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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบฉบับนี้ เป็นแผนท่ีจัดท า
ขึ้นตามกรอบท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามเมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2559 และได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2559 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปได้
ก าหนดและวางกรอบระเบียบไว้  เป็นแผนแบบบูรณาการโดยมีข้อมูลน าเข้า (input) จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยาบ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ประชาชน
ในพื้นท่ี  ตัวแทนประชาคม  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  โดยทางคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ห้วยยาบ ได้ก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ สามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่
การจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกๆ ด้าน  ซึ่งสามารถก าหนดทิศทางในการพัฒนาให้บรรลุจุด
มุ่งหวังในอนาคตได้เป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบต่อไป 

   

   ในนามองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยยาบทุกท่าน ท่ีร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาต าบลห้วยยาบ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสนับสนุน การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบทุกท่าน ท่ีได้ร่วมกันจัดท าแผนฉบับนี้จนเป็นรูปเล่มเสร็จสมบูรณ์  
ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนต าบล
ห้วยยาบทุกท่านทุกฝ่าย ท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจกันให้ข้อมูลและร่วมจัดท าจนแผนฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  ขอขอบพระคุณ
มา  ณ  โอกาสนี้ 
 
       
 

      องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  

 

 

 
1.1 ท่ีต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ต าบลห้วยยาบ มีเนื้อที่ท้ังหมด 50 ตารางกิโลเมตร หรือ 31,250 ไร ่
- ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
- ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
- ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอแม่ออนและอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
- ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู อุณหภูมิเฉล่ียตลอดท้ังปี 32 องศาเซลเซียส ลักษณะอากาศ
มีลักษณะร้อนช่ืน อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้ 
 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่
บางครั้งอาจมีอากาศเย็นบ้างครั้งเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” จะมีอุณหภูมิระหว่าง 37-39 องศาเซลเซียส ร้อนจัด 
มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส ขึ้นไป 
 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม แต่อาจเกิด     
“ช่วงฝนท้ิง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรง และมีฝนน้อยนานนับเดือน ใน
เดือนกรกฎาคม เกิดอุทุกภัย เป็นบางครั้งเนื่องจากน้ าระบายไม่ทัน มีฝนตกเฉล่ียประมาณ 900 มิลลิเมตร 
 ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมราว         
1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น หรือ
อาจะยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด ประมาณ 15 องศาเซลเซียส 
 
1.4 ลักษณะที่ดิน 
 ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป็นดินเหนียวปนทราย ประมาณ 75% ดินร่วนประมาณ 15%  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

  

2.1 เขตปกครอง 
  ต าบลห้วยยาบ แบ่งการปกครอง เป็น 16 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากร 8,080 คน ชาย 
3,864 คน และ หญิง 4,216 คน 
 
 2.2 การเลอืกต้ัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบจัดต้ังชุมชนเป็น 16 หมู่บ้าน แต่ละชุมชนมีกรรมการ
ตัวแทนของชุมชน 9 คน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกเป็นอย่างดี มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 23 คน ใช้หมู่บ้านเป็นเขตการเลือกตั้ง (หมู่บ้านละ 2 คน) ประกอบด้วย 

 1. บ้านแจ้ซ้อน 
 2. บ้านห้วยยาบ 
 3. บ้านห้วยม่วง 
 4. บ้านห้วยไซเหนือ 
 5. บ้านป่าตึง 
 6. บ้านสันพระเจ้าแดง 
 7. บ้านแม่หาด 
 8. บ้านห้วยไซใต้ 
 9. บ้านห้วยไซกลาง 
 10. บ้านป่าก้าง - แสนตอ 
 11. บ้านป่าลาน 
 12. บ้านป่าหมอก 
 13. บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา 
 14. บ้านห้วยไซ 
 15. บ้านห้วยไซสุขสวัสด์ิ 
 16. บ้านห้วยม่วงไร-่พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ด้านการเมือง / การปกครอง 

 



4 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

 
3.1 จ านวนประชากร 8,080 คน แบ่งเป็น ชาย 3,864 คน และ หญิง 4,216 คน  

พ้ืนที่
(ตร.กม) ชาย หญิง รวม ครวัเรอืน

1 บา้นแจ้ซ้อน 8.9 293 305 598 233
2 บา้นหว้ยยาบ 1.33 121 144 265 105
3 บา้นหว้ยม่วง 3.12 203 245 448 186
4 บา้นหว้ยไซเหนือ 9.28 265 314 579 305
5 บา้นปา่ตึง 1.61 413 370 783 290
6 บา้นสันพระเจ้าแดง 1.55 320 329 649 328
7 บา้นแม่หาด 1.04 127 148 275 135
8 บา้นหว้ยไซใต้ 6.11 276 301 577 249
9 บา้นหว้ยไซกลาง 3.12 257 293 550 210

10 บา้นปา่ก้าง - แสนตอ 1.43 249 272 521 213
11 บา้นปา่ลาน 0.79 134 172 306 137
12 บา้นปา่หมอก 1.11 295 303 598 198
13 บา้นหว้ยใหม่ไซพัฒนา 3.45 312 326 638 252
14 บา้นหว้ยไซ 3.44 253 287 540 215
15 บา้นหว้ยไซสุขสวัสด์ิ 1.29 184 212 396 151
16 บา้นหว้ยม่วงไร่-พัฒนา 3.14 162 195 357 156

50.71   3,864    4,216     8,080            3,363

ล าดับ ช่ือหมู่บ้าน จ านวนประชากร

รวม
 

หมู่บ้านพื้นท่ีมากท่ีสุด   หมู ่4   บ้านห้วยไซเหนือ 
 หมู่บ้านพื้นท่ีน้อยท่ีสุด   หมู่ 11  บ้านป่าลาน 
 
 หมูบ่้านประชากรชายมากท่ีสุด  หมู่ 5  บ้านป่าตึง 
 หมูบ่้านประชากรชายน้อยท่ีสุด  หมู่ 2  บ้านห้วยยาบ 
 
 หมู่บ้านประชากรหญิงมากท่ีสุด  หมู่ 5  บ้านป่าตึง 
 หมูบ่้านประชากรหญิงน้อยท่ีสุด  หมู่ 7  บ้านแม่หาด 
 
 หมู่บ้านประชากรครัวเรือนมากท่ีสุด หมู่ 6  บ้านสันพระเจ้าแดง 
 หมู่บ้านประชากรครัวเรือนน้อยท่ีสุด หมู่ 2  บ้านห้วยยาบ 
 

3. ประชากร 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
อายุน้อยกว่า 1 ปี 24 26 50 
อายุระหว่าง 1 - 18 ปี 613 560 1,173 
อายุระหว่าง 19 - 36 ปี 865 877 1,742 
อายุระหว่าง 37 - 54 ปี 937 1,043 1,980 
อายุระหว่าง 55 - 72ปี 1,199 1,404 2,603 
อายุระหว่าง 73 ขึ้นไป 229 308 537 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

 
4.1 การศึกษา 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15-60 ปี ร้อยละ 90% อ่าน เขียน ภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 - 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า และท่ีมีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ 99 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี 
ปัญหา คือ ยังไม่สามารถแข่งขันกับเมืองใหญ่ได้  
 
 โรงเรียนสังกัดส านักกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จ านวน 3 แห่ง คือ 
  1. โรงเรียนบ้านห้วยไซ 
  2. โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 
  3. โรงเรียนวัดห้วยยาบ 
 
 สังกัดองค์การบริการส่วนต าบลห้วยยาบ   จ านวน 2 แห่ง 

ท่ี ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

พ.ศ. 25๖4 
จ านวนนักเรียน 

ครู เด็กชาย เด็กหญิง รวม 

1 ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริการส่วนต าบลห้วยยาบ 5 16 17 33 

2 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริการส่วนต าบลห้วยยาบ 7 64 37 101 

(ข้อมูลการกองการศึกษา 2564) 
 

4.2 สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมต าบล จ านวน 2 แห่ง 
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลห้วยยาบ 
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลห้วยไซ 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนมากมีสุขภาพดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชากรกลุ่มเส่ียง โรคท่ีมักเกิดกับประชาชนในชุมชน ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคเอดส์ และ
โรคอื่นๆ ปัญหาคือ ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไขปัญหา คือ 
องค์การส่วนต าบลห้วยยาบและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชน
เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ ซึ่งได้ผลดีในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

๔.๓  อาชญากรรม 
ฐานความผิด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ความผิด
เก่ียวทรัพย์ 

4 คดี 1 คดี 3 คดี 3 คดี 1 คดี 7 คดี 

2. ความผิด
เก่ียวกับชีวิต
และร่างกาย 

2 คดี 1 คดี 1 คดี - 2 2 

3. ความผิด
เก่ียวกับเพศ 

- - - 1 คดี 1 คดี - 

4. ความผิด
เก่ียวความสงบ
สุขเสรีภาพ 
ชื่อเสียงและ
การปกครอง 

- - - - - - 

5. ความผิด
เก่ียวกับยาเสพ
ติดให้โทษ 

28 คดี 27 คดี 21 คดี 36 คดี 30 คดี 87 คดี 

6. ความผิด
เก่ียวกับอาวุธ
และวัตถุระเบิด 

1 คดี 2 คดี 1 คดี - - 4 

7. ความผิด
อื่นๆ 

27 คดี 5 คดี 1 คดี 13 คดี 5 คดี 8 คดี 

(ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรบ้านธิ เดือนมิถุนายน 2564) 
 

 
๔.4  การสังคมสังเคราะห์ 
 องค์การบริการส่วนต าบลห้วยยาบ ได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
  1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
  2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนนุเพื่อเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
  3. ประสานท าบัตรผู้พิการ 
  4. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้วยโอกาสไร้ที่พึ่ง 
  5. ต้ังโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนยากจน 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 - มีทางหลวงสาย1147 สันป่าฝ้าย – บ้านธิ 
 - มีถนนภายในหมู่บ้าน 

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ถนนลูกรังบดอัด 

 
5.2 การไฟฟ้า 
 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เนื่องจากพื้นท่ีท่ี
ต้องการให้ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่เป็นท่ีสาธารณะ เป็นไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 
 
๕.๓ การประปา 
 ประปาหมู่บ้านมีครบจ านวน 16 หมู่บ้าน  
 
5.4 โทรศัพท์ 
 ปัจจุบันประชาชนหันมาใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยมีใช้ทุกครัวเรือน 
 
5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
 ไม่มีส านักงานไปรษณีย์ในเขตต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ระบบบรกิารพืน้ฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

 

6.1 การเกษตร 
-ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  ซึ่งมีพื้นท่ีท าการเกษตร  ร้อยละ 50.56  ของ

พื้นท่ีท้ังหมด  ส่วนมาก  มีการ  ปลูกข้าว  ปลูกพริก   ปลูกยาสูบ  ท าสวนล าไย  และสวนมะม่วง 
  
 ข้อมูลเก่ียวกับการเกษตร (ข้าว) 

   ต าบลห้วยยาบ อ.บา้นธิ จ.ล าพูน 

หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 

พื้นที่เก็บเก็บ
พื้นที่ให้ผล 

(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
กก./ไร่ 

จ านวน 
เกษตร 

1 บ้านแจ้ซ้อน 814 814 650 529,100 107 
2 บ้านห้วยยาบ 345 345 650 224,250 57 
3 บ้านห้วยม่วง 431 431 650 280,150 87 
4 บ้านห้วยไซเหนือ 91 91 650 59,150 16 
5 บ้านป่าตึง 307 307 650 199,550 61 
6 บ้านสันพระเจ้าแดง 882 882 650 573,300 112 
7 บ้านแม่หาด 319 319 650 207,350 44 
8 บ้านห้วยไซใต้ 473 473 650 307,450 67 
9 บ้านห้วยไซกลาง 120 120 650 78,000 26 

10 บ้านแสนตอ 717 717 650 466,050 101 
11 บ้านป่าลาน 355 355 650 230,750 52 
12 บ้านป่าหมอก 293 293 650 190,450 52 
13 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา 344 344 650 223,600 63 
14 บ้านห้วยไซ 556 556 650 361,400 80 
15 บ้านห้วยไซสุขสวัสด์ิ 53 53 650 3,450 12 
16 บ้านห้วยม่วง-ไร่พฒันา 210 210 650 136,500 47 

  6,310 6,310 10,400 4,101,500 984 
(ข้อมูลจากเกษตรอ าเภอบ้านธิ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) 
 
6.2 การประมง 
 ด้านการประมงนัน้จะเป็นการประมงแหล่งธรรมชาติ  ปล่อยตามสระน้ าธรรมชาติ 
 
6.3 การปศุสัตว์ 
 มีการเล้ียงโคนม  จ านวน  172  แห่ง 
   มีการเล้ียงสุกร    จ านวน  34  แห่ง 
 มีการเล้ียงไก่      จ านวน  7  แห่ง 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

6.4 การท่องเที่ยว 
 - ส านักสงฆ์ดอยห้างบาตร   เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ต้ังอยู่บนดอยห้างบาตร
โดยเป็นโบราณสถานและเป็นศูนย์รวมของต าบลห้วยยาบ ซึ่งจะมีประเพณีสรงน้ าพระธาตุในทุกๆปีและ
นักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เป็นระยะๆ พระธาตุดอยห้างบาตร อยู่ห่างจากท่ีว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบ ประมาณ 500 เมตรอยู่ตรงข้ามองค์การบริหารหารส่วนต าบลห้วยยาบ 
 - พระธาตุดอยงุ้ม เป็นสถานท่ี ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พระธาตุดอยงุ้มต้ังอยู่บนดอยงุ้ม อยู่ห่างจากท่ีว่า
การองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ประมาณ 8 กิโลเมตร 
 - น้ าตกห้วยม่วง  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  อยู่ห่างจากท่ีว่าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ  5 กิโลเมตร 
 
6.5 อุตสาหกรรม 
 - ด้านอุตสาหกรรม  มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กจ านวน  4  ชนิด  ได้แก่  โรงงานอิฐ   โรงค้าไม้
เรือนเก่า โรงค้าของเก่า   
 - กลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือน   มีเตาบ่มใบยาสูบ  จ านวน   56  แห่ง  โรงสีข้าวขนาดเล็ก  11  แห่ง 
 
6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน 17 กลุ่ม ยังต้องส่งเสริม สนับสนุน ได้แก่ 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูกระจก   หมู่ 6 
2. กลุ่มสัมมาชีพชุมชนท าขนมไทยบ้านสันพระเจ้าแดง หมู่ 6 
3. กลุ่มสัมมาชีพไข่เค็มบ้านป่าลาน หมู่ 11 
4. กลุ่มอีหล้า คอลเลคช่ัน  หมู่ 2 
5. กลุ่มขนมดอกจอก ผง๋า  หมู่ 2 
6. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าบ้านห้วยยาบ  หมู่ 2 
7. กลุ่มมัดปุก คอลเลคช่ัน  หมู่ 2 
8. กลุ่มปุย๋หมักบ้านห้วยยาบ  หมู่ 2 
9. วารากานต์ผ้าฝ้าย  หมู่ 13 
10.  ศรีพรรณผ้าฝ้ายปักมือ  หมู่ 1 
11.  กลุ่มน้ าหนังควายบ้านห้วยไซสุขสวัสด์ิ หมู่ 15 
12.  กลุ่มเกษตร หมู่ 6  
13.  ผลิตภัณฑ์ไม้เก่าสันพระเจ้าแดง หมู่ 6 
14.  ซันเดย์ เจียรไน  หมู่ 12 
15.  กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านแจ้ซ้อน  หมู่ 1 
16.  กลุ่มเย็บผ้าส าเร็จรูปและผ้าห่มนวม  หมู่ 13 
17.  วัลลภาผ้าฝ้าย  หมู่14
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

6.7 แรงงาน 
จ านวนคนต่างด้าว สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา 

 

หมู่บ้าน ช่ือหมู่บ้าน 
สัญชาติเมียนมา สัญชาติลาว สัญชาติกัมพูชา ไม่มีสัญชาติไทย (สูติบัตร) รวม 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
1 บ้านแจ้ซ้อน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
2 บ้านห้วยยาบ 8 8 16 0 0 0 0 0 0 5 2 7 13 10 23 
3 บ้านห้วยม่วง 8 6 14 0 0 0 0 0 0 5 1 6 13 7 20 
4 บ้านห้วยไซเหนือ 22 20 42 0 0 0 0 0 0 4 4 8 26 24 50 
5 บ้านป่าตึง 29 29 58 0 0 0 0 0 0 6 7 13 35 36 71 
6 บ้านสันพระเจ้าแดง 25 21 46 0 0 0 0 0 0 4 3 7 29 24 53 
7 บ้านแม่หาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
8 บ้านห้วยไซใต้ 91 80 171 0 0 0 0 0 0 13 14 27 104 94 198 
9 บ้านห้วยไซกลาง 29 31 60 0 0 0 0 0 0 6 2 8 35 33 68 

10 บ้านแสนตอ 12 13 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 14 26 
11 บ้านป่าลาน 15 10 25 0 0 0 0 0 0 0 3 3 15 13 28 
12 บ้านป่าหมอก 8 10 18 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 11 20 
13 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา 23 31 54 0 0 0 0 0 0 6 6 12 29 37 66 
14 บ้านห้วยไซ 17 21 38 0 0 0 0 0 0 3 4 7 20 25 45 
15 บ้านห้วยไซสุขสวัสด์ิ 6 7 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 7 14 
16 บ้านห้วยม่วง-ไร่พฒันา 3 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 2 7 

  296 289 589 0 0 0 0 0 0 57 49 106 353 338 691 
(ข้อมูลจากส านักทะเบียน อ าเภอบ้านธิ ประมวลผล ณ วันท่ี 22 มิถุนายน 2564)



12 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

 
7.1 ด้านนับถือศาสนา 
  การนับถือศาสนา  ส่วนมากนับถือ  ศาสนา  พุทธ     มีวัดจ านวน  12 แห่ง    

1. วัดศรีดอนชัย (วัดสันกอแงะ) 
2. วัดห้วยยาบ 
3. วัดป่าลาน 
4. วัดสันพระเจ้าแดง 
5. วัดแม่หาด 
6. วัดห้วยไซใต้ 
7. วัดห้วยไซเหนือ 
8. วัดป่าก้าง 
9. วัดศรีโตน 
10. วัดสันต้นม่วง 
11. วัดป่าตึง 
12. ส านักสงฆ์ดอยห้างบาตร 
13. วัดบ้านห้วยไซกลาง (วัดดอยน้อย) 
14. ฌาปณสถาน  จ านวน 8  แห่ง 
 

7.2  ด้านประเพณีและงานประจ าปี 
ด้านงานประเพณีและงานประจ าปีนั้นต าบลห้วยยาบ มี  

1. งานประเพณีลอยกระทง   
2. งานแห่เทียนพรรษา   
3. งานตานก๋วยสลาก    
4. งานสรงน้ าพระธาตุ   
5. งานประเพณีรดน้ าด าหัว   
6. งานแห่ไม้ค้ าสลี 
7. งานปอยหลวง  
8. งานกินสลาก    
9. งานท าบุญเข้าพรรษา-ออกพรรษา 
10. งานประเพณีเล้ียงผีขุนน้ า (พ่อขุนห้วย) 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลห้วยยาบ  การถนอมอาหาร  เช่น 

- การท าน้ าหนังควาย  หมู่ 15    
- การท าจักสานจากก้านตาล  หมู่ 16   
-  การท าไม้กวาด หมู่ 2   
- การท ากล่องข้าว หมู่ 2 หมู่ 16 

ภาษาถิ่น   ร้อยละ 99.06  ใช้ภาษายอง       

7. ด้านศาสนา   ประเพณี   วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
- ด้านเส้ือผ้า    เป็นเส้ือผ้าพื้นเมือง    กระเป๋า 
- ด้านจักสาน   ไม้กวาด    เฟอร์นิเจอร์จากก้านตาล     ไม้กวาด    กล่องข้าว 
- ด้านอาหาร    น้ าหนังควาย   น้ าพริกตาแดง    แคบหมูกระจกน้ าล าไย    ล าไยอบแห้ง  ข้าวแคบ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

 
 

