเป็นท่อลอดเหลี่ยม
๓ จุด ล้าเหมองแม่ลาน

ป้องกันปัญหาน้้าท่วมขัง
เพือ่ ก่อสร้างรางระบายน้้า
ในหมู่บ้าน
เพือ่ ป้องกันปัญหาน้้าท่วมขัง

เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ของราษฏรในการใช้น้า

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต ห้วยยาบ
ขยายและเปลี่ยนท่อ
ประปา
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต ห้วยยาบ

หมู่ ๑๑ บ้านป่าลาน
800,000
800,000

หมู่ ๑๒ บ้านป่าหมอก
1,000,000 1,000,000

หมู่ ๑๓ บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา
ตามแบบแปลนและ
3,000,000 3,000,000
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
รางระบายน้้าจ้านวน ๒ สาย750,000
750,000
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของอบต
ห้วยยาบ
หมู่ที่ ๑๓
1,500,000
ตามแบบแปลนและประ
มาณราคาของอบตห้วยยาบ
บ้านเลขที่ ๓๐๔-๒๒๒
๑ เลขที่ ๓๐๔-ล้าเหมือง 420,000
แม่ลานพร้อมปรับผิวถนน
๒. เลขที่ ๒๑๘-๒๐๕
๓ ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าไล
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

3,500,000

1,500,000

577,500

800,000

800,000

800,000

๑ จุด

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมายที่วางไว้

525,000

525,000

๑ สาย

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมาย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

๑ จุด

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมายที่วางไว้

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ๒ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมายที่วางไว้

750,000

750,000

3,500,000

3,500,000

1,500,000

577,500

1,500,000

577,500

750,000

1
โครงการ
3,500,000
1
โครงการ
1,500,000

สามารถด้าเนินการได้ตกองช่
าม าง อบจ.
เป้าหมาย
สามารถด้าเนินการได้ตกองช่
าม าง อบจ.
เป้าหมาย

2
สามารถด้าเนินการได้ตกองช่
าม าง อบจ.
โครงการ เป้าหมาย

577,500

420,000

420,000

420,000

420,000

200,000
225,000
1,500,000

200,000
225,000
1,500,000

200,000
225,000
1,500,000

200,000
225,000
1,500,000 ๓ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมายที่วางไว้
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๓ แห่ง

สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมาย
ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

125
53 วางท่อพร้อมบ่อพักซอย ร้านลาบพ่อ
ทองค้า และสร้างดาดคอนกรีตหลังบ้าน
เจ้อ้าไพ/รางระบายน้้าซอยประชาสวรรค์
54 ขุดเจาะวางท่อลอดคันคลองชลประทาน
สายคันคลองไปหมู่ที่ ๕
55 สร้างอุโมงค์ข้ามทางหลวงสาย
1147
56 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
ซอยข้างวัดห้วยไซใต้
57 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
ซอยประชาสวรรค์1

เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ของราษฏรในการใช้น้า

หมู่ ๑๔ บ้านห้วยไซ
ขนาด ๑.๖๐*๑.๖๐*๑.๕๐ 525,000
525,000

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ สร้างอุโมงค์ข้ามทางหลวงสายตามแบบแปลนและ
1147
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ ป้องกันท่วม
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ

525,000

525,000

525,000 ๓ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมาย

5,000,000

5,000,000 ๑ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมายที่วางไว้

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ๑ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมายที่วางไว้

800,000

800,000

800,000 1 โครงการ

กองช่าง

700,000

700,000

700,000 1 โครงการ

กองช่าง

เพือ่ ขุดเจาะพร้อมวางท่อคัน
คลอง

1,000,000
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58 ขุดเจาะประปาขนาดใหญ่

เพือ่ ขุดเจาะประปาขนาดใหญ่

59 เปลี่ยนท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก
ซอย ๑,๓,๔,๖ สาย ๑๑๔๗

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้้าท่วม
1147

60 วางท่อระบายน้้าปาก ซอย1 ถึง
บ้านครูเข็มทอง

เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม

61 ก่อสร้างถนนคสล. เข้าบ้าน น.ส
นวล วงค์คม พร้อมขยายเขตไฟฟ้า

เพือ่ ลดอุบัติเหตุทางถนน

62 ก่อสร้างรางระบายน้้าข้างถนน
สาย 1147 จากหมู่ 9 ถึงบ้านนาง
นางเพ็ญศรี กับเป็ง
63 ขุดลอกล้าเหมืองจ่า ถึงข้างฟาร์ม
นายกฤษ ปาลี

เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม

เพือ่ ให้มีน้าใช้กับการเกษตร
ตลอดปี และป้องกันน้้าท่วม

หมู่ ๑๕ บ้านห้วยไซใหม่สุขสวัสดิ์
ตามแบบแปลนและ
3,000,000 3,000,000
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
1,000,000
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
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3,000,000

3,000,000

3,000,000 ๑ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมายที่วางไว้

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ๑ โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมายที่วางไว้

800,000

800,000

800,000 1 โครงการ

กองช่าง

900,000

900,000

900,000 1 โครงการ

กองช่าง

2,000,000

2,000,000

2,000,000 1 โครงการ

กองช่าง

400,000

400,000

400,000 1 โครงการ

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

64 พนังกั้นน้้าตั้งแต่ศาลา-สะพานหน้า
บ้านนายเจือ

เพือ่ ก่อสร้างพนังกั้นน้้า

65 ก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก
บ้านห้วยม่วง

ก่อสร้างอ่างมีความจุ ๕๐
ล้านลบม.

66 พนังป้องกันการกัดเซาะ
วางกล่องแกรเบีย้ น

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

67 2.สร้างท่อระบายน้้าตั้งแต่บ้าน
นายหมื่น วงค์คม ถึงหน้าบ้าน
นางนวล จิกาวงค์

เพือ่ ป้องกันน้้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมู่ ๑๖ บ้านห้วยม่วงไร่พัฒนา
ตามแบบแปลนและ
700,000
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
8,000,000 8,000,000
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ
ตามแบบแปลนและ
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ

700,000
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งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

700,000

700,000

700,000 1 โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมายที่วางไว้

8,000,000

8,000,000

8,000,000 1 โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมายที่วางไว้

700,000

700,000

700,000 1 โครงการ สามารถด้าเนินการได้ตามกองช่าง
เป้าหมายที่วางไว้

800,000

800,000

800,000 1 โครงการ

กองช่าง

128
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
สาหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด เมืองแห่งคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและเพิม่ ขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๒.๑. แผนงาน เคหะและชุมชน (ไฟฟ้า)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 ขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่บ้านถึงคลองชล
เพือ่ ขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่
ประทาน(ตามแบบแปลนและประมาณราคา บ้านถึงคลองชลประทาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลาพูน)

ขยายเขตไฟฟ้าจาก
หมู่บ้าน-คลองชลประทาน

2 ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ป่าช้าหมู่ ๑,๒

ขยายเขตไฟฟ้า ๓เฟส

เพือ่ ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมูท่ ี่ ๑ บ้านแจ้ซ้อน
5,000,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
5,000,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

5,000,000

5,000,000

๑ จุด

3,000,000

3,000,000

๑ จุด

8,000,000

8,000,000

600,000

600,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

สามารถขยายเขตไฟฟ้า
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยของบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น
สามารถขยายเขตไฟฟ้า
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยของบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น

กองช่าง

๑ จุด

สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

๑ จุด

สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

(ตามแบบแปลนและประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลาพูน)

กองช่าง

หมูท่ ี่ ๓ บ้านห้วยม่วง
3 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่ การเกษตร
สายคลองชลประทานฝั่งซ้ายจากหน้า
โรงเรียนวัดห้วยยาบ-คลอง ๗R

เพือ่ ขยายเขตไฟฟ้าคลอง
ให้สามารถใช้ได้มากขึ้น

4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ตลาด
กลางตาบลห้วยยาบ

เพือ่ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ
ประโยชน์ตลาดกลาง

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลาพูน
ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลาพูน

600,000

128

600,000

129

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 ขยายเขตไฟฟ้า /ไฟกิ่ง
บ้านนายสาม- ฟาร์มนายพิพัฒน์ ศรียาบ