8.1 น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ  

- อ่าง กรป.กลางบ้านแจ้ซ้อน   
  - สระน้ าสาธารณะ  

- สระน้ าหมู่บ้านบ้านห้วยยาบ 
- สระน้ าบ้านป่าลาน   
- สระน้ าบ้านห้วยไซเหนือ   
- สระน้ าบ้านห้วยไซ   
- สระน้ าบ้านป่าหมอก 
- ล าเหมืองสาธารณะ 
- ล าเหมืองบ้านห้วยไซ   
- ล าเหมืองบ้านห้วยยาบ   
- ล าเหมอืงบ้านแม่หาด  
 - ล าเหมืองฮ่องห้า   

 
8.2 ป่าไม้ 

ลักษณะของป่าไม้  จ าแนกเป็น 2 ลักษณะตามพืชพรรณท่ีขึ้นดังนี้ 
1. ป่าเบญจพรรณ หรือเรียกว่า " ป่าผสมผลัดใบ" หรือ "ป่าโปร่งผสม" 
2. ป่าดิบ มีป่าดิบแล้ง พบตามท่ีลุ่มช้ืน ริมห้วย ล าธาร 

 
8.3 ภูเขา 

  ลักษณะพื้นท่ีต าบลห้วยยาบนั้นมีภูเขาติดเขต หมู่ 1 บ้านแจ้ซ้อน  หมู่ 4 บ้านห้วยไซเหนือ  หมู่ 15 
บ้านห้วยไซสุขสวัสด์ิ  หมู่ 8 บ้านห้วยไซใต้ และหมู่ 16 บ้านห้วยม่วงไร่-พัฒนา 

 

 

 
 
 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ   
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

 
 

ส่วนที่ ๒ 

 
 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 
 
 
  
  

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมท้ังก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด ตลอดจน
ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของ
คนไทยทุกคน 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

 
 

 
  

 
 
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมี
การพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในด้านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับ
รายได้ปานกลาง ในด้านสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศ
ยากจน และในด้านส่ิงแวดล้อมท่ีประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมี
ความท้าทายต่อการพัฒนาท่ีส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ท่ีร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ า
กว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของ
การลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟื้นตัวได้เต็มท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจไทยท่ียังไม่สามารถ
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  ขาดการน า
เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไม่สอดคล้อง
กับความต้องการในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม
อื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการท่ีมีมาตรฐานแตกต่างกัน
ระหว่างพื้นท่ี ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหล่ือมล้ าในหลายมิติ  ขณะท่ีปัญหาด้าน
ความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความ
เหล่ือมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหา
การใช้อย่างส้ินเปลืองและเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ท้ังนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาด
ความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะท่ีความมั่นคง
ภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ท่ีมี
รากฐานมาจากความเหล่ือมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาด
เสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและ
ประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเส่ียงส าคัญท่ีจะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทาย
มากขึ้น ท้ังในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีเพิ่มสูงขึ้น การ
ลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคล่ือนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
 

สถานการณ ์แนวโนม้ วิสัยทศัน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
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๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งท่ีต้ังท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย  แต่
การท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้า
ทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น  ๆ ท่ีมีความ
ซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ ท่ีอาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจ
ระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะน าไปสู่การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเช่ือท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยาย
อิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ท่ีอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิด
การย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองค์กรท่ี
ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ท้ังในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมท้ังการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรี
ในภูมิภาคท่ีน าไปสู่ความเช่ือมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเส่ียงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ 
รวมท้ังปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปล่ียนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีได้รับการ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้ม
การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักท่ีช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มท่ีจะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญท่ีจ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่ม
ทางการค้าและการลงทุนท่ีจะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ใน
การตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการคาดการณ์ว่าครอบครัว
ไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกันและจะมีกลุ่มคน
ช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มี
คุณภาพและการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะ
ต่อไป 
 ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
ทดแทนจ านวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคล่ือนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น  และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้เกิด
การเคล่ือนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรท่ีมีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการ
เคล่ือนย้ายไปเรียนหรือท างานในท่ัวทุกมุมโลกสูงขึ้น ท้ังนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจท่ีดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ท่ีประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะท่ี
ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถ่ินไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกว่า อาจท าให้การ
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แย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเส่ียงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของ
บริบทสังคมไทย 
 นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นท้ังในเชิงความผันผวน 
ความถี่ และขอบเขตท่ีกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะท่ีระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้ม
เส่ือมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกและความเส่ือมโทรม
ของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมท้ังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหารมีแนวโน้มท่ีจะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านส่ิงแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  
โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ท่ีส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และบันทึกความตกลง
ปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
 แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ 
สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเส่ียงด้านอื่นๆ ท่ีซับซ้อนขึ้น 
อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคล่ือนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน 
เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดข้ึนของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ท่ีจะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขใน
ประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหล่ือมล้ าท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นได้  หากไม่มีมาตรการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี 
โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อท้ังการจ้างงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปล่ียนไป  มีความ
ต้องการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทน
ด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท่ีปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะท่ีทันกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีจะท าให้เกิดการ
พัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความ
แปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยท้ังหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ าของประเทศมีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 จากปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น  เห็นได้ว่าบริบท
และสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลง  อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความ
ซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก  ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วน
ต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีเป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่ง
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กันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพท่ีมั่นคง สร้างรายได้ 
ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ท้ังในส่วนของระบบการเรียนการ
สอน และการพัฒนาทักษะฝีมือท่ีสอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้าง
พื้นฐาน รวมท้ังการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้าง
ห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหล่ือมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
 นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่ง
ความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ีท่ี
ชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาท่ีสามารถ
อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันท่ีสูงขึ้น  และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งท่ีต้ังทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมท้ังให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือ
กับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่ง
จะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการท่ีจะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่ง
ให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคน
ในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยท่ี
นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรท่ีอาจจะมี
ความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
 ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศส่ิงแวดล้อม และปัจจัย
การพัฒนาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาท่ีรอบคอบและครอบคลุม  อย่างไรก็
ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคล่ือนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนด
วิสัยทัศน์ในระยะยาวท่ีต้องบรรลุ พร้อมท้ังแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนา
อย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคล่ือนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นท่ี ซึ่งรวมถึงพื้นท่ีพิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
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๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ 
การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้
การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติทาง
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่อง
และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มี
การออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ี
อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศ
ต่างๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ี
ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างใกล้ชิดกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของ
การเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้  ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทาง
การเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยา
ของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้อ
อาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมี
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ส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 
๔. ประเดน็ยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคง 
     ของชาติ 
๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร 
    ภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
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(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหล่ือมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพืน้ท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
     ท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
     รวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาใน 
     ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
     การพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น  
     และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูป
ประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๙ – ๑๑ เพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)การบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผน
ฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคัญในการเช่ือมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้
ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของ
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตาม
ประเมินผลท่ีชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุข
ท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปล่ียนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ 
      ความมั่งค่ัง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติ 
      มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ สูก่ารปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
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ศตวรรษท่ี 21 อาทิ สหรัฐอเมริกาพูดถึง A Nation of Makers อังกฤษก าลังผลักดัน Design of Innovation 
ขณะท่ีจีนได้ประกาศ Made in China 2025 ส่วนอินเดียก็ก าลังขับเคล่ือน Made in India หรืออย่างเกาหลีใต้ก็วาง
โมเดลเศรษฐกิจเป็น Creative Economy เป็นต้น 

ส าหรับประเทศไทยเอง ณ ขณะนี้ยังติดอยู่ใน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” จะเห็นได้จากในช่วง 50 ปีท่ีผ่าน
มา ในช่วงระยะแรก (พ.ศ.2500 - 2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ท่ี 7 - 8% ต่อปี อย่างไร ก็ตาม 
ในช่วงระยะถัดมา (พ.ศ.2537 - ปัจจุบัน) เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการเติบโตในระดับเพียง 3 - 4% ต่อปีเท่านั้น 

ประเทศไทยจึงมีอยู่แค่ 2 ทางเลือก หากเราปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจได้ส าเร็จ ประเทศไทยจะกลายเป็ น 
“ประเทศท่ีมีรายได้ท่ีสูง” แต่หากท าไม่ส าเร็จ ก้าวข้ามกับดักนี้ไปไม่ได้ ประเทศไทยก็จะตกอยู่ในภาวะท่ีเรียกกันว่า 
“ทศวรรษแห่งความว่างเปล่า” ไปอีกยาวนานสร้างการเปล่ียนแปลงประเทศหากย้อนหลังไปในอดีต ประเทศไทยเองก็มีการ
ปรับโมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง เริ่มจาก “โมเดลประเทศไทย 1.0” ท่ีเน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 
2.0” ท่ีเน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ในปัจจุบันท่ีเน้นอุตสาหกรรมหนักอย่างไรก็ดี ภายใต้ 
“โมเดลประเทศไทย 3.0” นั้น นอกจากต้องเผชิญกับกับดักประเทศรายได้ปานกลางแล้ว เรายังต้องเผชิญกับ “กับดักความ
เหล่ือมล้ าของความมั่งค่ัง” และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นท่ีท้าทายรัฐบาล ในการ
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้าม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ท่ีต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value –
Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ 
“ท ามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปล่ียนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึง การขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
น้อยใน 4 มิติส าคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”  
2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิด

สร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
3. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ท่ีเน้นการ

บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) 2.เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยู่ท่ีรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การ 
เป็น Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 

4. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services  เปล่ียน
จากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูงขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมรมช.พาณิชย์ 
กล่าวว่า “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New 
Engines of Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศท่ีมีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความหลากหลาย
เชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” 
 
 

ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
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โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” 
ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, 

Robotics & Mechatronics) 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล

ฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 

Services) 
ท้ัง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย จะเป็นแพลตฟอร์มในการสร้าง “New Startups” ต่างๆมากมาย 

อาทิ  
ในกลุ่มที่ 1 : เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) 

 ในกลุ่มที่ 2 : เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) สปา 
ในกลุ่มที่ 3 : เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech)  
ในกลุ่มที่ 4 : เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยี 
                การศึกษา (Edtech) อี–มาร์เก็ตเพลส (E–Marketplace) อี–คอมเมิร์ซ (E–Commerce)  

 ในกลุ่มที่ 5 : เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business)  
                เทคโนโลยีการท่องเท่ียว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing)  
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องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

 
 

 
 
 
วิสัยทัศน์   
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 ยกระดับเช่ือมโยงสร้างเครือข่ายการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ท้ังในและ
ต่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดท้ังในและต่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการ และมีส่วนร่วมตอบสนองต่อการพัฒนา และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยนืและเป็นธรรม 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนากลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรม
ล้านนา สังคมน่าอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
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วิสัยทัศน์   
 
 
 
ประเด็นการพัฒนา  

จังหวัดล าพูนก าหนดประเด็นการพัฒนา จ านวน 5 ประเด็น โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
  1. เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco City) 
  2. เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft City) 
  3. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 
  4. เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  

    (Cultural Experience Destination City) 
5. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (City of Quality Living) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 

แผนพัฒนาจังหวัดล าพนู (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 

 



29 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
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วิสัยทัศน์ 

 
  

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
2. สร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 
3. สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยนื 
4. ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มีความสะดวกปลอดภัย และพัฒนาบุคลากรในการน าเสนอองค์ความรู้แก่

นักท่องเท่ียว   
เป้าประสงค์รวม 
 1. พัฒนาสังคมเศรษฐกิจ และส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มรายได้ และกระจายรายได้ 
 2. ผลผลิตภาคเกษตรมีศักยภาพท่ีดีขึ้น โดยใช้หลักความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. ลดใช้สารเคมี และใช้เกษตรอินทรีย์ท าให้ผลผลิตท่ีได้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
 4. เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และมีความสุขบนพื้นฐานชีวิตพอเพียง 
   5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ       
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
 เพื่อให้การพัฒนาอ าเภอเป็นไปตามทิศทางวิสัยทัศน์ ภายใต้สภาพแวดล้อม ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัด จึง
ก าหนดเปูาหมายยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ดังนี้    
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  
 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ ที ่2 
 ส่งเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 
ยุทธศาสตร์ ที ่3 
 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง และลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ ที ่4 
 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอบ้านธิ 
 
 

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

แผนพัฒนาอ าเภอบ้านธิ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

“ศูนย์ผลิตสินค้าเกษตรกรรมและปศุสัตว์” 
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2.1 วิสัยทัศน์ 

 
          
 
 
2.2 พันธกิจ 

 2.2.๑. ด าเนินการบริการสาธารณะด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
ให้ครอบคลุม 

 2.2.2 พัฒนาชุมชนเข็มแข็งต้นแบบต าบลห้วยยาบ สร้างความอยู่ดีมีสุข การกินดีอยู่ดี น ารายได้ท่ียั่งยืนสู่ 
 ครัวเรือน 
 2.2.3  ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมไทยอง เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมการน าทุนท่ีเป็นมรดกทาง 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 
2.3 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1     พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ยุทธศาสตร์ที่  2      พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง 
 ยุทธศาสตร์ที่  3      พัฒนาด้านการบริหารองค์กร และการเงินการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่  4      อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  5      สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง 

 ยุทธศาสตร์ที่  6      เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่  7      สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาท่ีเป็นเลิศ 

 
2.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ควบคู่คุณธรรม 
3. ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมไทยอง 
 

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

ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 
 

"พัฒนาชุมชน สู่สังคมที่น่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม วัฒนธรรมไทยอง" 
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2.5  เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์

1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 

1. เส้นทางคมนาคมครอบคลุมท่ัวถึง และได้มาตรฐาน 
2. ระบบไฟฟูาและประปา มีมาตรฐาน เพียงพอ 
3. มีแหล่งน้ า ท่ีเพียงพอกับการอุปโภคบริโภค 

2. พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริม
วัฒนธรรมไทยอง 
 

๑. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
2. กลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรและอื่นๆ ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ  
3. ระบบเครือข่ายการตลาด พัฒนาสินค้า OTOP ต าบลได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
4. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
5. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการ
พัฒนา การสืบสาน และส่งเสริมกิจกรรม ชุมชน ศาสนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูอย่าง
ยั่งยืน 
6. ประชาชนในท้องถิ่นมคุีณธรรมจริยธรรม 

3. พัฒนาด้านการบริหารองค์กร และ
การเงินการคลัง 
 

๑. การบริหารงานองค์กร ท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัว 
๒. บุคลากรในองค์กรมีสมรรถนะสูง 
3. เครื่องมือเครื่องใช้ในส านัก และสถานท่ีปฏิบัติงาน มีความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ 
4. ระบบการบริหารงานคลังให้ทันสมัยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

4.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน และส่งเสริม
การเกษตร 
 

๑.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู  
๒.  เกิดการสร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายดูแล ปลูกจิตส านึก เฝูาระวัง และ
ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
๕.  กิจกรรมทางการเกษตรทุกประเภทได้รับส่งเสริมและสนับสนุน 
๖.  ท่ีสาธารณะในท้องถิ่น มีการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

5 . ส นั บ ส นุ น แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ
สาธารณสุขให้เข้มแข็ง 
 

๑. ประชาชนมีการสร้างเสริมสุขภาพ  
๒. ระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ 
๓. บุคลากรสาธารณสุข ศักยภาพสูง  
๔. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น มีมาตรฐาน 
๕. โรคระบาดในท้องถิ่น เกิดการปูองกันและควบคุม 
6. ผู้ประกอบการกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  มีความความเข้าใจใน
ข้อบังคับต่างๆ 
7. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล น้ าเสีย มีประสิทธิภาพ 
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6. เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน
และปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

1. ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น มีความปลอดภัย 
 

7. สนับสนุนระบบการศึกษาและการ
กีฬาท่ีเป็นเลิศ 

๑ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบให้ได้มาตรฐานทุกด้าน 
2. กิจกรรมการกีฬาในท้องถิ่นทุกด้าน เกิดรับการพัฒนา 
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2.6 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1.  การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้ น ฐานสาธารณูปโภค  และ
สาธารณูปการ 

1. เส้นทางคมนาคมครอบคลุมท่ัวถึง และได้
มาตรฐาน 
 
 
2. ระบบไฟฟูาและประปา มีมาตรฐาน 
เพียงพอ 
 
3. มีแหล่งน้ า ท่ีเพียงพอกับการอุปโภค
บริโภค 

1 .  ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  ด้ าน คม น าคม  แ ละ
การจราจรอยูใ่นระดับดี 
 
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการด้านไฟฟูา อยู่ในระดับดี 
 
3. จ านวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชน
จากการขุดเจาะน้ าบาลดาล/ เปุาล้าง 
บ่อน้ าบาดาล 

2. การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง 
 

๑. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 
 
 
 
 
2. กลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
และอื่นๆ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ ฝีมือแรงงานท้ังในระบบและนอก
ระบบ  
 
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ต าบล
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
 
4. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 
 
 
 
 
 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการด้านการส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาด้านอาชีพ สามารถน าไป
ด ารงชีพ/ประกอบอาชีพได้ อยูใ่นระดับ
ดี 
 
5. ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ สามารถพัฒนาศักยภาพ กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรและอื่นๆ 
 
 
6. จ านวนสินค้า OTOP ต าบลห้วย
ยาบ 
 
7.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการด้านการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาด้านสังคมและ จัดสวัสดิการ 
อยู่ในระดับดี 
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5. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการพัฒนา การ
สืบสาน และส่งเสริมกิจกรรม ชุมชน ศาสนา 
อนุรักษ์ และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 

8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา/
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น อยู่ในระดับดี   

3. การพัฒนาด้านการบริหาร
องค์กร และการเงินการคลัง 
 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ มีการ
บริหารงานองค์กร ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
๒. บุคลากรในองค์กรมีสมรรถนะสูง 
 
 
 
 
3. เครื่องมือเครื่องใช้ในส านัก และสถานท่ี
ปฏิบั ติ งาน  มีความ ทันสมั ย และมี
ประสิทธิภาพ 
 
4. ระบบการบริหารงานคลังให้ทันสมัย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏบัิติราชการอยูในระดับดี 
 
10. ร้อยละของจ านวนบุคลากรใน
สังกัดอบต.ห้วยยาบ ท่ีไดรับการพัฒนา 
และผ่านหลักเกณฑ์ ทดสอบความรู
60 คะแนนขึ้นไป 
 
11. ร้อยละของจ านวนครุภัณฑ์
ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 
12. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มา
ติดต่อบริการทางภาษี อยู่ในระดับดี 

4.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ
ส่งเสริมการเกษตร 
 

๑. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้รับ
การอนุรักษ์ และฟื้นฟู  
 
 
2. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการ
อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู  แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 
3. เกิดการสร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย
ดูแล ปลูกจิตส านึก เฝูาระวัง และปูองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 
 

13. พื้นท่ีการอนุรักษ์และ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ได้รับ 
 
14.  จ านวน โครงก าร  เพื่ อสร้ า ง
จิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
ฟื้ น ฟู  แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 
15. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างองค์ความรู้ อยู่
ในระดับดี 
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4.  กิจกรรมทางการเกษตรทุกประเภทได้รับ
ส่งเสริมและสนับสนุน 
 
5. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ได้รับการพัฒนา 
เพียงพอกับการเกษตร 

16 .  ร้ อ ย ละ คว าม พึ ง พอ ใ จข อ ง
ผู้เข้าร่วมโครงการ อยูใ่นระดับดี 
 
17. ร้ อยละของแหล่งน้ า เพื่ อ
การเกษตร ท่ีได้รับรับการพัฒนา 

5.สนับสนุนและพัฒนาระบบ
สาธารณสุขให้เข้มแข็ง 
 

๑. ประชาชนมีการสร้างเสริมสุขภาพ  
 
๒. ระบบสาธารณสุขและระบบบริการ
สาธารณสุขในท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ 
 
 
๓. บุคลากรสาธารณสุข ศักยภาพสูง  
 
 
4. โรคระบาดในท้องถิ่น มีการปูองกันและ
ถูกควบคุม 
 
5. ผู้ประกอบการกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ มีความความเข้าใจในข้อบังคับต่างๆ 
 
6. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และส่ิง
ปฏิกูล น้ าเสีย มีประสิทธิภาพ 

18. จ านวนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 
 
19. จ านวนโครงการพัฒนาระบบ
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ ร ะ บ บ บ ริ ก า ร
สาธารณสุขในท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ 
 
20. จ านวนโครงการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข 
 
21. จ านวนโครงการส่งเสริมปูองกัน
โรคระบาด 
 
22 .  ร้ อ ย ละ คว าม พึ ง พอ ใ จข อ ง
ผู้เข้าร่วมโครงการอยูในระดับดี 
 
23. จ านวนโครงการการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล น้ าเสีย 

6. เสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชุมชนและปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

1. ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
ท้องถิ่น มีความปลอดภัย 
 

24. จ านวนโครงการ เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชุมชนและปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย 

7. สนับสนุนระบบการศึกษาและ
การกีฬาท่ีเป็นเลิศ 

1. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อบต.ห้วย
ยาบ ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 
2. เด็กนักเรียน มีกิจกรรมการเรียนรู ท่ีมี
คุณภาพ  
 
3. เด็กนักเรียน ในสังกัดรร. อบต.ห้วยยาบ 
ไดรับการส่งเสริมให้ออกก าลังกาย และการ
เล่นกีฬา 

25. จ านวนโครงการท่ีสนับสนุนระบบ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
26. จ านวนโครงการการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กนักเรียน 
 
27. จ านวนโครงการสนับสนุนการออก
ก าลังกาย และการเล่นกีฬา 
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2.7 ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
ด้านคมนาคม และการจราจรอยูใ่นระดับดี 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้าน
ไฟฟูา อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

3. จ านวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากการขุด
เจาะน้ าบาลดาล/ เปุาล้าง บ่อน้ าบาดาล 

20 
ครัวเรือนขึ้น

ไป 

20 
ครัวเรือนขึ้น

ไป 

20 
ครัวเรือนขึ้น

ไป 

20 
ครัวเรือนขึ้น

ไป 

20 
ครัวเรือนขึ้น

ไป 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ด้านการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาด้านอาชีพ 
สามารถน าไปด ารงชีพ/ประกอบอาชีพได้ อยูใ่น
ระดับดี 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

5. ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
สามารถพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม
เกษตรกรและอื่นๆ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

6. จ านวนสินค้า OTOP ต าบลห้วยยาบ 1 สินค้า 1 สินค้า 1 สินค้า 1 สินค้า 1 สินค้า 
7.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านสังคม
และ จัดสวัสดิการ อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น อยู่ในระดับดี   

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอยู
ในระดับดี 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

10. ร้อยละของจ านวนบุคลากรในสังกัดอบต.
ห้วยยาบ ท่ีไดรับการพัฒนา และผ่านหลักเกณฑ์ 
ทดสอบความรู 60 คะแนนขึ้นไป 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

11. ร้อยละของจ านวนครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 

5 5 5 5 5 
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12. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มาติดต่อบริการ
ทางภาษี อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

13. พื้นท่ีการอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ 

5% 5% 5% 5% 5% 

14. จ านวนโครงการ เพื่อสร้างจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ฟืน้ฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

1 1 1 1 1 

15. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
สร้างองค์ความรู้ อยูใ่นระดับดี 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

16. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
อยูใ่นระดับดี 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

17. ร้อยละของแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ท่ีได้รับ
รับการพัฒนา 

1 1 1 1 1 

18. จ านวนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 1 1 1 1 1 
19. จ านวนโครงการพัฒนาระบบสาธารณสุข
และระบบบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น มี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 

20. จ านวนโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 1 1 1 1 1 
21. จ านวนโครงการส่งเสริมปูองกันโรคระบาด 1 1 1 1 1 
22. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
อยใูนระดับดี 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

23. จ านวนโครงการการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย และส่ิงปฏิกูล น้ าเสีย 

1 1 1 1 1 

24. จ านวนโครงการเสริมสร้างความปลอดภัย
ในชุมชนและปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

1 1 1 1 1 

25. จ านวนโครงการท่ีสนับสนุนระบบการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ 

1 1 1 1 1 

26. จ านวนโครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กนักเรียน 

1 1 1 1 1 

27. จ านวนโครงการสนับสนุนการออกก าลังกาย 
และการเล่นกีฬา 

1 1 1 1 1 
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2.8 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

1.1 พัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคม 
1.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
1.3 พัฒนาโครงข่ายด้านไฟฟูา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง 

2.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอบต.ห้วยยาบ 
2.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน  
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายและการแข่งขันกีฬาในทุก 
ประเภท  
2.4 สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก นักเรียน ประชาชน และ 
ผู้ด้อยโอกาสในต าบลห้วยยาบ  
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านสังคมและจัดสวัสดิการ 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาด้านการบริหารองค์กร 
และการเงินการคลัง 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของอบต.ห้วยยาบ 

ยุทธศาสตร์ที ่4  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเกษตร 

4. อนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  5  สนับสนุนและพัฒนาระบบ
สาธารณสุขให้เข้มแข็ง 

5. พัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  เสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชุมชนและปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

6. สร้างความปลอดภัยในชุมชนและปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สนับสนุนระบบการศึกษาและ
การกีฬาท่ีเป็นเลิศ 

7.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอบต.ห้วยยาบ 
7.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน  
7.3 ส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายและการแข่งขันกีฬาในทุก 
ประเภท 
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2.9 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จากท่ีจังหวัดล าพูนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ว่า “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 

“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดล าพูนมีความสุขจาก คุณภาพชีวิตและ
สภาวะแวดล้อมท่ีดี” 

โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ้างอิงตัวช้ีวัดท่ีปรับปรุงจาก  ดัชนีคุณภาพชีวิตของ
คณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558) ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน และได้น าเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต (quality of life) ของ OECD (The Organization for 
Economic Co-operation and Development) มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของจังหวัดล าพูน โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 180 

 (1) ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน  
 (2) การพัฒนาทุนมนุษย์ 
 (3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
 (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 (5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ จะเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหลักในการขับเคล่ือน ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน ให้มีระบบคมนาคมขนส่งท่ีได้มาตรฐาน โดยเฉพาะเส้นทางสายรองท่ีใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่จะมีปริมาณเพิ่มข้ึนในอนาคต และระบบบริหารจัดการน้ าท่ีดีให้มีน้ าเพียงพอกับความต้องการ
ของภาคการเกษตร ยุทธศาสตร์ท่ี  2  พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมชุมชน
เข้มแข็ง และวัฒนธรรมไทยอง สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน ประชาชนในจังหวัดล าพูนมีความสุขจาก 
คุณภาพชีวิตท่ีดี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาด้านการบริหารองค์กร และการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าท่ี พัฒนาระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที ่4  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนและส่งเสริมการเกษตร ยุทธศาสตร์ท่ี 5  สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  
เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  ยุทธศาสตร์ที่ 7  สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬา
ท่ีเป็นเลิศ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๓ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๙ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๙ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 

 

 

 

2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 

4. ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 

5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและ
การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับ

ที่ 12 

1. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ
ตอนบน 

ประเด็นพัฒนาจังหวัด
ล าพูน 

ยุทธศาสตร์อ าเภอบ้านธิ 

ยุทธศาสตร์พัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยยาบ 

1. สร้างคุณค่าและความโดด
เด่นด้านอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและบริการ 

1. เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Eco City) 

1. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถภาคการเกษตรให้

เข้มแข็งและย่ังยืน 

3. พัฒนาด้านการบริหารองค์กร 
และการเงินการคลัง 

2. การสร้างความธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าใน

สังคม 

4. การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน 

5. เสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่งคั่งและย่ังยืน 

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

6. การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ

ชอบ และธรรมาภิบาล 

7. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ 

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ 

10. ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือ

การพัฒนา 

2. ยกระดับเชื่อมโยงสร้างเครือข่าย
การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งใน

และต่างประเทศ 
 

3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ 

4. อนุรักษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ และมีส่วน
ร่วมตอบสนองต่อการพัฒนา และใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 

 

2. เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Craft City) 

3. เมืองเกษตรสีเขียว  
(Green Agricultural City) 

4. เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม   

(Cultural Experience Destination City) 
 

5. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  
(City of Quality Living) 

2. ส่งเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน   
/ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพื้นที่ 

3. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 
 

4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ของอ าเภอบ้านธิ 

 

1. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

2. พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
และส่งเสริมวัฒนธรรม  

ไทยอง 

5. สนับสนุนและพัฒนา
ระบบสาธารณสุขใน

เข้มแข็ง 

6. เสริมสร้างความ
ปลอดภัยและบรรเทา

สาธารณภัย 

4. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม

การเกษตร  

7. สนับสนุนระบบ
การศึกษา และ 

การกีฬา 
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ปัญหาและข้อจ ากัดในการพัฒนาต าบลห้วยยาบ มีดังนี ้

ปัญหา รายละเอียด 
1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

- ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค  
- เครือข่ายการคมนาคมยังไม่ครอบคลุม 
- การขยายเขตไฟฟูาไม่ครอบคลุม 

2. ปัญหาคุณภาพชีวิต - ผู้สูงอายุในหมู่บ้านจ านวนมากขึ้น และไม่มีกิจกรรมท าร่วมกัน 
  หรือมีการส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุ 

3. ปัญหาด้านสังคม - แรงงานขาดทักษะ 
- ประชาชนขาดการศึกษาต่อเนื่อง   
- เยาวชนให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างน้อย 
- ปัญหายาเสพติด 
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ  ทรัพย์สินของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
- ขาดความร่วมมือกับผู้น าหมู่บ้าน / หน่วยงานภาครัฐอื่นๆท่ีเข้าไป
ร่วมท ากิจกรรมในหมู่บ้าน เช่น การจัดท าแผน การฝึกอบรมต่างๆ 
ฯลฯ  

4. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

- การใช้ท่ีดินในเขตชลประทาน ยังไม่มีประสิทธิภาพ มีการปลูกพืช
ในเขตชลประทานน้อย 
- ปุาไม้ถูกบุกรุกมีการลักลอบตัดไม้เพื่อท าฟืนขายให้โรงงานท าอิฐ
และโรงบ่มใบยา 
- มีการขายหน้าดิน ท าให้พื้นดินเป็นบ่อลึก เป็นอันตรายต่อพื้นท่ี
ข้างเคียงและสภาพแวดล้อม  ก่อให้เกิดหลุมบ่อขนาดใหญ่ ยากแก่
การท าให้อยู่สภาพเดิมได้ 
- มีการใช้สารเคมีทางด้านการเกษตรมาก 
- ปัญหามลภาวะจากการเล้ียงสัตว์ไม่มีการบ าบัดน้ าเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ปัญหาการลักลอกท้ิงและเผาขยะ 

5. ปัญหากลุ่มผลผลิต อาชีพและการมีงาน
ท า 

- มีความเหล่ือมล้าทางรายได้ของประชาชนในพื้นท่ี ประชาชนมี
ภาระหนี้สิน รายได้ ไม่พอกับรายจ่ายเนื่องจากไม่มีอาชีพแน่นอน 
- ไม่มีอาชีพเสริมหลังจากการท าอาชีพหลัก 
- ไม่มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

3. การวิเคราะห์เพื่อพฒันาท้องถิน่ 
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- ต้นทุนในการผลิตสูง พึ่งพิงตลาดภายนอกพื้นท่ี ท าให้ต้นทุนการ
ผลิตสูง 
- ผลผลิตไม่ได้ราคา ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เพราะบางพื้นท่ี 
- ประสบปัญหาพื้นท่ีท าการเกษตร 

6. ปัญหากลุ่มสาธารณสุข - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่างๆ 
- ปัญหาการจัดการด้านน้ าเสียจากการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 
- ประชาชนขาดความใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ไม่สนใจในการ
ออกก าลังกาย เพื่อร่างกายท่ีแข็งแรง 
- ไม่มีวินัยในการก าจัดขยะท่ีถูกต้อง และไม่ถูกสุขลักษณะ 

7. ปัญหาแหล่งน้ า - การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
- น้ าใต้ดินท่ีใช้อุปโภคไม่เพียงพอ 
- ขุดลอกคลองสาธารณะ ฝายชะลอน้ าภัยแล้ง ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

8. ปัญหากลุ่มความรู้การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

- ไม่สนามกีฬาประจ าต าบล 
- ขาดแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม / ขาดศูนย์การเรียนรู้ใน
ด้านต่างๆ 

9. ปัญหากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

- ปัญหาการบุกรุกท่ีปุาสงวนและท่ีสาธารณะ 
- ปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นท่ีการเกษตร 
- ปัญหาการเผาปุาในฤดูแล้ง 
- ขาดการความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน 
- ขาดการดูแลเอาใจใส่ ปล่อยให้ภูมิทัศน์ของหมู่บ้านไม่น่ามอง 
- เกษตรกรใช้วิธีการเผาฟาง และตอซังข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต 

- ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
- ประชาชนขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
- ประชาชนขาดมาตรการที่ชัดเจนในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
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๓.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ินด้วยเทคนิค  
SWOT Analysis  
 จากการศึกษาข้อมูลสภาพท่ัวไปของต าบลห้วยยาบ ในภาพรวม ได้น ามาก าหนดประเด็น เพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพการพัฒนาของต าบลห้วยยาบ โดยอาศัยเทคนิค SWOT  ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง (STRENGTH) 
จุดอ่อน (WEAKNESS) อันเป็นปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดล้อมภายในต าบล (INTERNAL FACTORS) และการ
วิเคราะห์ถึงโอกาส (OPPORTUNITY) และสภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด (THREAT) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือ
สภาวะแวดล้อมภายนอก (EXTERNAL FACTOR) ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามตารางการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางวิเคราะห์ปัจจัยภายในของต าบลห้วยยาบ  (INTERNAL  FACTORS) 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง  (STRENGTH) จุดอ่อน (WEAKNESS) 
๑. ด้านการบริหาร - มกีารจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- มีการจัดท างบประมาณในการบริหาร
จัดการ 
- มแีผนอัตราก าลังในการบริหารงาน 
- มีคณะบริหารท้องถิ่นท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง 
- มีระบบการจัดการบริหารท่ีเป็นอิสระ
ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 
- หน่วยงานรัฐบาลให้ความสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
- มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ขององค์กรและส่วนงานภายในองค์กร 

- ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคับ
แคบไม่สะดวกในการติดต่อด าเนินงาน 
และรองรับกับจ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีเพิ่มมาก
ขึ้น 
- ไมด่ าเนินงานตามแผนท่ีได้วางไว้ 
- การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถ
กระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและ
การพัฒนาได้ ครอบคลุมการพัฒนา
ท้องถิ่นได้ครบทุกด้าน 

๒. ด้านระเบียบกฎหมาย - มีข้อบัญญัติงบประมาณของท้องถิ่น 
- การด าเนินงานภายใต้กฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับ 
- มีการบริหารจัดการงบประมาณของ
ท้องถิ่น 
- มีการตรวจสอบการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
- สร้ างองค์ความรู้ ให้ราษฎรเกี่ยวกับ
กฎหมายท้องถิ่น 
 

- การด าเนินงานล่าช้า เนื่องจากเป็นไป
ตามระเบียบข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
- อยู่ภายใต้การก ากับดูแลจึงขาดความ
คล่องตัวในการบริหาร 
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๓. ด้านบุคลากร 
 

- มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและ
คุ ณ วุ ฒิ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ท่ี พ ร้ อ ม ท่ี จ ะ 
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
- มีการแบ่งงานในหน่วยงานตามสาย  
การบังคับบัญชา 
- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถใน   
การปฏิบัติงาน 

- ขาดผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
- มีงบประมาณในการว่าจ้างบุคลากรไม่
เพียงพอ 

๔. ด้านงบประมาณ - มีรายได้มาจากการจัดเก็บภาษีอากร 
- ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการ
บริหารงาน และพัฒนาท้องถิ่น 
- มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตาม
แผนงาน 

- มีกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องจ านวนมาก 
- การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 
- ขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ ท่ี
ยุ่งยาก ซับซ้อน  
- งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมาแล้วไม่
เพียงพอต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับน้อยกว่า
ราคาในท้องตลาดมาก 

๕. ด้านระบบฐานข้อมูล 
 

- มีระบบฐานข้อมูลอิเล็กโทรนิกส์จัดเก็บ
ข้อมูล 
- มีเครื่องใช้ส านักงานท่ีเอื้อต่อการ
ด าเนินงาน 
- มีระบบสารสนเทศ 
- มีช่องทางการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง   

- ฐานข้อมูลท่ีหน่วยงานแต่ละแห่งจัดเก็บ
ไม่ตรงกันท าให้ข้อมูลคลาดเคล่ือน 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้าน
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
 

๖. ด้านทรัพยากร - ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาใน ด้านจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

- ทรัพยากรเริ่มเ ส่ือมโทรมจากการใช้
ประโยชน์ของคนในชุมชนมากเกินไป 
- ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ หวงแหน บ ารุงและรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๗. ด้านสังคม - ประชาชนเห็นความส า คัญของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และให้ความร่วมมือ
ร่วมใจของประชาชน ในการจัดกิจกรรม
ด้านสังคม 

- ประชากรใกล้เ คียง ส่วนใหญ่ เป็น         
ชาวพื้นบ้านง่ายต่อการติดต่อประสานงาน

- การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม
และการพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า 
- การขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมไม่มี
ความต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล 
และงบประมาณ  
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และมีความรักใคร่สามัคคี 
 - ชุมชนปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม
ร้ายแรงและไม่มีปัญหาทางด้านมลภาวะ
หรือปัญหาแรงงานต่างด้าว 

- ประชากรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

- โครงสร้างของประชากรในชุมชนท่ีเป็น
คนหนุ่มสาว/ ช่วงวัยท าง าน ออกไป 
ท างานนอกพื้นท่ี ท าให้กิจกรรมของชุมชน
เข้มแข็งขาดพลังในการขับเคล่ือน 

๘. ด้านเศรษฐกิจ - ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางด้านการเกษตร 
- มีพืชเศรษฐกิจ (ล าไย) ท่ีมีช่ือเสียงและ       
ก่อให้เกิดรายได้หลัก 
- เป็นแหล่งเล้ียงปศุสัตว์ (โคนม) 
- พื้น ท่ีเหมาะแก่การลงทุนค้าขาย 
เนื่องจาก    มีเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียง 
- มีการกลุ่มอาชีพหลากหลายอาชีพใน
ต าบลห้วยยาบ ซึ่งเป็นสินค้า OTOP  
- พื้นท่ีใกล้เคียงเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่
การเกษตรและติดต่อค้าขายขนส่งวัตถุดิบ 
- มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางบก 
- มีเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
- มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในบริ เวณ
ใกล้เคียง 

- ไม่มีการน านวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ใน
การเกษตร 
- ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
- ไม่มีตลาดท่ีจะมารองรับพืชผลทาง
การเกษตรมากนัก 
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีไม่มากนัก 
- ความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ
ต่างๆ 
- อาจมีการแข่งขันในเรื่องของการ  
ประกอบอาชีพ 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
- ขาดแคลนตลาดรองรับผลผลิต
การเกษตร 
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของต าบลห้วยยาบ  (EXTERNAL  FACTORS) 

 

 
ปัจจัยภายนอก 

 

 
โอกาส (OPPORTUNITY) 

 
ปัญหา/อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (THREAT) 

๑. ด้านการบริหาร  - ภาครัฐสนับสนุนการด าเนินงานของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- รัฐบาลสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยแบบ
ฐานราก 
- ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมและกระจาย
อ านาจปกครองสู่ท้องถิ่น 
- มีการบัญญัติกฎหมายใหม่ท่ีเอื้อต่อการ
ด าเนินงาน 

 - นโยบายของรัฐอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
มติคณะรัฐบาล 

 - ในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีการ
ทุจริตการเลือกตั้ง 

 - ผู้น าท้องถิ่นมาจากการเลือกต้ังอาจมีนโยบาย
การบริหารที่แตกต่างกัน 

 - ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
กฎหมาย ระเบียบ 

๒. ด้านระเบียบ
กฎหมาย 

 - รัฐบาลให้โอกาสท้องถิ่นได้บริหารจัดการและ
การด าเนินงาน 

 - รัฐบาลให้การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 
 - รัฐบาลออกฎหมาย   ระเบียบ   ข้อบังคับ    
ท่ีเอื้อต่อการด าเนินงาน 

 - มีระบบการปฏิบัติงานหลายขั้นตอนและเกิด
ความซ้ าซ้อน 

 - การบริหารงานอาจขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ   
ข้อบังคับ 

๓. ด้านบุคลากร  - มีการบรรจุแต่งต้ังข้าราชการมากยิ่งขึ้น 
 - มีการเปิดสอบพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่ง
ต่างๆ มากยิ่งขึ้นซึ่งสะดวกต่อการขอใช้บัญชี 

 - การเปิดสอบต าแหน่งต่างๆท่ีส่วนกลางจัด
สอบไม่ตรงกับความต้องการอัตราก าลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - คุณวุฒิของผู้ท่ีสอบได้ในต าแหน่งท่ีต้องการไม่
ตรงกับการปฏิบัติราชการจริง 

 - การขอใช้บัญชีเพื่อการบรรจุแต่งต้ังมีล าดับ
ขั้นตอนสลับซับซ้อนมาก 

๔. ด้านงบประมาณ  - มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตาม พรบ.ก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  

 - การจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามพรบ.ก าหนดแผนฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕.ด้านระบบฐานข้อมูล 
 
 
 
 

 - หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนระบบการ
ติดต่อส่ือสารที่ทันสมัย 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อบริการ
ประชาชน 
 
 

 - บุคลากรขาดความรู้ความเช่ียวชาญในด้าน
ระบบสารสนเทศ 

  - ข้อมูลสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด 
- ขาดการบูรณาการและการประสานงานท่ีดี
ในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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๖. ด้านทรัพยากร - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม เ ป็ น
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาล
ส่งเสริม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม เ ป็ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน มีโอกาส
ได้รับการสนับสนุนมาก 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์
ส่งเสริม 

- ขาดการบูรณาการและการประสานงานท่ีดี
ในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ค่อนข้างมาก
ท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ
ล่าช้าในการท างาน 

๗. ด้านสังคม - ส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเกี่ ยวข้อง ให้การ
สนับสนุน อย่างเต็มความสามารถ 
- หน่วยงานท่ีภาครัฐหรือเอกชนท่ีเข้าไป
ส่งเสริมการพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง 

- ขาดการบูรณาการและการประสานงานท่ีดี
ในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ค่อนข้างมาก
ท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว 

8. ด้านเศรษฐกิจ - ส่วนราชการหรือภาคเอกชนท่ีเข้าไปส่งเสริม
และสนับสนุนศักยภาพของชุมชนในการ
จัดการ 
 

- ไม่มีกลไกในการระดมเงินทุนของชุมชนเพื่อ
เป็นสินเช่ือให้แก่สมาชิกในชุมชน 

- การสนับสนุนจัดระบบการผลิต สามารถลด
ต้นทุนการผลิตในเรื่องการใช้เครื่องมือ หรือ
เครื่องทุนแรงในการผลิต จากภาครัฐยังไม่
เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 

ด้าน สภาแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง 

ความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวัง 

1. โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 
 
 

1. ขาดแคลนแหล่ง
น้ าในการเกษตรและ
น้ าประปาส าหรับ
อุปโภค บริโภค 
 
2. ระบบไฟฟูาส่อง
สว่างไม่ครอบคลุม 
 
 
3. ระบบรางระบาย
น้ าไม่เพียง 
 
 
4. ประชาชน
ต้องการเส้นทางใน
การสัญจรไปมาเพิ่ม
มากขึ้น 
 
5. ระบบผังเมือง 
ชุมชนไม่มีการ
วางแผน  
 
 
 
 
 
 
 
 

- แหล่งน้ าและระบบ
น้ าประปา 
 
 
 
- ไฟฟูา 
 
 
 
- ระบบรางระบาย
น้ า 

 
 
- เส้นทางคมนาคม 
 
 
 
 
- ผังเมือง 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบ 

 
 
- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบ 
 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบ 

 
- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบ 

 
 
- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบ 

 
 
 

 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและระบบ
น้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

 
-  ระบบไฟฟูาส่อง
สว่างครอบคลุม
พื้นท่ีท้ังหมด 
 

- ระบบรางระบาย
น้ าท่ีครอบคลุม มี
มาตรฐาน 

 
- เส้นทางคมนาคม

เพิ่มมากขึ้น 
 

 
 
- พื้นท่ีส่วนต่างๆใน

ชุมชนมีการ
วางแผนระบบผัง
เมืองอย่างเป็น
ระบบ 
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2. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

1. มีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่  
 
 
2. ประชาชนใน
พื้นท่ีปุวยเป็นโรค
เรื้อรังแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้น 
 
3. ปริมาณขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
4. ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภคน้ า
ท่ีไม่ 
สะอาด และมี
ส่ิงเจือปน 
 
5. เด็กและผู้สูงวัย
บางครอบครัว อยู่
ตามล าพัง ผู้สูงวัย
รับภาระในการดูแล
เด็ก 
 
6. ผู้พิการไม่ได้รับ
โอกาสในด้านต่างๆ 
 
 
 
 
 

- ด้านสาธารณสุข 
 
 
 
- ด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
- ด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
การอุปโภค – 
บริโภค 
 
 
 
 
สังคมในชุมชน 
 
 
 
 
 
สังคมในชุมชน 
 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบ 

 
- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบ 

 
 
- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบ 

 
 
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบ 
 
 
 
ผู้สูงวัยและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยาบ 
 
 
 
ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยาบ 

- ในพื้นท่ีไม่มีการ
ระบาดของโรค 

 
 
- จ านวนประชาชน
เป็นโรคเรื้อรังมี
จ านวนลดลง 

 
 
- ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้
หมดไปด้วยวิธีการ
ท่ีถูกต้อง 

 
- ประชาชนมีน้ าท่ี
สะอาดไว้เพื่อ
บริโภค 

 
 
 

ผู้สูงวัยและเด็กได้รับ
การดูแลเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
ผู้พิการได้รับโอกาส 
เข้าถึงส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 
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3. การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
5. การบริหาร
จัดการ/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชาชนขาด
แหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 
 
2. ผลผลิตตกต่ า 
 
 
 
3. ขาดแคลนการ
จ้างงาน 
 
 
1. อุบัติเหตุทาง
ถนนเพิ่มมากขึ้น 
 
 
2. อาญากรรมเพิ่ม
มากขึ้น 
 
 
1. มีการเผาปุาเพิ่ม
มากขึ้นในฤดูแล้ง 
 
 
2. ประมาณน้ าท่ี
ขาดแคลนในฤดูแล้ง 
 
 
 
 
 
 

การลงทุน 
 
 
 
 
การพาณิชยกรรม 
 
 
 
การพาณิชยกรรม 
 
 
 
การจราจร 
 
 
 
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยาบ 
 
 
เกษตรกรในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยาบ 
 
ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยาบ 
 
ประชาชนท่ีสัญจรไป
มา 
 
 
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบ 
 
ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยาบ 
 
พื้นท่ีในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบ 
 
 
 
 
 

แหล่งเงินท่ีสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 
 
 
 
มีการประกันราคา
ผลผลิต 
 
 
มีการจ้างงานเพิ่มข้ึน 
 
 
 
อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง 
 
 
อาญากรรมลดลง 
 
 
 
การเผาปุาลดลง 
 
 
 
มีอ่างเก็บน้ า/สระน้ า 
เพิ่มมากขึ้น 
มีระบบริหารจัดการ
น้ า 
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6. ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ถูกลืมเลือน 

ศิลปวัฒนธรรม พื้นท่ีในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบ 
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบ 

มีการจัดประเพณี
เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมเป็น
ประจ าทุกปี 

 



๕๒ 
 

๕๒ 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1 
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

 
การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

2 พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง บริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  กองการศึกษา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด 

3 พัฒนาด้านการบริหารองค์กร และการเงินการคลัง บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ส านักปลัด  
กองคลัง 

 

4 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

และส่งเสริมการเกษตร 
การเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน ส านักปลัด 
 

กองช่าง 
แผนงานการเกษตร 

5 สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด  

6 
เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทา   

สาธารณภัย 
บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองช่าง 

7 สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาท่ีเป็นเลิศ บริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

กองการศึกษา  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22_ctl0:_ctl0:Budget_Expense_First_Form1:gridList:_ctl1:H_Exp_Data_Name%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))


จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. พัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานสาธารณปูโภค และ
สาธารณปูการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รวม
2. พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสรมิวัฒนธรรมไทยอง

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 420,000.00      8 420,000.00      8 420,000.00      8 420,000.00      8 420,000.00      40 2,100,000.00     
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7 615,000.00      7 615,000.00      7 615,000.00      7 615,000.00      7 615,000.00      35 3,075,000.00     
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 146,000.00      5 146,000.00      5 146,000.00      5 146,000.00      5 146,000.00      25 730,000.00        

รวม 20 1,181,000        20 1,181,000        20 1,181,000        20 1,181,000        20 1,181,000        100 5,905,000.00     
3. พัฒนาด้านการบรหิารองค์กร และการเงนิการคลัง

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 355,000.00      5 355,000.00      5 355,000.00      5 355,000.00      5 355,000.00      25 1,775,000.00     
3.2 แผนงานบริหารงานคลัง 1 100,000.00      1 100,000.00      1 100,000.00      1 100,000.00      1 100,000.00      5 500,000.00        

รวม 6 455,000.00      6 455,000.00      6 455,000.00      6 455,000.00      6 455,000.00      30 2,275,000.00     

4. อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยนืและส่งเสรมิการเกษตร
4.1 แผนงานการเกษตร 45 1,253,750.00   45 1,253,750.00   45 1,253,750.00   45 1,253,750.00   45 1,253,750.00   225 6,268,750.00     
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,500,000.00   1 1,500,000.00   1 1,500,000.00   1 1,500,000.00   1 1,500,000.00   5 7,500,000.00     

รวม 46 2,753,750        46 2,753,750        46 2,753,750        46 2,753,750        46.00 2,753,750        230 13,768,750        
5. สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง
5.1 แผนงานสาธารณสุข 21 1,807,000.00   21 1,807,000.00   21 1,807,000.00   21 1,807,000.00   21 1,807,000.00   105 9,035,000.00     

รวม 21 1,807,000.00   21 1,807,000.00   21 1,807,000.00   21 1,807,000.00   21 1,807,000.00   105 9,035,000.00     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

ยทุธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 
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6. เสรมิสรา้งความปลอดภัยในชุมชนและป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 17 2,261,000.00   17 2,261,000.00   17 2,261,000.00   17 2,261,000.00   17 2,261,000.00   85 11,305,000.00   

รวม 17 2,261,000        17 2,261,000        17 2,261,000        17 2,261,000        17 2,261,000        85 11,305,000        
7. สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ

7.1 แผนงานการศึกษา 11 1,937,000.00   11 1,937,000.00   11 1,937,000.00   11 1,937,000.00   11 1,937,000.00   55 9,685,000.00     
7.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 70,000.00        2 70,000.00        2 70,000.00        2 70,000.00        2 70,000.00        10 350,000.00        

รวม 13 2,007,000.00   13 2,007,000.00   13 2,007,000.00   13 2,007,000.00   13 2,007,000.00   65 10,035,000.00   
รวมทั้งสิ้น

แบบ ผ. 01 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

โครงการพัฒนาที่น ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนา

ชุมชน

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01/1 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. พัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานสาธารณปูโภค และ
สาธารณปูการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 62 35,334,975.00    62 35,334,975.00    62 35,334,975.00   62 35,334,975.00   62 35,334,975.00   310 176,674,875.00  

1.1.1 งานสวนสาธารณะ 4 1,620,000.00       4 1,620,000.00       4 1,620,000.00       4 1,620,000.00       4 1,620,000.00       20 8,100,000.00       

1.1.2 งานไฟฟ้าและประปา 58 33,714,975.00     58 33,714,975.00     58 33,714,975.00     58 33,714,975.00     58 33,714,975.00     290 168,574,875.00   

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 203 123,340,360.00  203 123,340,360.00  203 123,340,360.00 203 123,340,360.00 203 123,340,360.00 1015 616,701,800.00  

1.2.1 งานกอ่สร้าง 204 88,005,385.00     204 88,005,385.00     204 88,005,385.00     204 88,005,385.00     204 88,005,385.00     1020 440,026,925.00   

รวม 265 158,675,335.00  265 158,675,335.00  265 158,675,335.00 265 158,675,335.00 265 158,675,335.00 1325 793,376,675.00  

2. พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสรมิวัฒนธรรมไทยอง

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม
3. พัฒนาด้านการบรหิารองค์กร และการเงนิการคลัง

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานบริหารงานคลัง

รวม

4. อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยนืและส่งเสรมิการเกษตร
4.1 แผนงานการเกษตร
4.1.1 งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1.2 งานส่งเสริมเกษตร
4.2 แผนงานเคหะชุมชน
4.2.1 งานก าจดัขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกลู

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

ยทุธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 
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5. สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง

5.1 แผนงานสาธารณสุข
5.1.2 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข
5.1.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

6. เสรมิสรา้งความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
6.1.1 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

รวม
7. สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ

7.1 แผนงานการศึกษา
7.1.1  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา
7.1.2  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
7.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
7.2.1 งานกฬีาและนันทนาการ

รวม
รวมทั้งสิ้น

แบบ ผ. 01 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการกอ่สร้างสวนสุขภาพประจํา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สวนสุภาพประจําตําบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการกอ่สร้างสวน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น   กองช่าง    

ตําบลหว้ยยาบ สําหรับประชาชนในท้องถิ่น หว้ยยาบ จํานวน 1 แหง่ สุขภาพประจํา และสร้างความสามัคคี

ตําบลหว้ยยาบ

2 โครงการสร้างสวนสุขภาพออกกําลัง เพื่อใหป้ระชาชนที่สถานที่ ตามแบบแปลนของ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการกอ่สร้างสวน ประชาชนมีร่างกายที่ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2  บ้านหว้ยยาบ ออกกําลังกาย กองช่างอบต. หว้ยยาบ สุขภาพ จํานวน 1 แข็งแรง ปราศจากโรคภัย

แหง่

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สามแยกหน้า เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ใหม้ี จํานวน 1 แหง่ 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      มีการปรับปรุง สามแยกหน้าวัดหว้ยยาบ กองช่าง
วัดหว้ยยาบ หมู่ 3 บ้านหว้ยม่วง ความสวยงาม ใหเ้หมาะสม ภูมิทัศน์ มีความสวยงาม

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองกิ่วคํา เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแบบแปลนของ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 1 โครงการ ภูมิทัศน์สวยงาม กองช่าง
หมู่ 4 หนองกิ่วคํา กองช่างอบต. หว้ยยาบ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ

1.1.1 งานสวนสาธารณะ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ งบประมาณ

ก. ประเด็นการพฒันาจังหวัด   เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)

วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมู่ 1 บ้านแจ้ซ้อน

1 การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ตามแบบแปลนและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ความพึงพอใจของประชาชน กองช่าง
หมู่ 1 บ้านแจซ้้อน การประมาณราคาของ ในพื้นที่พื้นที่ผู้ที่อยู่อาศัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2 ขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่บ้าน ตามแบบแปลนและ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 โครงการ ความพึงพอใจของประชาชน กองช่าง

ถึงคลองชลประทาน หมู่ 1 บ้านแจซ้้อน ถึงคลองชลประทาน การประมาณราคาของ ในพื้นที่พื้นที่ผู้ที่อยู่อาศัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 3 เฟส เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ตามแบบแปลนและ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 โครงการ ความพึงพอใจของประชาชน กองช่าง

จากป่าช้าหมู่ 1,2 บ้านแจซ้้อน การประมาณราคาของ ในพื้นที่พื้นที่ผู้ที่อยู่อาศัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.1.3 งานไฟฟ้าและประปา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

ก. ประเด็นการพฒันาจังหวัด   เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แบบ ผ. 02 แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 กอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพื่อแกไ้ขปัญหาความ ตามแบบแปลนของ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านแจซ้้อน เดือนร้อนของประชาชน กองช่างอบต. หว้ยยาบ ความเดือนร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่

5 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบเสียงตามสายมีเสียง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 โครงการ ประชาชนได้รับข่าว กองช่าง
บ้านแจซ้้อน หมู่ 1 บ้านแจซ้้อน ของเคร่ืองเสียงตามสาย ครอบคลุม ทั่วถึงหมู่ 1 สาร ต่างๆ จากทาง

ราชการ

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1 โครงการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
หมู่ 1 สามแยกถึงหน้าบ้านนาย อย่างทั่วถึง ในการดําเนินชีวิต
เกรียงไกร และทางโค้งวัดศรีดอนชัย ประจําวัน
(สันกอแงะ) หมู่ 1 บ้านแจซ้้อน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.1.3 งานไฟฟ้าและประปา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมู่ 2 บ้านห้วยยาบ

7 ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ 2 เพื่อจดัทําโครงการไฟฟ้า ตามแบบแปลนและ 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ๑๐ จดุ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
 บ้านหว้ยยาบ สาธารณะ (ไฟกิ่ง) ประมาณราคาของการ ในการดําเนินชีวิต

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจําวัน
จงัหวัดลําพูน

8 โครงการขยายไฟฟ้าจากหนอง เพื่อขยายไฟฟ้าจากหนองนํ้า ตามแบบแปลนและ 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ๑ จดุ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
หนองนํ้าถึงสุสานหว้ยยาบ หมู่ 2 หว้ยยาบถึงสุสานหว้ยยาบ ประมาณราคาของการ ในการดําเนินชีวิต
 บ้านหว้ยยาบ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจําวัน

จงัหวัดลําพูน

9 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 เพื่อแกไ้ขปัญหาความ ตามแบบแปลนของ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง
 บ้านหว้ยยาบ เดือนร้อนของประชาชน กองช่างอบต. หว้ยยาบ ความเดือนร้อนของ

ประชาชนในพื้นที่

10 ติดต้ังไฟฟ้ากิ่ง 2 จดุ หมู่ 2  บ้านหว้ยยาบ เพื่อส่องสว่างในช่วงเวลา ตามแบบแปลนและ 31,875 31,875 31,875 31,875 31,875 2 จดุ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
จดุที่ 1 ซอย 6 กลางคืนและประชาชนมี ประมาณราคาของการ ในการดําเนินชีวิต
(ระยะความยาวจดุติดต้ัง 56 เมตร) คุณภาพชีวิตที่ดี ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจําวัน
จดุที่ 2 ซอย 1 จงัหวัดลําพูน
(ระยะความยาวจดุติดต้ัง 30 เมตร)

11 ปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบเสียงตามสายมีเสียง 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 1 โครงการ ประชาชนได้รับข่าว กองช่าง
 บ้านหว้ยยาบ ของเคร่ืองเสียงตามสาย ครอบคลุม ทั่วถึงหมู่ 2 สาร ต่างๆ จากทาง

ราชการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.1.3 งานไฟฟ้าและประปา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมู่ 3 บ้านห้วยม่วง

12 ขยายเขตไฟฟ้า จากโรงเรียนวัดหว้ยยาบ ถึงอา่ง ๗
 R หมู่ 3  บ้านหว้ยม่วง

เพื่อส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืน
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จงัหวัดลําพูน

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 เขตไฟฟ้าจาก
โรงเรียนวัดหว้ย
ยาบ ถึงอา่ง 7 R

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน

กองช่าง

13 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ตลาด เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตามแบบแปลนและ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ๑ โครงการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
กลางตําบลหว้ยยาบ  หมู่ 3  บ้านหว้ยม่วง ประโยชน์ตลาดกลาง ประมาณราคาของการ ในการดําเนินชีวิต