เพือ่ ขยายเขตไฟฟ้าทั้งหมด
ในหมู่๔

6 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้ากิ่ง)
บ้านป่าขุย

เพือ่ ให้มีไฟฟ้าใช้ในหมู่
บ้าน

7 ขยายเขตไฟฟ้า ไฟกิ่งสายป่าก้าง-ม.๖
สาย๑๑๔๗

เพือ่ เพิม่ แสงสว่างในหมู่
บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมู๔่ บ้าน ห้วยไซเหนือ

งบประมาณ
2563
(บาท)

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลาพูน

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1,000,000

1,000,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

๑ จุด

สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

ม. ๕

หมู่ ๕ ป่าตึง
500,000 500,000

500,000

500,000

500,000

สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

ป่าก้าง-ม. ๖

หมู่ ๖ สันพระเจ้าแดง
600,000 600,000

600,000

600,000

600,000

สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

1,200,000

1,200,000

สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

1,500,000

1,500,000

สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

500,000

500,000

สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

หมู่ ๗ บ้านแม่หาด
8 ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส จากหมู่บ้าน-วัด

9 ขยายเขตไฟฟ้า

10 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่ การเกษตร

เพือ่ ขยายเขตไฟฟ้าสาย
ป่าหมอก-แม่หาด
บ้านนายขจร ปินไชย
เพือ่ ขยายเขตไฟฟ้าสาย
สันเจ้าแดง ไป แม่หาด
เพือ่ ให้มีไฟฟ้าใช้ในหมู่
บ้าน

หมู่ที่ ๑๐ -หมู่ที่ ๗
๑,๓๐๐ เมตร
หมู่ที่ ๖-หมู่ที่ ๗
ระยะทาง ๑.๙ กิโลเมตร
ม. ๘

หมู่ ๘ ห้วยไซ.ใต้
500,000 500,000

129

500,000

130

ที่

โครงการ

11 ขยายเขตไฟฟ้า
สายตีนดอย-ที่พักสงฆ์ดอยน้อย
ข้างฟาร์มวัวพ่อหลวงแก้ว
12 4.ขยายไฟกิ่งถนนสายแสนตอถึง

กอสะเลียม

13 ขยายเขตไฟฟ้าที่ไม่มีในพืน้ ที่หมู่ที่ ๑๓
ถึง ม.๕ เขตติดต่อสันกาแพง
ติดตั้งสปอตไลท์ใกล้จดุ วงจรปิด
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่ง

วัตถุประสงค์

เพือ่ ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน
เพือ่ อานวยความสะดวกให้
กับประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2561
2562
(บาท)
(บาท)
หมู่ ๙ บ้านห้วยไซกลาง

งบประมาณ
2563
(บาท)

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลาพูน

2564
(บาท)

2565
(บาท)

756,000

756,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

๓ จุด

สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าก้าง-แสนตอ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ตามแบบแปลนและ
500,000 500,000 500,000 1 โครงการ
ประชาชน
และประมาณราคา
ของ อบต.ห้วยยาบ
เพือ่ เพิม่ ความสว่างให้กับ
หมู่บ้านและราษฏรในการใช้
ไฟฟ้า

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลาพูน

หมูท่ ี่ ๑๓ บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา
810,000

810,000

810,000

กองช่าง

810,000 ๓ โครงการ สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

หมูท่ ี่ ๑๔ บ้านห้วยไซ
14 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่ง
จากชลประทานถึงบ้านป่าตึง

เพือ่ ขยายเขตไฟฟ้า
ถนนสาย หมู่ที่ ๑๔หมู่ที่๕

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลาพูน

๑ โครงการ
855,000 855,000

855,000

855,000

855,000

สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

740,000

740,000

740,000

๑ โครงการ สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

กองช่าง

หมูท่ ี่ ๑๕ บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์
15 ขยายเขตไฟฟ้าสายตีนดอย
สายฟาร์มไก่ -วัดดอยน้อย

เพือ่ ขยายเขตไฟฟ้า
สายตีนดอย เพือ่ ให้เกิด
ความสว่างป้องกันปัญหา
อุบัติเหตุ

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลาพูน

740,000
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131

ที่

แผนงาน

หมวด

1 บริหารทัว่ ไป

ครุภณ
ั ฑ์

2 บริหารทัว่ ไป

ครุภณ
ั ฑ์

3
4
5
6
7
8

ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์

บริหารทัว่ ไป
บริหารทัว่ ไป
บริหารทัว่ ไป
บริหารทัว่ ไป
บริหารทัว่ ไป
บริหารทัว่ ไป