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจําวัน
จงัหวัดลําพูน

14 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อเจาะนํ้าบ่อบาดาล เพื่อ จํานวน 1 บ่อ 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      1 โครงการ ประชาชนมีนํ้าเพื่อการอปุโภค/ กองช่าง
 หมู่ 3 บ้านหว้ยม่วง การอปุโภค/บริโภค ของ บริโภค

ประชาชน
หมู่ 4 บ้านห้วยไซเหนือ

15 เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบไฟ หมู่ 4 บ้านหว้ยไซ
เหนือ

เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนํ้า ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. หว้ยยาบ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บ่อบาดาลพร้อม
ระบบไฟฟ้า 1 บ่อ

ประชาชนมีนํ้าในการ
อปุโภคบริโภค

กองช่าง

16 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายสาม ปาลี - ฟาร์ม เพื่อส่องสว่างในช่วงเวลา ตามแบบแปลนและ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ๑ โครงการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
นายพิพัฒน์  ศรียาบ หมู่ 4 กลางคืนและประชาชนมี ประมาณราคาของการ ในการดําเนินชีวิต
บ้านหว้ยไซเหนือ คุณภาพชีวิตที่ดี ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจําวัน

จงัหวัดลําพูน

17 กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน พร้อมถังกรอง เพื่อกกัเกบ็นํ้าใช้ในการเกษตร กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ๑ โครงการ ประชาชนมีนํ้าสําหรับ กองช่าง
และขยายเขตประปา สายตีนดอย หมู่ 4 และการอปุโภคบริโภคของ พร้อมถังกรอง อปุโภคบริโภค

บ้านห้วยไซเหนือ ประชาชน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 ขยายเขตประปา (วางประปา พีวีซี) เพื่อแกไ้ขปัญหาความ ตามแบบแปลนของ 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ๑ โครงการ สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง

จากบ้านชุติมา ถึงบ้านจนัทร์หอม หมู่ 4 เดือนร้อนของประชาชน กองช่างอบต. หว้ยยาบ ความเดือนร้อนของ
บ้านหว้ยไซเหนือ ประชาชนในพื้นที่

19 เจาะบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบนํ้า หมู่ 4 เพื่อแกไ้ขปัญหาความ ตามแบบแปลนของ 267,100 267,100 267,100 267,100 267,100 ๑ โครงการ สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง
บ้านหว้ยไซเหนือ เดือนร้อนของประชาชน กองช่างอบต. หว้ยยาบ ความเดือนร้อนของ

ประชาชนในพื้นที่

20 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้ ตามแบบแปลนและ 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ๑ โครงการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
บ้านหว้ยไซเหนือ ประมาณราคาของการ ในการดําเนินชีวิต

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจําวัน

จงัหวัดลําพูน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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หมู่ที่  ๕ บ้านป่าตึง
21 ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ม.5 บ้านป่าตึง ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ตามแบบแปลนและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑ โครงการ สามารถดําเนินการตาม กองช่าง

ซอย ๑ ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวัดลําพูน

22 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5  บ้านป่าตึง เพื่อแกไ้ขปัญหาความ ตามแบบแปลนของ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ๑ โครงการ สามารถดําเนินการตาม กองช่าง
(พิกดัหน้าบ้านนางจนัทร์หอม) เดือนร้อนของประชาชน กองช่างอบต. หว้ยยาบ เป้าหมายที่วางไว้

หมู่ที่ ๖ บ้านสันพระเจ้าแดง
23 ติดต้ังไฟกิ่งทุกซอยในหมู่บ้าน  ม.6 เพื่อขยายไฟฟ้ากิ่งทุกซอย ตามแบบแปลนและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการตาม กองช่าง

บ้านสันพระเจา้แดง ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวัดลําพูน

24 เปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมู่บ้าน เพื่อเปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้า ตามแบบแปลนและ 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการตาม กองช่าง
พร้อมไฟ ๓ เฟส ม.6 บ้านสันพระเจา้แดง ทั้งหมู่บ้านพร้อมไฟ ๓เฟส ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวัดลําพูน

25 ขยายเขตไฟฟ้าเสาไฟฟ้า ซอย ๑๑ และ เพื่อขยายพื้นที่การใช้ไฟฟ้า ตามแบบแปลนและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ผลผลิตทางการเกษตร กองช่าง
ซอย ๑๗ และขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อใหเ้กดิแสงสว่าง ประมาณราคาของการ เพิ่มมากย่ิงขึ้น
ม.6 ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จงัหวัดลําพูน

26 ขยายเขตไฟฟ้าสันพระเจา้แดงไปป่ากา้ง เพื่อขยายพื้นที่การใช้ไฟฟ้า ตามแบบแปลนและ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครงการ มีแสงสว่างเพียงพอ กองช่าง
สาย ๑๑๔๗ ม.6 บ้านสันพระเจา้แดง เพื่อใหเ้กดิแสงสว่าง ประมาณราคาของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวัดลําพูน

27 ปรับปรุงเสียงตามสาย ม.6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ เสียงตามสาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง

บ้านสันพระเจา้แดง ข่าวสารที่ทั่วถึง เป้าหมาย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมู่ ๗  บ้านแม่หาด
28 ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส จากหมู่บ้าน - วัด เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาย หมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๗ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง

ม.7 บ้านแม่หาด ป่าหมอก-แม่หาด ๑,๓๐๐ เมตร เป้าหมายที่วางไว้
บ้านนายขจร ปินไชย

29 ขยายเขตไฟฟ้าสายสันพระเจา้แดง ไป แม่หาด เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาย หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๗ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
ม.7 บ้านแม่หาด สันพระเจา้แดง ไป แม่หาด ระยะทาง ๑.๙ กโิลเมตร เป้าหมายที่วางไว้

หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยไซใต้
30 ขยายเขตไฟฟ้า๓ เฟสสายดอยงุ้ม ม. ๘ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายดอย ตามแบบแปลนและ 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 ๑๕ จดุ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง

บ้านหว้ยไซใต้ งุ้ม ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวัดลําพูน

31 ติดต้ังไฟฟ้ากิ่ง  ม. ๘ บ้านหว้ยไซใต้ เพื่อติดต้ังไฟฟ้ากิ่งจํานวน สายดอยงุ้ม ๑๐ จดุ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 15 จดุ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
๑๕ จดุ สายในหมู่บ้าน ๕ จดุ เป้าหมายที่วางไว้

32 ขุดเจาะประปาเพิ่ม พร้อมอปุกรณ์ เพื่อขุดเจาะประปาเพิ่มเติม ตามแบบแปลนของ 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
ม. 8 บ้านหว้ยไซใต้ เพื่อการอปุโภคบริโภค กองช่างอบต. หว้ยยาบ เป้าหมายที่วางไว้

33 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม. ๘ เพื่อใหม้ีไฟฟ้าใช้ในหมู่ ตามแบบแปลนและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
บ้านหว้ยไซใต้ บ้าน ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวัดลําพูน

โครงการ วัตถุประสงค์

ที่ งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยไซกลาง
34 ขยายเขตไฟฟ้าข้างฟาร์มวัวพ่อหลวงแกว้ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ตามแบบแปลนและ 340,200 340,200 340,200 340,200 340,200 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง

ม. 9 บ้านหว้ยไซกลาง เพื่ออํานวยความสะดวกให้ ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้
กบัประชาชน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จงัหวัดลําพูน

35 ขยายเขตไฟฟ้าสายรพสต. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ตามแบบแปลนและ 236,300 236,300 236,300 236,300 236,300 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
(สายลําเหมืองแม่ลาน) เช่ือม ม.๙,๑๔,๑๕ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้
ม. 9 บ้านหว้ยไซกลาง กบัประชาชน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จงัหวัดลําพูน

36 ขยายเขตไฟฟ้า (สายลําเหมืองแม่ลาน) เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ตามแบบแปลนและ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
สามแยกพ่อต๋ิม ม. ๔ - นายสมศักด์ิวงค์คม เพื่ออํานวยความสะดวกให้ ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้
ม. 9 บ้านหว้ยไซกลาง กบัประชาชน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จงัหวัดลําพูน

37 ขยายเขตไฟฟ้า สายตีนดอย - ที่พักสงฆ์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ตามแบบแปลนและ 756,000 756,000 756,000 756,000 756,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
ดอยน้อย ข้างฟาร์มวัวพ่อหลวงแกว้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้
ม. 9 บ้านหว้ยไซกลาง กบัประชาชน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จงัหวัดลําพูน

ที่ งบประมาณ
โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าก้าง-แสนตอ
38 ขยายไฟกิ่งถนนสายแสนตอถึง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ตามแบบแปลนและ 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      1  โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง

กอสะเลียม ม.10  บ้านป่ากา้ง-แสนตอ ประชาชน และประมาณราคา เป้าหมายที่วางไว้
ของ อบต.หว้ยยาบ

39 ขยายเขตไฟฟ้าไฟกิ่งข้างถนนสายป่ากา้ง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน  ตามแบบแปลน 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 1  โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
ไปดอนปิน ม. 10  บ้านป่ากา้ง-แสนตอ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ และประมาณราคาของ เป้าหมายที่วางไว้

กบัประชาชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
จงัหวัดลําพูน สว่างในเวลากลางคืน

40 ขยายเขตไฟฟ้าไปป่าช้า บ้านป่ากา้ง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน  ตามแบบแปลน 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 1  โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
ม. 10  บ้านป่ากา้ง-แสนตอ และประมาณราคาของ เป้าหมายที่วางไว้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
จงัหวัดลําพูน สว่างในเวลากลางคืน

41 ขยายเขตไฟฟ้าสายแสนตอไปกอสะเรียม เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน  ตามแบบแปลน 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 1  โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
กอสะเรียม ม. 10  บ้านป่ากา้ง-แสนตอ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ และประมาณราคาของ เป้าหมายที่วางไว้

กบัประชาชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
จงัหวัดลําพูน สว่างในเวลากลางคืน

42 ขยายเขตไฟฟ้าฝ่ังตะวันออกสายป่ากา้ง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน  ตามแบบแปลน 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 1  โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
ดอนปีน ม. 10  บ้านป่ากา้ง-แสนตอ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ และประมาณราคาของ เป้าหมายที่วางไว้

กบัประชาชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
จงัหวัดลําพูน สว่างในเวลากลางคืน

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

43 ขยายเขตไฟฟ้าป่ากา้ง-แสนตอ ม.10 เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน  ตามแบบแปลน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
แสนตอ-ป่าหมอก เพื่ออํานวยความสะดวกให้ และประมาณราคาของ เป้าหมายที่วางไว้

กบัประชาชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
จงัหวัดลําพูน สว่างในเวลากลางคืน

หมู่ที่ ๑๑  บ้านป่าลาน
44 เพิ่มไฟฟ้ากิ่งภายในหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มไฟฟ้ากิ่งภายใน ตามแบบแปลนและ 461,000 461,000 461,000 461,000 461,000 1  โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง

สายหมู่บ้านสันพระเจา้แดง-ป่าลาน หมู่บ้าน ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้
ม. 11 บ้านป่าลาน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง

สว่างในเวลากลางคืน

45 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 11 ไป เพื่อขยายเขตไฟฟ้า จงัหวัดลําพูน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1  โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
หมู่ ๒ หน้าวัดป่าลาน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร เป้าหมายที่วางไว้

ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างในเวลากลางคืน

46 ขยายระบบประปาภายในหมู่บ้าน เพื่อขยายระบบประปาภาย ตามแบบแปลนและ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1  โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
หมู่ ๑๑  บ้านป่าลาน ในหมู่บ้านใหส้ามารถใช้ ประมาณราคาของ เป้าหมายที่วางไว้

การได้ตามปกติและดีขึ้น อบต หว้ยยาบ

47 ขยาย และ เปล่ียนท่อประปา(เกา่) เพื่อขยายและเปล่ียนท่อ ขยายและเปล่ียนท่อ 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 ๑ สาย สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
หมู่ ๑๑  บ้านป่าลาน ประปา ใหใ้ช้การได้ตามปกติ ประปา เป้าหมาย

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมู่ที่ ๑๒  บ้านป่าหหมอก
48 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟกิ่ง ม. 12 เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและ 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ๑๐ จดุ ทําใหก้ารคมนาคมปลอด กองช่าง

 บ้านป่าหมอก พร้อมไฟกิ่งทั้งหมู่บ้าน ไฟฟ้ากิ่งในหมู่บ้าน ภัยลดอบุัติเหตุ 
ซ่ึงจะกอ่ใหเ้กดิแสงสว่าง ตามแบบแปลนและ ประชาชนมีความเป็นอยู่

49 ขยายไฟฟ้าภายในหมู่บ้านจากหน้า ลดการเกดิอาชญากรรม ประมาณราคาของการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ๑๐ จดุ ที่ดีขึ้น
วัดป่าหมอก ไปป่าช้า ม. 12 ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 บ้านป่าหมอก จงัหวัดลําพูน

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา
50 ขยายเขตไฟฟ้าที่ไม่มีในพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ เพื่อเพิ่มความสว่างใหก้บั ตามแบบแปลนและ 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 ๓ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง

ถึง ม.๕ เขตติดต่อสันกําแพง หมู่บ้านและราษฏรในการใช้ ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้
ติดต้ังสปอตไลท์ใกล้จดุวงจรปิด ไฟฟ้า ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่ง จงัหวัดลําพูน

หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยไซ
51 ขยายเขตไฟฟ้าสายข้างลําเหมือง เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ตามแบบแปลนและ 402,000 402,000 402,000 402,000 402,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง

แม่ลานจากหมู่ที่ ๑๔ ถึง หมู่ที่ ๑๓ สายข้างลําเหมือง ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้
(พร้อมไฟกิ่ง) แม่ลาน ระยะทาง ๗๐๐ ม. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จงัหวัดลําพูน

52 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่ง ม.14 เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ตามแบบแปลนและ 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
บ้านหว้ยไซ จากชลประทานม.๑๔-ม.๕ ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวัดลําพูน

53 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่ง ม. 14 เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ตามแบบแปลนและ 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 ๑ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
บ้านหว้ยไซ ถนนสาย หมู่ที่ ๑๔ - หมู่ที่ ๕ ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้
จากชลประทานถึงบ้านป่าตึง ม. 6 ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จงัหวัดลําพูน

54 กอ่สร้างโรงนํ้าด่ืมชุมชน ม. 14 เพื่อกอ่สร้างกอ่สร้างโรงนํ้าด่ืม ตามแบบแปลนและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ๑ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง
บ้านหว้ยไซ ชุมชน และประมาณราคา เป้าหมายที่วางไว้

ของ อบต.หว้ยยาบ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยไซสุขสวัสด์ิ
55 ขยายเขตไฟฟ้าสายตีนดอย เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ตามแบบแปลนและ 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 ๑ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง

สายฟาร์มไก ่- วัดดอยน้อย ม. 15 สายตีนดอย เพื่อใหเ้กดิ ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้

ความสว่างป้องกนัปัญหา ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อบุัติเหตุ จงัหวัดลําพูน

หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยไร-่พัฒนา
56 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายเจอื ถึง เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ตามแบบแปลนและ 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ๑ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง

บ้านนางศรีพรรณ  ม.16 ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้

บ้านหว้ยไร่-พัฒนา ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จงัหวัดลําพูน

57 ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านใหม่ เพื่อขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ตามแบบแปลนและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง

 ถึงชลประทานสายใหม่ ม.16 ประมาณราคาของการ เป้าหมายที่วางไว้

บ้านหว้ยไร่-พัฒนา ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จงัหวัดลําพูน

58 ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ม. 16 เพื่อปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน 472,500 472,500 472,500 472,500 472,500 ๑ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตาม กองช่าง

บ้านหว้ยไร่-พัฒนา ใหใ้ช้งานได้ตามปกติ เป้าหมายที่วางไว้

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงห้องนํ้าอาคารสํานักงาน อบต. ห้วย

ยาบ ช้ัน 1 และช้ัน 2
1. เพื่อปรับปรุงห้องนํ้าอาคาร
สํานักงาน อบต. ห้วยยาบ ช้ัน 1
 และช้ัน 2

ตามแบบแปลนของ
อบต.ห้วยยาบ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ท่ีได้รับ
ประโยชน์จาก
การใช้ห้องนํ้า

1. ผู้มาใช้บริการอบต.
ห้วยยาบ มีห้องนํ้าใช้ท่ี
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ตามมาตรฐาน
สาธารณสุข

กองช่าง 
สํานักปลัด

2 ปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารสํานักงานอบต.ห้วย
ยาบ

1. เพื่อปรับปรุงฝ้าเพดาน 
อาคารสํานักงานอบต.ห้วยยาบ

ตามแบบแปลนของ
อบต.ห้วยยาบ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ท่ีได้รับ
ประโยชน์จาก
การใช้อาคาร

1. อาคารอบต.ห้วยยาบ
 มีเพดาน/อาคารท่ี
แข็งแรง ปลอดภัย

กองช่าง
สํานักปลัด

3 ต่อเติมหลังคาบังแดด/กนัฝน อาคาร
สํานักงานอบต.ห้วยยาบ

1. เพื่อบังแดดและกนัฝน 
สําหรับผู้มาติดต่ออบต.ห้วยยาบ

ตามแบบแปลนของ
อบต.ห้วยยาบ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ท่ีได้รับ
ประโยชน์จาก
การใช้หลังคา
บังแดด/กนัฝน

รถยนต์/
รถจกัรยานยนต์ของผู้มา
รับบริการ ได้รับการบัง
แดด/กนัฝน

กองช่าง
สํานักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
1.2.1 งานก่อสร้าง

1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)

แบบ ผ. 02 
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4 กอ่สร้างเทคอนกรีตลานจอดรถอบต.ห้วยยาบ 1. เพื่อกอ่สร้างกอ่สร้างเท
คอนกรีตลานจอดรถอบต.ห้วย
ยาบ

ตามแบบแปลนของ
อบต.ห้วยยาบ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจในการใช้
ลานจอดรถ

1. ผู้มีทางติดต่ออบต. 
มีลานจอดรถท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างห้องนํ้า ศพอส. 1. เพื่อกอ่สร้างห้องนํ้าศพอส. 
ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ประชาชนได้ใช้บริการอย่างท่ัวถึง

ตามแบบแปลนของ
อบต.ห้วยยาบ

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ท่ีได้รับ
ประโยชน์จาก
การใช้ห้องนํ้า

1. ผู้มาติดต่อศพอส. มี
ห้องนํ้าใช้ท่ีสะอาด ได้
มาตรฐาน

งานพัฒนา 
ชุมชนฯ    
กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างลานกจิกรรมเอนกประสงค์ 
พร้อมโครงหลังคาคลุม

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีลาน
เอนกประสงค์ สําหรับทํากจิกรรม

ตามแบบแปลนของ
อบต.ห้วยยาบ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ท่ีได้รับ
ประโยชน์ ลาน
เอนกประสงค์

1. ผู้สูงอายุมีลาน
กจิกรรมเอนกประสงค์ 
สําหรับทํากจิกรรม

งานพัฒนา 
ชุมชนฯ  
กองช่าง

7 โครงการสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้าน
อารมณ์ ด้านจติใจ ให้กบัเด็ก
ศพด./รร.อนุบาล อบต.ห้วยยาบ

ตามแบบแปลน     220,000     220,000     220,000     220,000     220,000 ร้อยละ 80ของ
นักเรียนท่ีใช้
สนามเด็กเล่น
เสริมปัญญา

1. เด็กมีพัฒนาด้านร่าย
กาย สังคม อารมณ์ 
จติใจ

กอง
การศึกษาฯ

กองช่าง

8 กอ่สร้างเทคอนกรีตลานจอดรถอบต.ห้วยยาบ 1. เพื่อกอ่สร้างกอ่สร้างเท
คอนกรีตลานจอดรถอบต.ห้วย
ยาบ

ตามแบบแปลนของ
อบต.ห้วยยาบ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจในการใช้
ลานจอด

1. ผู้มีทางติดต่ออบต. 
มีลานจอดรถท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถและลานจอดรถ
สําหรับผู้มาติดต่องานสถานศึกษาและ
บุคลากรของสถานศึกษา

เพื่อกอ่สร้างกอ่สร้างโรงจอดรถ
สําหรับผู้มาติดต่องาน
สถานศึกษาและบุคลากร

แบบตามแปลนของ
อบต.ห้วยยาบ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ท่ีได้รับ
ประโยชน์ โรง
จอดรถ