บัญชีครุ ุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
ประเภท
(ผลผลิตคุรุภณ
ั ฑ์)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
คอมพิวเตอร์
เพือ่ เพิม่ พูลประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์ประมวล
70,000 70,000
ในการปฎิบตั ิงานของจนท. ผล จานวน ๓ เครื่อง
ของอบต.ห้วยยาบ ที่ดียงิ่ ขึ้น
โต๊ะและเก้าอี้สานักงาน
300,000 300,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
เพือ่ เพิม่ พูลประสิทธิภาพ ๑.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
500,000 500,000
ในการปฎิบตั ิงานของจนท. ชนิด ๒ บาน(มอก)
คอมพิวเตอร์
ของอบต.ห้วยยาบ ที่ดียงิ่ ขึ้น ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์
จะใช้งานได้
พร้อมโต๊ะและพกพา
อุปกรณ์และปริ้นA 3
และA4 (ขาว-ดา)
ตู้ดัชนี
๔.ตู้ดัชนี ชนิด ๑๕ ลิ้น
ชัก
โต๊ะเก้าอี้พนักงาน
๕.โต๊ะเก้าอี้พนักงาน
โต๊ะเก้าอี้ ผู้บริหาร
๖.โต๊ะเก้าอี้ ผู้บริหาร ๗
รถมอเตอร์ไซด์
๗.รถมอเตอร์ไซด์
ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆฯลฯ
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ครื่องเจียตัด
๘. จัดซื้อเครื่องเชื่อม
ไฟฟ้า และเครื่องเจีย
ตัดพร้อมอุปกรณ์
9. เครื่องปรับอากาศ
10. ป้ายไฟวิ่ง
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
โทรศัพท์สานักงาน
2 เครื่อง
ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์

131

แบบ ผ. 03
งบประมาณ
2563
(บาท)
70,000

2564
(บาท)
70,000

300,000
500,000

300,000
500,000

500,000

130,000
4,300

130,000
4,300

3,000
100,000

100,000

2565
(บาท)

7,000
4,300
130,00
3,000
100,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
การปฏิบตั ิ
งานมีประสิทธิ
ภาพเพิม่ ขึ้น
๗๐ เปอร์เซ็นต์
การปฏิบตั ิ
งานมีประสิทธิ
ภาพเพิม่ ขึ้น
อยูใ่ นสภาพ
ใช้งานได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

132

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

9 บริหารงานทัว่ ไป
10 บริหารงานทัว่ ไป

ครุภณ
ั ฑ์ ผ้าม่านห้องประชุมดอยงุ้ม
ครุภณ
ั ฑ์ ปูกระเบือ้ งห้องประชุม
ดอยงุ้ม

11 บริหารงานทัว่ ไป

ครุภณ
ั ฑ์ โต๊ะประชาสัมพันธ์
(โต๊ะรีเซฟชั่นเคาว์เตอร์)

12 บริหารงานทัว่ ไป

ครุภณ
ั ฑ์ โทรทัศน์ แอลอีดี
(LED TV) 3 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์ โทรศัพท์ไร้สาย

13 บริหารงานทัว่ ไป
14 บริหารงานทัว่ ไป
15 บริหารงานทัว่ ไป
16 บริหารงานทัว่ ไป

17 บริหารงานทัว่ ไป

ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์
ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องถ่ายเอกสาร
ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องแสกนลายนิว้ มือ
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก
งาน
ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์

18 รักษาความสงบภายใน ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ดับเพลิง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตคุรุภณ
ั ฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
174,000
150,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
สานักปลัด

เพือ่ ป้องกันแสงแดง และ
เพือ่ ให้บริการประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
สะอาดสวยงาม
เพือ่ ใช้ในการต้อนรับ
ประชาชนทีม่ าติดต่อ
ราชการ