1. ผู้มาติดต่อ
สถานศึกษามีท่ีจอดรถท่ี
สะดวก 2. บุคลากร
ของสถานศึกษามีท่ีจอด
รถสะดวก

กอง
การศึกษา
กองช่าง
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10 โครงการกอ่สร้างอาคารเกบ็ของวัสดุ/อปุกรณ์ เพื่อกอ่สร้างอาคารเกบ็ของวัสดุ/
อปุกรณ์

แบบตามแปลนของ
อบต.ห้วยยาบ จํานวน
 2 ห้อง

    300,000     300,000     300,000     300,000     300,000 อาคารเกบ็ของ
วัสดุ/อปุกรณ์

สามารถเกบ็ของวัสดุ/
อปุกรณ์

กอง
การศึกษาฯ

กองช่าง

11 โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์นันทนาการ 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี ศูนย์พัฒนานันทนาการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 90 ของ เด็กนักเรียนมีแหล่ง กอง
ปฐมวัยและห้องสมุด หลากหลาย และห้องสมุดสําหรับ นักเรียนได้รับ เรียนรู้ตลอดจนสร้าง การศึกษาฯ

2. สร้างแรงจงูใจให้กบั เด็กปฐมวัย 1 อาคาร ประโยชน์จากศูนย์ แรงจงูใจให้กบัผู้เรียน กองช่าง
นักเรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ นันทนาการและ ในการเรียนรู้

ห้องสมุด

12 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลอบต. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ เป็นไปตาม กอง
และอาคารประกอบ และอาคารประกอบโรงเรียน ห้วยยาบ วัตถุประสงค์ของ การศึกษาฯ

อนุบาลอบต.ห้วยยาบ โครงการ กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมู ่1 บ้านแจ้ซ้อน

13 กอ่สร้างถนนคสล. สายหน้า เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของกอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนนท่ีได้ กองช่าง
วัด ถึง คลองชลประทาน สะดวกในการเดินทางสัญจร ช่างอบต.ห้วยยาบ ท่ีมาตรฐานสะดวกและ
หมู ่1 ไปมาอย่างปลอดภัย ปลอดภัย

14 กอ่สร้างคสล. สายบ้านนายกสิน วรรณา เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของกอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนนท่ีได้ กองช่าง
ถึง บ้านนายปรีชา หมู ่1 สะดวกในการเดินทางสัญจร ช่างอบต.ห้วยยาบ ท่ีมาตรฐานสะดวกและ

ไปมาอย่างปลอดภัย ปลอดภัย

15 กอ่สร้างคสล. ซอยนางวิไลวรรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของกอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนนท่ีได้ กองช่าง
เป็งพนัสสัก หมู ่1 สะดวกในการเดินทางสัญจร ช่างอบต.ห้วยยาบ ท่ีมาตรฐานสะดวกและ

ไปมาอย่างปลอดภัย ปลอดภัย

16 กอ่สร้างคสล.บ้านนางอุน่ สายปัญญาใย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของกอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนนท่ีได้ กองช่าง
 หมู ่1 สะดวกในการเดินทางสัญจร ช่างอบต.ห้วยยาบ ท่ีมาตรฐานสะดวกและ

ไปมาอย่างปลอดภัย ปลอดภัย

17 กอ่สร้างคสล. บ้านนางเตียมตา สุภาสี เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของกอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนนท่ีได้ กองช่าง
หมู ่1 สะดวกในการเดินทางสัญจร ช่างอบต.ห้วยยาบ ท่ีมาตรฐานสะดวกและ

ไปมาอย่างปลอดภัย ปลอดภัย

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2.1 งานก่อสรา้ง

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 กอ่สร้างคสล.บ้านนายสิงห์แกว้ วงค์คม เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของกอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนนท่ีได้ กองช่าง

หมู ่1 สะดวกในการเดินทางสัญจร ช่างอบต.ห้วยยาบ ท่ีมาตรฐานสะดวกและ
ไปมาอย่างปลอดภัย ปลอดภัย

19 กอ่สร้างรางระบายนํ้าและเปล่ียนท่อ เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนของกอง 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวน 2 จดุ ป้องกนันํ้าท่วมฯ กองช่าง
ภายในหมู ่1 จํานวน 2 จดุ ช่างอบต.ห้วยยาบ
1. บ้านเลขท่ี 119-86
2. บ้านนางนงเยาว์-นายพัน วงค์คม

20 กอ่สร้างถนนคสล. ซอยบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้เดินทาง ตามแบบแปลนของกอง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
นายกสินวรรณา หมู ่1 สะดวกและปลอดภัย ช่างอบต.ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน 

สะดวกและปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้เดินทาง ตามแบบแปลนของ 71,400      71,400      71,400      71,400      71,400      1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
21 ซอยข้างบ้านนายติง วงค์คม หมู ่1 สะดวกและปลอดภัย กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน 

สะดวกและปลอดภัย

22 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้เดินทาง ตามแบบแปลนของ 57,420 57,420 57,420 57,420 57,420 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ซอยบ้านนายภาคิน สุภาษี หมู ่1 สะดวกและปลอดภัย กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน 

สะดวกและปลอดภัย

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้เดินทาง ตามแบบแปลนของ 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ซอยบ้านนายพันธ์ วงค์คม หมู ่1 สะดวกและปลอดภัย กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน 

สะดวกและปลอดภัย

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เพื่อให้ประชาชนได้เดินทาง ตามแบบแปลนของ 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง

หน้าบ้านนางรุ่งเรือง ถึงบ้านนางสาว สะดวกและปลอดภัย กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน 
พัชรี วงค์คม หมู ่1 สะดวกและปลอดภัย

25 ถนนลูกรังบดอดัสายเกา๊มืน่มัน หมู ่1 เพื่อให้ประชาชนได้เดินทาง ตามแบบแปลนของ 401,800 401,800 401,800 401,800 401,800 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สะดวกและปลอดภัย กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน 

สะดวกและปลอดภัย

26 ขุดลอกเศษตะกอนภายในรางระบาย เพื่อให้รางระบายนํ้า ตามแบบแปลนของ 73,560 73,560 73,560 73,560 73,560 1 โครงการ สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง
นํ้า และปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดราง ระบายนํ้าได้ดี มี กองช่างอบต. ห้วยยาบ ความเดือนร้อนของ
ระบายนํ้า ต้ังแต่หน้าบ้านนายกาบ ประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นท่ี
วงค์คม ถึงหน้าบ้านนางสุวรรณ 
ปัญญาเจริญ หมู ่1 

27 ขุดลอกเศษตะกอนภายในรางระบาย เพื่อให้รางระบายนํ้า ตามแบบแปลนของ 21,160 21,160 21,160 21,160 21,160 1 โครงการ สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง
นํ้า และปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิด ระบายนํ้าได้ดี กองช่างอบต. ห้วยยาบ ความเดือนร้อนของ
ระบายนํ้า ต้ังแต่หน้าบ้านนายเนือง ประชาชนในพื้นท่ี
ถึงหน้าบ้านนางสุแกว้ ใจมุข หมู ่1 

28 กอ่สร้างคสล. ข้างบ้านนางสุพิน วงค์คม เพื่อให้ประชาชนได้เดินทาง ตามแบบแปลนและ 51,660 51,660 51,660 51,660 51,660 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ถึงหน้าบ้านนายจํารัส ดวงเกดิ หมู ่1 สะดวกและปลอดภัย ประมาณราคา อบต. ท่ีได้มาตรฐาน 
(กว้าง 3.50 เมตร ยาว 24.6 เมตร) สะดวกและปลอดภัย

29 กอ่สร้างคสล. ข้างบ้าน นายกาบ วงค์คม เพื่อให้ประชาชนได้เดินทาง ตามแบบแปลนและ 42,480 42,480 42,480 42,480 42,480 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ถึงข้างบ้านนายสิงห์แกว้ ใจมุข หมู ่1 สะดวกและปลอดภัย ประมาณราคา อบต. ท่ีได้มาตรฐาน 
(กว้าง 3.00 เมตร ยาว 23.6 เมตร) สะดวกและปลอดภัย

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมู ่2 บ้านห้วยยาบ

30 กอ่สร้างรางระบายนํ้าจากหนองนํ้าถึง เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑ จดุ สามารถป้อกนัปัญหา กองช่าง
สะพาน หมู ่2 ประมาณราคา อบต. นํ้าท่วมได้

31 ปรับปรุงลําเหมืองสาธารณะปรับปรุง เพื่อป้องกนัปัญหานํ้าท่วม ตามแบบแปลนและ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ๑ จดุ สามารถป้อกนัปัญหา กองช่าง
ภูมิทัศน์หนองนํ้า,ป่าช้า หมู ่2 และปัญหาตล่ิงพัง ประมาณราคา อบต. นํ้าท่วมได้

32 ขุดลอกลําเหมืองทุกสายในหมูบ่้าน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง ตามแบบแปลนและ 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 ๒ โครงการ สามารถป้อกนัปัญหา กองช่าง
ขยายเขตประปา หมู ่2 นํ้าสาธารณะประโยชน์ ประมาณราคา อบต. นํ้าท่วมได้

33 เสริมผิวถนน ซอย 2  หมู ่2 บ้านห้วยยาบ เพื่อให้ประชาชนได้เดินทาง ตามแบบแปลนและ 320,000    320,000    320,000    320,000    320,000    1 โครงการ ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและปลอดภัย ประมาณราคา อบต. สะดวกปลอดภัย

34 ขุดลอกลําเหมืองบริเวณป่าช้า หมู ่2 เพื่อลําเหมืองระบายนํ้า ตามแบบแปลนของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง
ได้ดี กองช่างอบต. ห้วยยาบ ความเดือนร้อนของ

ประชาชนในพื้นท่ี

35 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมลําเหมืองห้วยยาบ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามแบบแปลนของ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการกอ่สร้างท่อ มีท่อสําหรับระบาย กองช่าง
หมู ่2 การระบายนํ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ ลอดเหล่ียม นํ้าท่ีได้มาตรฐาน 

ลดปัญหานํ้าท่วม

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมู ่3 บ้านห้วยม่วง

36 กอ่สร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ สามารถป้องกนัปัญหา กองช่าง
หน้าบ้านนายสง่า เสติละ-แทงค์ประปา การระบายนํ้า และประมาณราคาของ นํ้าท่วมได้
หมู ่3 บ้านห้วยม่วง อบต.ห้วยยาบ

37 กอ่สร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ สามารถป้องกนัปัญหา กองช่าง
หน้าบ้านผช. พีรวิชย์-หนองนํ้าหน้าวัด การระบายนํ้า และประมาณราคาของ นํ้าท่วมได้
หมู ่3 บ้านห้วยม่วง อบต.ห้วยยาบ

38 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้เดินทาง ตามแบบแปลน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
สายคลองชลประทานฝ่ังซ้าย หมู ่3 สะดวกและปลอดภัย และประมาณราคาของ ท่ีได้มาตรฐาน 
บ้านห้วยม่วง อบต.ห้วยยาบ สะดวกและปลอดภัย

39 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้เดินทาง ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
บ้านนายสง่า เสติละ หมู ่3 สะดวกและปลอดภัย และประมาณราคาของ ท่ีได้มาตรฐาน 
บ้านห้วยม่วง อบต.ห้วยยาบ สะดวกและปลอดภัย

40 กอ่สร้างลูกรังบดอดั ซอย ๑ บ้านไร่ เพื่อให้ประชาชนได้เดินทาง ตามแบบแปลน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
หมู ่3 บ้านห้วยม่วง สะดวกและปลอดภัย และประมาณราคาของ ท่ีได้มาตรฐาน 

อบต.ห้วยยาบ สะดวกและปลอดภัย

41 กอ่สร้างลูกรังบดอดั สายดอยห้างบาตร เพื่อให้ประชาชนได้เดินทาง ตามแบบแปลน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
หมู ่3 บ้านห้วยม่วง สะดวกและปลอดภัย และประมาณราคาของ ท่ีได้มาตรฐาน 

อบต.ห้วยยาบ สะดวกและปลอดภัย

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
42 ขุดท่อลอดเหล่ียมหมู ่๓ - ๑๐ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามแบบแปลนของ 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 มีการกอ่สร้างท่อ มีท่อสําหรับระบาย กองช่าง

สาย ๑๑๔๗ การระบายนํ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ ลอดเหล่ียม นํ้าท่ีได้มาตรฐาน 
ลดปัญหานํ้าท่วม

43 กอ่สร้างพนังกัน้ตล่ิงพังลําเหมืองห้วยม่วง เพื่อป้องกนัการพังทลาย ตามแบบและ 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 มีการกอ่สร้างพนัง สามารถกอ่สร้างได้ กองช่าง
ซอย ๒ หมู ่3 บ้านห้วยม่วง ของตล่ิง ประมาณการอบต. กัน้ลําเหมือง ตามเป้าหมาย

44 กอ่สร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา สายบ้านเลขที่ ๙๑/๓-๑๖๔ 529,095 529,095 529,095 529,095 529,095 ๑ จดุ สามารถป้องกนัปัญหา กองช่าง
เหล็กสายบ้านเลขท่ี ๙๑/๓ - ๑๖๔ การระบายนํ้า (บ้านไร่) ๓๐๐ เมตร นํ้าท่วมได้
หมู ่3 บ้านห้วยม่วง ขนาด ๐.๓๐ เมตร*๐.๓๐

45 กอ่สร้างรางระบายนํ้า ซอย ๑ หมู ่3 เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า เมตร*๐.๑๐ เมตร ลึกไม่ 541,000 541,000 541,000 541,000 541,000 ๑ จดุ สามารถป้องกนัปัญหา กองช่าง
บ้านห้วยม่วง ซอย ๑ จากบ้านเลขท่ี น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร นํ้าท่วมได้

 ๒๔-๑๑๐/๒ และ บ้านเลขท่ี ตามแบบแปลนและ
๑๑๒/๑-๑๐๓ ประมาณราคาของอบต.

ขนาด ๐.๐๗*๐.๔๐*
๐.๘๐*๑๕๘ เมตร

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
46 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000      498,000      498,000      498,000      498,000      1 โครงการ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

บ้านห้วยม่วง หมู ่3 ถนนฝ่ังซ้ายคลอง เสริมเหล็ก เสริมเหล็ก อย่างสะดวก
ชลประทาน 7 R หมู ่3 บ้านห้วยม่วง

47 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 59,400        59,400        59,400        59,400        59,400        1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
นายจมุพล หมู ่3 บ้านห้วยม่วง สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย

48 เสริมผิวถนนซอยแยกหัววัด - นายสง่า เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 590,000      590,000      590,000      590,000      590,000      1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
(บ้านเลขท่ี 85/1) หมู ่3 บ้านห้วยม่วง สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย

49 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ซอย 2 หน้าบ้าน นางชวนพิศ ถึงบ้าน สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน
นายจกัรคํา หมู ่3 บ้านห้วยม่วง ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย

50 ปรับปรุงรางระบายนํ้าหน้าบ้าน เพื่อป้องกนัและแกไ้ข ตามแบบแปลนของ 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 1 โครงการ รางระบายนํ้าท่ีมี กองช่าง
นายพงษ์ศักด์ิ หมู ่3 บ้านห้วยม่วง ปัญหาการระบายนํ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ มาตรฐาน สามารถ

แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมได้

51 กอ่สร้างรางระบายนํ้าหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม ตามแบบแปลนของ 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 1 โครงการ รางระบายนํ้าท่ีมี กองช่าง
หมู ่3 ซอย 1 บ้านไร่ ข้างศาลาหมูบ่้าน กองช่างอบต. ห้วยยาบ มาตรฐาน สามารถ

แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมได้

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
52 กอ่สร้างรางระบายนํ้าจากตลาด ถึงหน้าบ้าน

นายจกัร ศรียาบ เลขท่ี 130  (จากมุมป่าช้า 
ถึง มุมบ้านนายพีรวิชญ)์ หมู ่3 บ้านห้วยม่วง

เพื่อแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม กว้าง 60 เซนติเมตร 
ยาว 493 เมตร ลึก 
80 เซนติเมตร

 1,774,800  1,774,800  1,774,800  1,774,800  1,774,800 1 โครงการ รางระบายนํ้าท่ีมี
มาตรฐาน สามารถ
แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมได้

กองช่าง

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมู ่4 บ้านห้วยไซเหนือ

53 กอ่สร้างรางระบายนํ้าสายตีนดอยจาก เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามแบบแปลนของ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ๑ จดุ สามารถป้องกนัปัญหา กองช่าง
บ้านนางวรรณา ถึงสามแยกแม่นี การระบายนํ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ นํ้าท่วมได้
หมู ่4 บ้านห้วยไซเหนือ

54 รางระบายนํ้าสายกลางบ้านพร้อมฝาปิด เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามแบบแปลนของ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ๑ จดุ สามารถป้องกนัปัญหา กองช่าง
สามแยกกลางบ้าน ถึงบ้านนางพวงชมพู การระบายนํ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ นํ้าท่วมได้
หมู ่4  บ้านห้วยไซเหนือ

55 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
นางพิสมัย หมู ่4 บ้านห้วยไซเหนือ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย

56 เปล่ียนท่อรางระบายนํ้าสาย ๑๑๔๗ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามแบบแปลนของ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ๑ จดุ สามารถป้องกนัปัญหา กองช่าง
หน้าบ้านครูสายทอง หมู ่4 การระบายนํ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ นํ้าท่วมได้
บ้านห้วยไซเหนือ

57 เปล่ียนท่อรางระบายนํ้าสาย ๑๑๔๗ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามแบบแปลนของ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ๑ จดุ สามารถป้องกนัปัญหา กองช่าง
นายธนากร เลขท่ี ๑๕ หมู ่4 การระบายนํ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ นํ้าท่วมได้
บ้านห้วยไซเหนือ

58 เปล่ียนท่อรางระบายนํ้าสาย ๑๑๔๗ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามแบบแปลนของ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ๑ จดุ สามารถป้องกนัปัญหา กองช่าง
นางสุพรรณ เลขท่ี ๒๕ หมู ่4 การระบายนํ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ นํ้าท่วมได้
บ้านห้วยไซเหนือ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณที่

แบบ ผ. 02 
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59 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 316,500 316,500 316,500 316,500 316,500 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
จากบ้านนายสาม ปาลี - ฟาร์มนายพิพัฒน์ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน
ศรียาบ  หมู ่4 บ้านห้วยไซเหนือ ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย

60 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ซอย ๕ นายกําพล ปาลี  หมู ่4 สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน
บ้านห้วยไซเหนือ ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย

61 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ซอย ๑ ชนะ กบัเป็ง หมู ่4 สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน
บ้านห้วยไซเหนือ ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย

62 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
นายพิสมัย  ปาลี หมู ่4 สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน
บ้านห้วยไซเหนือ ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย

63 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ซอยนายพงศกร จนัทร์เกดิ หมู ่4 สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน
บ้านห้วยไซเหนือ บ้านห้วยไซเหนือ ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย

64 ขุดลอกลําเหมือง หมู ่4 บ้านห้วยไซเหนือ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เพื่อขุดลองลําเหมือง 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 1 โครงการ สามารถป้องกนัปัญหา กองช่าง
๑ สายตีนดอย การระบายนํ้า จํานวน ๓ สาย นํ้าท่วมได้
๒. สาย ๑๑๔๗
๓. สายไส้ไกท่ี่สาธารณะสายตีนดอย

65 รางระบายนํ้าพร้อมฝาปิดจากบ้าน เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามแบบแปลนของ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ๑ จดุ สามารถป้องกนัปัญหา กองช่าง
นายสําเร็จ ถึง สายแยก ไปถึง บ้านนาย การระบายนํ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ นํ้าท่วมได้
เอกชัย ทางเข้าหมู ่4 บ้านห้วยไซเหนือ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
66 กอ่สร้างรางระบายนํ้าสายตีนดอยจาก เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามแบบแปลนของ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ๑ จดุ สามารถป้องกนัปัญหา กองช่าง

บ้านนางวรรณา ถึงสามแยกแม่นี การระบายนํ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ นํ้าท่วมได้
หมู ่4 บ้านห้วยไซเหนือ

67 รางระบายนํ้าสายกลางบ้านพร้อมฝาปิด เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามแบบแปลนของ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ๑ จดุ สามารถป้องกนัปัญหา กองช่าง
สามแยกกลางบ้าน ถึงบ้านนางพวงชมพู การระบายนํ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ นํ้าท่วมได้
หมู ่4  บ้านห้วยไซเหนือ

68 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
นางพิสมัย หมู ่4 บ้านห้วยไซเหนือ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน

ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย

69 เปล่ียนท่อรางระบายนํ้าสาย ๑๑๔๗ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามแบบแปลนของ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ๑ จดุ สามารถป้องกนัปัญหา กองช่าง
หน้าบ้านครูสายทอง หมู ่4 การระบายนํ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ นํ้าท่วมได้
บ้านห้วยไซเหนือ

70 เปล่ียนท่อรางระบายนํ้าสาย ๑๑๔๗ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามแบบแปลนของ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ๑ จดุ สามารถป้องกนัปัญหา กองช่าง
นายธนากร เลขท่ี ๑๕ หมู ่4 การระบายนํ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ นํ้าท่วมได้
บ้านห้วยไซเหนือ

71 เปล่ียนท่อรางระบายนํ้าสาย ๑๑๔๗ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามแบบแปลนของ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ๑ จดุ สามารถป้องกนัปัญหา กองช่าง
นางสุพรรณ เลขท่ี ๒๕ หมู ่4 การระบายนํ้า กองช่างอบต. ห้วยยาบ นํ้าท่วมได้
บ้านห้วยไซเหนือ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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72 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 316,500 316,500 316,500 316,500 316,500 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
จากบ้านนายสาม ปาลี - ฟาร์ม สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน
นายพิพัฒน์ ศรียาบ  หมู ่4 ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย
บ้านห้วยไซเหนือ

73 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 262,800      262,800      262,800      262,800      262,800      1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
รางระบายนํ้าพร้อมฝาปิดซอยบ้าน สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน
นายพงศกร หมู ่4 บ้านห้วยไซเหนือ ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย

74 เทคอนกรีต บริเวณลานศาลาหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนมีลานกจิกรรม ตามแบบแปลนของ 148,800      148,800      148,800      148,800      148,800      1 โครงการ ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง
หมู ่4 บ้านห้วยไซเหนือ ของหมูบ่้านทํากจิกรรมต่างๆ กองช่างอบต. ห้วยยาบ ลานศาลาหมูบ่้านใน

การทํากจิกรรมต่าง
ของหมูบ่้าน

75 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 210,600      210,600      210,600      210,600      210,600      1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
พิศมัย ถึงบ้านนายเกยีรตินันท์ ปาลี สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน
หมู ่4 บ้านห้วยไซเหนือ ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย

76 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 343,200      343,200      343,200      343,200      343,200      1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
หวัน ข้างวัดศรีชัยชุม หมู ่4 สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน
บ้านห้วยไซเหนือ ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
77 รางระบายนํ้า พร้อมฝาปิด ปากทางเข้าวัด เพื่อแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม ตามแบบแปลนของ 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 มีการกอ่สร้างราง รางระบายนํ้าท่ีมี กองช่าง

หมู ่4  บ้านห้วยไซเหนือ กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายนํ้า มาตรฐาน สามารถ
แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมได้

78 ระบายนํ้าจากบ้านนายเจยีม ถึงลําเหมือง เพื่อแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม ตามแบบแปลนของ 345,600 345,600 345,600 345,600 345,600 มีการกอ่สร้างราง รางระบายนํ้าท่ีมี กองช่าง
ข้างบ้านนางประไพ หมู ่4 กองช่างอบต. ห้วยยาบ ระบายนํ้า มาตรฐาน สามารถ
 บ้านห้วยไซเหนือ แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมได้

79 วางท่อสายตีนดอยบ้านนายสวัสด์ิ-ปรีชา เพื่อแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม ตามแบบแปลนของ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ แห่ง ลดปัญหานํ้าท่วมขัง กองช่าง
หมู ่4  บ้านห้วยไซเหนือ กองช่างอบต. ห้วยยาบ

80 กอ่สร้างรางระบายนํ้าบ้านนายเครือ เพื่อแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม ตามแบบแปลนของ 600,000      600,000      600,000      600,000      600,000      ๑ แห่ง ลดปัญหานํ้าท่วมขัง กองช่าง
ถึงบ้านนางพวงชมพู พร้อมฝาปิด หมู ่4 กองช่างอบต. ห้วยยาบ
 บ้านห้วยไซเหนือ

81 กอ่สร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด เพื่อแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม ตามแบบแปลนของ 650,000      650,000      650,000      650,000      650,000      ๑ แห่ง ลดปัญหานํ้าท่วมขัง กองช่าง
ซอย 2  หมู ่4  บ้านห้วยไซเหนือ กองช่างอบต. ห้วยยาบ

82 กอ่สร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด เพื่อแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม ตามแบบแปลนของ 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ๑ แห่ง ลดปัญหานํ้าท่วมขัง กองช่าง
หมู ่4  บ้านห้วยไซเหนือ กองช่างอบต. ห้วยยาบ

83 วางท่อระบายนํ้าบ้านพ่อถาม ถึงโค้งบ้าน เพื่อแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม ตามแบบแปลนของ 248,000    248,000    248,000    248,000    248,000    ๑ แห่ง ลดปัญหานํ้าท่วมขัง กองช่าง
นายกมัพล หมู ่4  บ้านห้วยไซเหนือ กองช่างอบต. ห้วยยาบ

งบประมาณที่
โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมูท่ี่  ๕ บ้านป่าตึง

84 จดัหาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้มีนํ้าใช้ในช่วงฤดูแล้ง ประมาณราคาของ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ๑ แห่ง มีนํ้าใช้ทําการเกษตรใน กองช่าง
เพิ่มบ่อนํ้าใสเพื่อใช้ในการประปา ม.5 อบต.ห้วยยาบ ฤดูแล้ง

85 วางท่อระบายนํ้า ซอย ๕ สายใหม่ ม.5 เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ประมาณราคาของ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงาการ ลดปัญหานํ้าท่วมขัง กองช่าง
บ้านป่าตึง อบต.ห้วยยาบ

86 กอ่สร้างรางระบายนํ้าซอย ๙ พร้อมฝาปิด ๐.๖๐ม.จํานวน ๙๐ท่อน ประมาณราคาของ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ แห่ง ลดปัญหานํ้าท่วมขัง กองช่าง
ม.5 บ้านป่าตึง พร้อมบ่อพัก ๑๕ บ่อ อบต.ห้วยยาบ

87 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงาการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
๑. ซอย ๖ ทะลุซอย ๗ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน
๒. สายป่าขุย ทะลุสายคันคลอง ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย

88 ขุดลอกวางท่อพร้อมอโุมงค์ฝาปิด ม.5 เพื่อขุดลอกวางท่อพร้อม ตามแบบแปลนของ 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      1 โครงาการ ลดปัญหานํ้าท่วมขัง กองช่าง
บริเวณหัวบ้าน ต้ังแต่บ้านนายคงเดช อโุมงค์ฝาปิด กองช่างอบต. ห้วยยาบ
ผ่านซอย ๑ ทะลุลําเหมืองและเลียบถนน
ในหมูบ่้านจนถึงคลองชลประทาน

89 ขุดลอกวางท่อพร้อมอโุมงค์ฝาปิด เพื่อขุดลอกวางท่อพร้อม ตามแบบแปลนของ 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      1 โครงาการ ลดปัญหานํ้าท่วมขัง กองช่าง
บริเวณฟาร์มไกห่มู่๑๓ จนถึงคันคลอง อโุมงค์ฝาปิด กองช่างอบต. ห้วยยาบ
ชลประทาน หมู ่๕ บ้านป่าตึง

90 วางท่อระบายนํ้าต้ังแต่หน้าโรงเรียน เพื่อป้องกนันํ้าท่วม และนํ้า ตามแบบแปลนและ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ สามารถแกไ้ขปัญหานํ้า กองช่าง
ถึงตลาดในหมูบ่้าน ม.5 บ้านป่าตึง ระบายไม่ทัน ประมาณราคา ของ ท่วม

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
91 กอ่สร้างรางระบายนํ้าเขตติดต่อหมู่ เพื่อป้องกนันํ้าท่วมบ้านเรือน ตามแบบแปลนและ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ สามารถแกไ้ขปัญหานํ้า กองช่าง

 5, หมู ่12 ตลอดสาย (ซ.หลังบ้าน) ประชาชน ประมาณราคา ของ ท่วม
อบต.ห้วยยาบ

92 วางท่อระบายนํ้าหน้าฟาร์ม สาย เพื่อป้องกนันํ้าท่วมบ้านเรือน ตามแบบแปลนและ 800,000    800,000    800,000    800,000    800,000    1 โครงการ สามารถแกไ้ขปัญหานํ้า กองช่าง
บ้านนายเวียงชัย - หน้าบ้าน ประชาชน ประมาณราคา ของ ท่วม
นายประภาสบ้านป่าขุย ม.5 บ้านป่าตึง อบต.ห้วยยาบ

93 ปิดฝารางระบายนํ้า เขต หมู ่5 บ้านป่าตึง เพื่อป้องกนัอบุัติเหตุ ตามแบบแปลนและ 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    1 โครงการ สามารถแกไ้ขปัญหานํ้า กองช่าง
(หน้าโรงเรียน) ประมาณราคา ของ ท่วม

อบต.ห้วยยาบ

94 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 811,200    811,200    811,200    811,200    811,200    1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ซอยนายจนัทร์แกว้ สมอา้ย ถึง คลอง สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ท่ีได้มาตรฐาน
ชลประทาน หมู ่5 บ้านป่าตึง ไปมาอย่างปลอดภัย สะดวกและปลอดภัย

95 วางท่อระบายนํ้า เร่ิมจากหน้าบ้านนาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ จดุวางท่อระบายนํ้า 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
ดาว ศรียาบ และปรับผิวถนน หมู ่5 สะดวกในการเดินทาง สัญจร จากบ้านนายดาว - บ้าน ท่ีได้มาตรฐาน
บ้านป่าตึง ไปมาอย่างปลอดภัย และ นายเชา กว้าง 80 ซม. สะดวกและปลอดภัย

เพื่อแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม ยาว 65 เมตร สามารถแกไ้ขปัญหานํ้า
ปรับผิวถนนจากบ้าน ท่วม
นางเงิน เวียงเพ็ญ
กว้าง 4 เมตร ยาว 
427.6 เมตร

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมูท่ี่ ๖ บ้านสันพระเจ้าแดง

96 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6
๑ ซอยหลังศพด. (เกา่) เพื่อกอ่สร้างถนนคสล.ระยะทาง ตามแบบแปลนและ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ถนน กองช่าง
๒. ซอยนายอนันต์ ๒๐๐ ม.กว้าง ๔ ม. ประมาณราคาของ ท่ีได้มาตรฐาน
๓. ซอยบ้านวราพร ยาว๒๐๐ม.กว้าง ๓ ม. อบต.ห้วยยาบ สะดวกและปลอดภัย

ยาว๒๐๐ม.กว้าง ๓ ม.

97 กอ่สร้างรางระบายนํ้าในหมูบ่้าน เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 297,800 297,800 297,800 297,800 297,800 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
พร้อมฝาปิด หน้าบ้านนายอนันต์ มะโนแกว้ ประมาณราคาของ ตามเป้าหมาย
ม.6 บ้านสันพระเจา้แดง อบต.ห้วยยาบ

98 กอ่สร้างรางระบายนํ้าในหมูบ่้าน เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 200,000 200,000 200,000 200,000 20,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
พร้อมฝาปิด ข้างรพ.สต.ห้วยยาบ ม.6 ประมาณราคาของ ตามเป้าหมาย
บ้านสันพระเจา้แดง อบต.ห้วยยาบ

99 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 631,000    631,000    631,000    631,000    631,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยประปา สายกลางบ้าน ม.6 สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามเป้าหมาย
บ้านสันพระเจา้แดง ไปมาอย่างปลอดภัย

หมูท่ี่ 7 บ้านแม่หาด
100 กอ่สร้างเปล่ียนท่อรางระบายนํ้าพร้อม เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ท่อระบายนํ้า 874,000 874,000 874,000 874,000 874,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง

ฝาปิด ม.7 สายใหม่กลางบ้าน พร้อมฝาปิดเปล่ียนท่อระบายนํ้า รางระบายนํ้า ตามเป้าหมาย
ฝาปิดรางระบายนํ้า

101 กอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู ่๗ - ๑๐ เพื่อกอ่สร้าง คสล. พร้อมท่อ ตามแบบแปลนและ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
พร้อมท่อลอดเหล่ียม ลอดเหล่ียม ประมาณราคาของ ตามเป้าหมาย

อบต.ห้วยยาบ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
102 ก่อสร้างเปลีย่นท่อรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด

 ม.7
เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้าพร้อม
ฝาปิดเปล่ียนท่อระบายนํ้า

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

874,000 874,000 874,000 874,000 874,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง

๑.รางระบายนํ้าสายใหม่กลางบ้าน
๒. สายหน้าบ้าน
๓. วางท่อระบายนํ้าขนาด ๘๐ ซม.
สายคันคลองชลประทานบริเวณข้าง
โรงเรียน 

งบประมาณที่
โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 
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92

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมูท่ี่ ๘ บ้านห้วยไซใต้

103 กอ่สร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิดสาย เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1 โครงการ สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง
ข้างศาลา ม.8 บ้านห้วยไซใต้ ประมาณราคาของ นํ้าท่วม

อบต.ห้วยยาบ
104 กอ่สร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง

ซอย ๓ บ้านนางเพ็ญศรี ถึงปากซอย ประมาณราคาของ นํ้าท่วม
บ้านนางอิน่แกว้ ศรียาบ ม. 8 บ้านห้วยไซใต้ อบต.ห้วยยาบ

105 ปรับปรุงรางระบายนํ้าข้างถนนสาย เพื่อปรับปรุงรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 450,000 450,001 450,002 450,003 450,004 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
๑๑๔๗ ทิศตะวันออก ๒ ช่วง ม.8 ประมาณราคาของ ตามเป้าหมาย
๑๑๔๗ ทิศตะวันออก ๒ ช่วง อบต.ห้วยยาบ
ช่วง ๑ หน้าบ้านนายบุญมี  ๑๙๓
ช่วง ๒ หน้าบ้านอ.สายตา ปาลี ถึงตลาด
หน้าวัดห้วยไซใต้

106 กอ่สร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กทิศ เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนของ 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ตะวันตกของถนนสาย ๑๑๔๗ ม.8 คอนกรีตเสริมเหล็กทิศตะวัน กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยไซใต้ ตกของถนนสาย ๑๑๔๗ 

107 กอ่สร้าง ถนน คสล. ซอยเข้าบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 900,000    900,000    900,000    900,000    900,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
นายประยูร  บุญอนิทร์ ถึงลําเหมือง ม. 8 สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยไซใต้ ไปมาอย่างปลอดภัย

108 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 176,400    176,400    176,400    176,400    176,400    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยบ้านนายพิพัฒ ปาลี หมู ่8 สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยไซใต้ ไปมาอย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์
งบประมาณที่

โครงการ

แบบ ผ. 02 
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109 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 264,000    264,000    264,000    264,000    264,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยศูนย์นมเชียงใหม่ หมู ่8 บ้านห้วยไซใต้ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามเป้าหมาย

ไปมาอย่างปลอดภัย

110 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 63,400      63,400      63,400      63,400      63,400      1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอย นายเอกชัย ปาลี หมู ่8 บ้านห้วยไซใต้ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามเป้าหมาย

ไปมาอย่างปลอดภัย

111 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 50,400      50,400      50,400      50,400      50,400      1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอย นางเทพี่ กบัเป็ง หมู ่8 บ้านห้วยไซใต้ สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามเป้าหมาย

ไปมาอย่างปลอดภัย

112 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 90,000      90,000      90,000      90,000      90,000      1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอย บ้านนายธนู วงค์ชัย  หมู ่8 สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยไซใต้ ไปมาอย่างปลอดภัย

113 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนของ 432,000    432,000    432,000    432,000    432,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ข้างสหกรณ์โคนมลําพูน ไป ดอยห้างบาตร สะดวกในการเดินทาง สัญจร กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามเป้าหมาย
หมู ่8 บ้านห้วยไซใต้ ไปมาอย่างปลอดภัย

114 ปรับปรุงรางระบายนํ้าข้างถนน 1147 จาก เพื่อปรับปรุงรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนของ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ตลาดห้วยไซ ถึง ลานเพลิน กองช่างอบต. ห้วยยาบ ตามเป้าหมาย
หมู ่8 บ้านห้วยไซใต้
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมูท่ี่ ๙ บ้านห้วยไซกลาง

115 ก่อสร้างถนนในหมูบ้่าน ม.9 ดังน้ี เพื่อกอ่สร้างถนนคลส. ตามแบบแปลนและ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ๘ จดุ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
๑. ซอยแม่คําใส ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
๒.ฟาร์มไกน่างเยาวลักษณ์ สมพงษ์เช่ือมม.๔ ห้วยยาบ
๓. ซอยนายวิชิต หย่องฮวยเช่ือม ม.๑๕
๔. พ่อน้อยอนิลอย
๕. ซอยรณชัย
๖. ข้างฟาร์มพ่อหลวงแกว้
๗. บ้านนางเยาวลักษณ์
๘. ถนนสายทางเข้ารพสต.