ผ้าม่านห้องประชุม
ปูกระเบือ้ งห้อง
ประชุมดอยงุ้ม
โต๊ะประชาสัมพันธ์

20,000

เพือ่ ใช้สาหรับประชุม
สภา อบต.
เพือ่ ใช้สาหรับห้อง
สานักงานปลัด
เพือ่ ใช้ในห้องประชุม
ดอยห้างบาตร
เพือ่ ใช้ถ่ายเอกสารของ
สานักงาน
เพือ่ ใช้บนั ทึกเวลาในการ
เข้า-ออก การทางานของ
พนักงาน อบต.
เพือ่ ใช้ในห้องรองนายกฯ

โทรทัศน์ แอลอีดี
จานวน 3 เครื่อง
โทรศัพท์ไร้สาย

88,600
4,000

สานักปลัด

โปรเจคเตอร์

50,000

สานักปลัด

เครื่องถ่ายเอกสาร

120,000

สานักปลัด

88,600

สานักปลัด

120,000

สานักปลัด

เครื่องแสกนลาย
นิว้ มือ

9,700

สานักปลัด

เครื่องปริ้นเตอร์

5,000

สานักปลัด

เพือ่ เพิม่ พูลประสิทธิภาพ ๑.จัดซื้อสายส่งน้าดับ
ในการปฎิบตั ิงานของจนท. เพลิงขนาด ๐ ๑ ๑/๒
ของอบต.ห้วยยาบ ที่ดียงิ่ ขึ้น ๒.ตู้ลอ็ กเกอร์เก็บวัสดุ
อุปกรณ์
๓.ชุดดับเพลิงจานวน
๒ ชุด
๔.หัวฉีดดับเพลิง
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1,000,000

1,000,000

การปฏิบตั ิ
งานมีประสิทธิ
ภาพเพิม่ ขึ้น
๗๐ เปอร์เซ็นต์

สานักปลัด
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ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

๕.วิทยุรับ-ส่งสัญญาณ
VHF/FM จานวน ๓
เครื่อง
๖.รถส่งน้าขนาดความจุ
๓,๐๐๐ ลิตร
เป้าหมาย
(ผลผลิตคุรุภณ
ั ฑ์)

19 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องเป่าลมสะพายหลัง
จานวน 2 ตัว

เพือ่ ใช้กบั งานป้องกัน
(ไฟป่า)

เครื่อเป่าลม
สะพายหลัง 2 ตัว

20 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องสูบน้าดีเซล
5 แรงม้า ขนาด 2 นิว้

เพือ่ ใช้กบั การเกิดน้า
ท่วมฉับพลัน

เครื่องสูบน้าดีเซล

21 การรักษาความ
สงบภายใน
22 เคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์ ระบบกล้องโทรศัพท์วงจร
ปิด CCTV
ครุภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์

เพือ่ ติดตั้งตามจุดต่างๆใน
ตาบลห้วยยาบ
เพือ่ เพิม่ พูลประสิทธิภาพ
ในการปฎิบตั ิงานของจนท.
ของอบต.ห้วยยาบ ที่ดียงิ่ ขึ้น
จะใช้งานได้

ครุภณ
ั ฑ์ สานักงาน

23 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ สานักงาน

กล้องวรจรปิด
cctv
คอมพิวเตอร์ประมวล
ผล จานวน ๓ เครื่อง
เครื่องปรินทร์เตอร์
จานวน ๓ เครื่อง
๑.กล้องถ่ายภาพความ
ละเอียดไม่นอ้ ยกว่า
๑ ล้านพิกเซล
เพือ่ เพิม่ พูลประสิทธิภาพ ๑. ชุดเครื่องเล่นเด็ก
ในการปฎิบตั ิงานของจนท. สาหรับอนุบาลอบต.
ของอบต.ห้วยยาบ ที่ดียงิ่ ขึ้น ๒.ชั้นวางกระเป๋าเด็ก
จะใช้งานได้
๓. จัดซื้อชุด
เครื่องนอนของศพด.
๔. โต๊ะ เก้าอี้สาหรับ
เด็กในศพด.ร.ร.อนุบาล
๕. ตู้เก็บของ
๖. มุ้งลวดและผ้าม่าน
๗. พาเนชั่นกัน้ ห้อง
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

การปฏิบตั ิ
งานมีประสิทธิ
ภาพเพิม่ ขึ้น
อยูใ่ นสภาพ
ใช้งานได้

กองช่าง

การปฏิบตั ิ
งานมีประสิทธิ
ภาพเพิม่ ขึ้น
อยูใ่ นสภาพ
ใช้งานได้

กองการศึกษา

20,000

1,000,000
70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

200,000 200,000

200,000

200,000
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24 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ สานักงาน