116 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ๒ จดุ สามารถป้องกนัและแกไ้ข กองช่าง
พร้อมบ่อพัก ม.9 ประมาณราคาของ อบต ปัญหานํ้าท่วมขังได้
๑. บ้านนายแจ ้เล็กดี-ฟาร์มไกน่ายสิงห์ทอง ห้วยยาบ
ปาลี
๒. นายนิล เล็กดี-นางแสงทอง ปาลี
๓. เปล่ียนท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม.
พร้อมบ่อพักข้างถนนสาย ๑๑๔๗ ต้ังแต่
ตลาด-ซอยบ้านแม่ยุพิน

117 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 800,000    800,000    800,000    800,000    800,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
นางขันคํา ชนะคํา ม. 9 สะดวกในการเดินทาง สัญจร ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ไปมาอย่างปลอดภัย ห้วยยาบ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
118 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 700,000    700,000    700,000    700,000    700,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง

 สายต่อจากรพสต. บ้านห้วยไซ ถึงหน้าบ้าน สะดวกในการเดินทาง สัญจร ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
แม่แสง ปาลี (บ้านเลขท่ี 267) ม. 9 ไปมาอย่างปลอดภัย ห้วยยาบ

119 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 9 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 577,500 577,500 577,500 577,500 577,500 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยบ้านนายคํา ชนะคํา สะดวกในการเดินทาง สัญจร ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
จากบ้านนายสม ๒๒๖-๒๑๕ ไปมาอย่างปลอดภัย ห้วยยาบ

120 วางท่อพร้อมบ่อพักลําเหมืองสาย เพื่อป้องกนันํ้าท่วม ตามแบบแปลนและ 900,000    900,000    900,000    900,000    900,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ฟาร์มไกน่ายสิงห์ทอง ปาลี ถึงฟาร์ม ประมาณราคา ของ ตามเป้าหมาย
วัวนายไชยโรจน์ ปาลี ม.9  บ้านไซกลาง อบต.ห้วยยาบ

121 บดอดัถนนลูกรังซอยหลังบ้านนาย เพื่อลดอบุัติเหตุทางถนน ตามแบบแปลนและ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
สุวรรณ กบัเป็ง ถึงทางแยกวัดดอยน้อย ม.9 และความสะดวกในการ ประมาณราคา ของ ตามเป้าหมาย
 บ้านไซกลาง เดินทาง อบต.ห้วยยาบ

122 กอ่สร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด เพื่อป้องกนันํ้าท่วมและระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 900,000    900,000    900,000    900,000    900,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ต้ังแต่หน้าร้านกว๋ยเต๋ียวนางเพ็ญศรี ประมาณราคา ของ ตามเป้าหมาย
ถึงหน้าบ้านนายวิชิต  หย่องฮวย อบต.ห้วยยาบ
(ทิศตะวันตก ถ1147) ม.9  บ้านไซกลาง

123 วางท่อขนาด 80 ซม. ต่อจากหลัง เพื่อป้องกนันํ้าท่วม และเพื่อใช้ ตามแบบแปลนและ 700,000    700,000    700,000    700,000    700,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
รพสต. ห้วยไซถึงเหมืองแม่สาน ม.9  นํ้าทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี ประมาณราคา ของ ตามเป้าหมาย
 บ้านไซกลาง อบต.ห้วยยาบ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
124 กอ่สร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด เพื่อป้องกนันํ้าท่วมและระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 800,000    800,000    800,000    800,000    800,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง

ต้ังแต่บ้านแม่บัวแกว้ ปาลี ถึงบ้าน ประมาณราคา ของ ตามเป้าหมาย
นายประทีป ปาลี ม.9  บ้านไซกลาง อบต.ห้วยยาบ

125 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อลดอบุัติเหตุทางถนน ตามแบบแปลนและ 434,400    434,400    434,400    434,400    434,400    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ต้ังแต่หน้าบ้านนายบุญมี ปานะเสน ถึง และความสะดวกในการ ประมาณราคา ของ ตามเป้าหมาย
ปากทางร้านกว๋ยเค๋ียวนางเพ็ญศรี ปาลี เดินทาง อบต.ห้วยยาบ
หมู ่9  บ้านไซกลาง

126 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อลดอบุัติเหตุทางถนน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 77,400      77,400      77,400      77,400      77,400      1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยบ้านพ่อน้อยอนิลอย ปาลี พร้อม และความสะดวกในการ 43.00 เมตร ตามเป้าหมาย
รางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด หมู ่9 เดินทาง รางระบายนํ้า กว้าง 40
 บ้านไซกลาง เมตร

127 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อลดอบุัติเหตุทางถนน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 103,500    103,500    103,500    103,500    103,500    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยนายนพดล จนัทต๊ะตึง หมู ่9 และความสะดวกในการ 57.5 เมตร ตามเป้าหมาย
 บ้านไซกลาง เดินทาง

128 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อลดอบุัติเหตุทางถนน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 124,000    124,000    124,000    124,000    124,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยแม่คําใส ปาลี หมู ่9  บ้านไซกลาง และความสะดวกในการ ยาว 59.20 เมตร ตามเป้าหมาย

เดินทาง

129 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อลดอบุัติเหตุทางถนน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 137,700    137,700    137,700    137,700    137,700    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยบ้านนายไฟโรจน์ (เสถียร) ธนะคํา และความสะดวกในการ 76.00 เมตร ตามเป้าหมาย
หมู ่9  บ้านไซกลาง เดินทาง

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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130 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อลดอบุัติเหตุทางถนน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 102,000    102,000    102,000    102,000    102,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยบ้านนางเยาวลักษณ์ สมพงษ์ หมู ่9 และความสะดวกในการ 56.80 เมตร ตามเป้าหมาย
 บ้านไซกลาง เดินทาง

131 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อลดอบุัติเหตุทางถนน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 36,000      36,000      36,000      36,000      36,000      1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยบ้านแม่ศรีย้อย ปาลี พร้อมรางระบาย และความสะดวกในการ 20.00 เมตร ตามเป้าหมาย
นํ้าพร้อมฝาปิด หมู ่9  บ้านไซกลาง เดินทาง และ

เพื่อป้องกนันํ้าท่วม

132 กอ่สร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิดข้างถนน เพื่อป้องกนันํ้าท่วมและระบายนํ้า ยาว 409.6 เมตร 1,431,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
สาย 1147 (ทิศตะวันตก) ต้ังแต่สามแยก ตามเป้าหมาย
ข้างบ้านนายวิชิต หย่องฮวย ถึง หน้าบ้าน
นายณรงค์ ปาลี (ร้านกว๋ยเต๋ียวเพ็ญศรี ถึง
บ้านนายประมวล อนิตายวง)
หมู ่9  บ้านไซกลาง

133 กอ่สร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด เพื่อป้องกนันํ้าท่วมและระบายนํ้า ความกว้าง 3 เมตร 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ต้ังแต่ปากทางซอยบ้านไพโรจน์ ธนะคํา ถึง ยาว 76.5 เมตร ตามเป้าหมาย
บ้านนายนิล เล็กดี (เขตติดต่อหมู ่4)
หมู ่9  บ้านไซกลาง

134 วางท่อพร้อมบ่อพัก ต้ังแต่หน้าฟาร์ม เพื่อป้องกนันํ้าท่วมและระบายนํ้า ยาว 825 เมตร
นายไพโรจน์ ปาลี ถึง หน้านายจําเริญ
อนิตายวง (ลําเหมืองหัวดอยมุด) 
หมู ่9  บ้านไซกลาง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมูท่ี่ ๑๐ บ้านป่าก้าง-แสนตอ

135 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 เพื่อกอ่สร้างถนนคลส. ตามแบบแปลนและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 5 สาย สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
1. เสริมไหล่ทางซอย ๒ ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
2. เช่ือมต่อระหว่าง หมู ่๑๐ - ๑๔ ห้วยยาบ
3.ซอยข้างบ้านนางผ่องใส คําชมพู 
4. ซอย ๔ บ้านศรีธร อกิําเนิด
5. ซอย ๗ บ้านนายจนัทร์ ศรียาบ

136 กอ่สร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    1 จดุ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ถนนสาย ๑๑๔๗ ม.10 ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
บ้านป่ากา้ง-แสนตอ ห้วยยาบ

137 เปล่ียนท่อเกา่เป็นท่อลอดเหลียมสาย เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    1 จดุ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ป่ากา้ง ม.10 บ้านป่ากา้ง-แสนตอ ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ห้วยยาบ

138 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 10 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยบ้านนายอนันต์ ศรียาบ สะดวกในการเดินทาง สัญจร ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
บ้านป่ากา้ง-แสนตอ ไปมาอย่างปลอดภัย ห้วยยาบ

วัตถุประสงค์
งบประมาณที่

โครงการ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
139 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 10 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง

ซอยบ้านนายรัตน์ ศรียาบ สะดวกในการเดินทาง สัญจร และประมาณราคา ตามเป้าหมาย
บ้านป่ากา้ง-แสนตอ ไปมาอย่างปลอดภัย ของ อบต.ห้วยยาบ

140 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 10 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยบ้านนายเจริญ ศรียาบ สะดวกในการเดินทาง สัญจร และประมาณราคา ตามเป้าหมาย
บ้านป่ากา้ง-แสนตอ ไปมาอย่างปลอดภัย ของ อบต.ห้วยยาบ

141 วางท่อสายป่าช้าบ้านป่ากา้ง เพื่อวางท่อสายป่าช้าบ้านป่า ตามแบบแปลนและ 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 ๑ โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
สายบ้านธิ-สันกําแพง หมู ่๑๐ กา้ง และสายบ้านธิ-สันกําแพง ประมาณราคา ของ ตามเป้าหมาย
 บ้านป่ากา้ง-แสนตอ อบต.ห้วยยาบ

142 เปล่ียนท่อประปาสายป่ากา้งถึงดอนปีน เพื่อเปล่ียนท่อสายป่ากา้ง ตามแบบแปลนและ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ๑ โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
หมู ่๑๐ บ้านป่ากา้ง-แสนตอ ดอยปีน ประมาณราคา ของ ตามเป้าหมาย

อบต.ห้วยยาบ

143 1. รางระบายนํ้าพร้อมฝาปิดสายบ้าน เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 5 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
2. นายจนัทร์แกว้ - ผู้ช่วยเอกพันธ์ ประมาณราคา ของ ตามเป้าหมาย
3. รางระบายนํ้าสายหน้าบ้านนายนวล ถึง อบต.ห้วยยาบ
หน้าบ้านนายนวล  ถึง นายอทัุย ใจมุข
ม. 10 บ้านป่ากา้ง-แสนตอ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
144 กอ่สร้างถนนคสล. และรางระบายนํ้า เพื่อกอ่สร้างถนนคลส.และ ตามแบบแปลนและ 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง

๑. ซอย ๖ ม. 10 รางระบายนํ้า ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
2. สายหน้าบ้านนายนวล ถึงนายอทัุย ใจมุข ห้วยยาบ
ม. 10 
บ้านป่ากา้ง-แสนตอ

145 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 726,960    726,960    726,960    726,960    726,960    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยบ้านนายเจริญ ศรียาบ หมู ่10 สะดวกในการเดินทาง สัญจร 302.90 เมตร ตามเป้าหมาย
บ้านป่ากา้ง-แสนตอ ไปมาอย่างปลอดภัย

146 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 203,000    203,000    203,000    203,000    203,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยบ้านนายอนันท์ ศรียาบ หมู ่10 สะดวกในการเดินทาง สัญจร 113.00 เมตร ตามเป้าหมาย
บ้านป่ากา้ง-แสนตอ ไปมาอย่างปลอดภัย

147 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 146,300    146,300    146,300    146,300    146,300    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยบ้านนายรัตน์ ศรียาบ หมู ่10 สะดวกในการเดินทาง สัญจร 81.30 เมตร ตามเป้าหมาย
บ้านป่ากา้ง-แสนตอ ไปมาอย่างปลอดภัย

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมูท่ี่ ๑๑ บ้านป่าลาน

148 เปล่ียนท่อจากบ้านนายจนัทร์แกว้ เพื่อเปล่ียนท่อระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 425,000 425,000 425,000 425,000 425,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ถึงบ้านนายพิศดา ม. 11 บ้านป่าลาน ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ห้วยยาบ

149 ขุดลอกรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด เพื่อขุดลอกรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
สายกลางบ้านจากบ้านนางนวล - ทางเข้าวัด พร้อมฝาปิด ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
ม. 11 บ้านป่าลาน ห้วยยาบ

150 วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ถนน เพื่อป้องกนันํ้าท่วมและระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 476,000 476,000 476,000 476,000 476,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
จากบ้านเลขท่ี 50 - 86 ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
(นางชอน ปัญโญใหญ่ - นางออ่น ใจมุก) ห้วยยาบ
ม. 11 บ้านป่าลาน

151 วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก เพื่อป้องกนันํ้าท่วมและระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 742,000    742,000    742,000    742,000    742,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
โรงทอผ้า - สามแยกวัดม. 11 บ้านป่าลาน ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ห้วยยาบ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมูท่ี่ ๑๒ บ้านป่าหมอก

152 กอ่สร้างรางระบายนํ้าสายกลางบ้าน เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง
บ้านนายสวัสด์ิ กนัทะวงค์-ข้างถนนสาย ประมาณราคาของ อบต นํ้าท่วม
ใหญ่ ม. 12 บ้านป่าหมอก ห้วยยาบ

153 กอ่สร้างรางระบายนํ้าหน้าบ้านนายหมูแกว้ เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 365,500 365,500 365,500 365,500 365,500 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
 ถึงถนนใหญ่พร้อมฝาปิดสาย ๑๑๔๗ ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
ม.12 บ้านป่าหมอก ห้วยยาบ

154 กอ่สร้างรางระบายพร้อมฝาปิดนํ้าข้างบ้าน เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 472,500 472,500 472,500 472,500 472,500 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
นายสุ พร้อมฝาปิด ซอย ๘ ม.12 พร้อมฝาปิด ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
บ้านป่าหมอก ห้วยยาบ

155 กอ่สร้างรางระบายนํ้าจากหน้าบ้านนายพันธ์ เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
เลขท่ี ๑๓๒ ถึงหางบ้านป่าหมอก พร้อม พร้อมฝาปิด ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
ฝาปิด (สายหางบ้าน) ม.12 ห้วยยาบ
บ้านป่าหมอก

156 กอ่สร้างรางระบายพร้อมฝาปิด เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
บ้านเลขท่ี ๖๔/๑-๗๓ ม.12 พร้อมฝาปิด ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
บ้านป่าหมอก ห้วยยาบ

157 เปล่ียนท่อระบายนํ้าหน้าโรงนํ้า ม.12 เพื่อเปล่ียนท่อรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
บ้านป่าหมอก ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ห้วยยาบ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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158 วางท่อและบ่อพักวัดสันต้นม่วง ม.12 เพื่อวางท่อและบ่อพัก ตามแบบแปลนและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
บ้านป่าหมอก ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ห้วยยาบ

159 กอ่สร้างรางระบายนํ้าข้างบ้านนายสุทัศน์ ปิน
ไชย ไปถึงป่าช้าและฝาปิดรางระบาย นํ้าถนน
ใหญ่ตลอดสาย ขุดเจาะอโุมงค์ข้างบ้านเลขท่ี 
๘๖/๒ ม. 12 บ้านป่าหมอก

เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบตห้วยยาบ

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง

160 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อ เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีต ตามแบบแปลนและ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
พร้อมบ่อพัก ม.12 ปากทางไปวัดสันต้นม่วง เสริมเหล็กวางท่อพร้อมบ่อพัก ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
ม. 12 บ้านป่าหมอก ห้วยยาบ

161 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อ เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีต ตามแบบแปลนและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
พร้อมบ่อพัก ม.12  ซอยข้างวัดสันต้นม่วง เสริมเหล็กวางท่อพร้อมบ่อพัก ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
บ้านป่าหมอก ห้วยยาบ

162 กอ่สร้างรางระบายนํ้าแบบมีฝาปิด เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
เลขท่ี ๓๐๔ - ลําเหมืองแม่ลานพร้อมปรับ พร้อมฝาปิด ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
ผิวถนน ม.12 บ้านป่าหมอก ห้วยยาบ

163 กอ่สร้างรางระบายนํ้าแบบมีฝาปิด เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
เลขท่ี ๒๑๘-๒๐๕  ม.12 บ้านป่าหมอก พร้อมฝาปิด ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ห้วยยาบ

164 กอ่สร้างรางระบายนํ้าแบบมีฝาปิด เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ร้านกว๋ยเต๋ียวป้าไล ม. 12 บ้านป่าหมอก พร้อมฝาปิด ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ห้วยยาบ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมูท่ี่ ๑๓ บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา

165 เปล่ียนท่อเป็นท่อลอดเหล่ียม เพื่อเปล่ียนท่อลอดเหล่ียม ตามแบบแปลนและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
 ๓ จดุลําเหมืองแม่ลาน ม. 13 ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา ห้วยยาบ

166 กอ่สร้างถนนลาดยางสายหน้าโรงงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
นํ้าตาลถึงฟาร์มวัวลุงสี ม.13 สะดวกในการเดินทาง สัญจร ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา ไปมาอย่างปลอดภัย ห้วยยาบ

167 กอ่สร้างถนนคสล. ซอย ๖ (บ้านแม่ตาล) เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ม. 13 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา สะดวกในการเดินทาง สัญจร ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ไปมาอย่างปลอดภัย ห้วยยาบ

168 กอ่สร้างถนนคสล. ซอย ๔ (บ้านแม่หนิง) เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ม. 13 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา สะดวกในการเดินทาง สัญจร ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ไปมาอย่างปลอดภัย ห้วยยาบ

169 กอ่สร้าง ถนน คสล. ซอยแม่พุทธชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
บ้านใหม่วันตก ม. 13 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา สะดวกในการเดินทาง สัญจร ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ไปมาอย่างปลอดภัย ห้วยยาบ

170 กอ่สร้าง ถนน คสล ซอยจํารัส ฟาร์มพ่อชัย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
แม่สม  ม. 13 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา สะดวกในการเดินทาง สัญจร ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ไปมาอย่างปลอดภัย ห้วยยาบ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
171 กอ่สร้าง ถนน คสล. เพิ่มเติม 150 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 800,000    800,000    800,000    800,000    800,001    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง

เมตร จากหน้าบ้านนายชาญ ฟาร์ม สะดวกในการเดินทาง สัญจร ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
นายอุน่เรือน ปาลีถึงลําเหมือง ไปมาอย่างปลอดภัย ห้วยยาบ
สาธารณะ 150 เมตร
ม . 13 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา

172 กอ่สร้าง ถนนลาดยาง ซอย 5 บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 400,000    400,001    400,002    400,003    400,004    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
สิงห์ทอง ชนะใจ ม. 13 สะดวกในการเดินทาง สัญจร ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา ไปมาอย่างปลอดภัย ห้วยยาบ

173 กอ่สร้าง ถนนลาดยาง ซอย 7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 400,000    400,000    400,000    400,000    400,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
บ้านทูน ปาลี  ม. 13 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา สะดวกในการเดินทาง สัญจร ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ไปมาอย่างปลอดภัย ห้วยยาบ

174 รางระบายนํ้าสายบ้านใหม่ ป้องกนัปัญหานํ้าท่วมขัง ตามแบบแปลนและ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ตะวันตกจากสามแยกบ้านนายวันชัย ม.13 ประมาณราคา ของ ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา อบต.ห้วยยาบ

175 กอ่สร้างรางระบายนํ้าแบบมีฝาปิด ป้องกนัปัญหานํ้าท่วมขัง ตามแบบแปลนและ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
บ้านเลขท่ี ๓๐๔ - ลําเหมือง ม. 13 ประมาณราคา ของ ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา อบต.ห้วยยาบ

176 กอ่สร้างรางระบายนํ้าแบบมีฝาปิด ป้องกนัปัญหานํ้าท่วมขัง ตามแบบแปลนและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
บ้านเลขท่ี ๒๑๘-๒๐๕  ม. 13 ประมาณราคา ของ ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา อบต.ห้วยยาบ

วัตถุประสงค์
งบประมาณที่

โครงการ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
177 กอ่สร้างรางระบายนํ้าแบบมีฝาปิด ป้องกนัปัญหานํ้าท่วมขัง ตามแบบแปลนและ 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง

ร้านกว๋ยเต๋ียวป้าไล  ม. 13 ประมาณราคา ของ ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา อบต.ห้วยยาบ

178 กอ่สร้างถนนขากเหมืองความ  หมู ่13 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 854,000    854,000    854,000    854,000    854,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา ถึง บ้านดอยยาว สะดวกในการเดินทาง สัญจร 534.50 เมตร ตามเป้าหมาย
(หลังโรงงานนํ้าตาลถึงฟาร์มวัวนาย ไปมาอย่างปลอดภัย
วิโรจน์ ปันผาง

179 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยบ้านแม่ตาล ซอย 6 หมู ่13 สะดวกในการเดินทาง สัญจร 83.80 เมตร ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา ไปมาอย่างปลอดภัย

180 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 124,900    124,900    124,900    124,900    124,900    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอย 7 บ้านนายสิงห์ทอง ชินะใจ หมู ่13 สะดวกในการเดินทาง สัญจร 69.40 เมตร ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา ไปมาอย่างปลอดภัย

หมูท่ี่ ๑๔ บ้านห้วยไซ
181 กอ่สร้างถนนลูกรังบดอดัปากทางฟาร์มวัว เพื่อกอ่สร้างถนนลูกรังบดอดั ตามแบบแปลนและ 262,500 262,500 262,500 262,500 262,500 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง

แม่จนัทร์แกว้ ไปหมู ่3,9,13,14 ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
หมู ่14 ห้วยยาบ

182 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่14 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 472,500 472,500 472,500 472,500 472,500 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
เช่ือมหมูท่ี่ ๑๐ สะดวกในการเดินทาง สัญจร ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ไปมาอย่างปลอดภัย ห้วยยาบ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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183 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยประชาสวรรค์ ม.14 สะดวกในการเดินทาง สัญจร ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ไปมาอย่างปลอดภัย ห้วยยาบ

184 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ตามแบบแปลนและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
สายสุสานบ้านห้วยไซถึงประปา ม.14 สะดวกในการเดินทาง สัญจร ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ไปมาอย่างปลอดภัย ห้วยยาบ

185 รางระบายนํ้าต้ังแต่ประปาถึงป่าช้า เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
พร้อมฝาปิด ม. 14 ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ห้วยยาบ

186 วางท่อพร้อมบ่อพักซอย ร้านลาบพ่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขนาด ๑.๖๐*๑.๖๐ 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 