เพือ่ เพิม่ พูลประสิทธิภาพ
ในการปฎิบตั ิงานของจนท.
ของอบต.ห้วยยาบ ที่ดียงิ่ ขึ้น
จะใช้งานได้

8.รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั่ (ดีเซล) ฯลฯ
200,000 200,000
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200,000

200,000

การปฏิบตั ิ
งานมีประสิทธิ
ภาพเพิม่ ขึ้น
อยูใ่ นสภาพ

กองการศึกษา

๑๓๒

ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ตามพระราชบั ญญั ติกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แ ก่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง โดยในการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นนั้น จะต้องดาเนินการตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนา
หมู่ บ้ า นหรื อ แผนชุ ม ชน อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การก าหนดรายละเอี ย ดแผนงาน ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอั นจะ
นาไปสู้การจัดทางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่การ
บูรณาการร่ วมกัน ให้ เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์
๔.๐ และในการจั ด ทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีก ารติ ดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้ องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่ว นหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน

๑๓๓

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน

๑๓๔

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๐
5. โครงการพัฒนา
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(5)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(5)
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
(5)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(5)
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(5)
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5)
รวมคะแนน
๑๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน

๑๓๕

3. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
๑๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน

๑๓๖

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒๐
(๓)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๓)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน

๑๓๗

ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (๕)
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม (๓)
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
(๓)
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTThreat (อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
(๑๐)
จังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
รายละเอียดหลักเกณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน

๑๓๘

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
3. ยทธศาสตร์ (ต่อ) วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕)
๓.๔ วิสัยทัศน์
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจ
(๕)
๓.๕ กลยุทธ์
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น
๓.๖ เป้าประสงค์ของ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
(๕)
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
(๕)
(Positioning)
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนด
(๕)
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยง โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ของยุทธศาสตร์ใน
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
ภาพรวม
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน
๑๐๐
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน

๑๓๙

5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน

๑๔๐

6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
๑. การสรุป
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
๑๐
สถานการณ์การ
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
พัฒนา
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
๒. การประเมินผล ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
๑๐
การนาแผนพัฒนา วัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร
ในเชิงปริมาณ
จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่
ที่ได้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผล ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
๑๐
การนาแผนพัฒนา เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
ในเชิงคุณภาพ
เป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและ
๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
๑๐
ยุทธศาสตร์การ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การ
พัฒนา
จัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน

๑๔๑

ประเด็น
คะแน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
นเต็ม
๕. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ เป็นโครงการที่มวี ัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
(๕)
โครงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
(๕)
วัตถุประสงค์สอดคล้อง วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
กับโครงการ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
(๕)
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบาย
งบประมาณได้ถูกต้อง
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความ
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ (๕)
สอดคล้องกับแผน
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
(๕)
ของโครงการ) มีความ
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
สอดคล้องกับแผนพัฒนา พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
เศรษฐกิจและสังคม
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนาไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
แห่งชาติ
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)
การลดความเลื่อมล้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ

คะแนน
ที่ได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน

๑๔๒

ประเด็น
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
(๕)
สอดคล้อง
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
(๕)
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตร์จังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
(๕)
ปัญหาความยากจน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้างให้ โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ประเทศชาติมั่นคง ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ
จัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)

(๕)

๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
การราคาถูกต้องตาม ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
งบประมาณ

(๕)
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๑๔๓

ประเด็น
การพิจารณา
๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) (๕)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ ( measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิ ทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
(๕)
พัฒ นาซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ การได้ ผ ลหรื อ ผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนิ น งานตามโครงการ (๒) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่ งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้
รวมคะแนน
๑๐๐
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๑๔๔

7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปแบบ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก
7.1 ใช้แบบสาหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan &
Norton
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS))
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบประเมินโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving
Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
(8) แบบประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) และแบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10)
หรือเป็นแบบผสมก็ได้
7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คือ อะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป
ตามที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)
7.5 ผลกระทบ (Impact)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน

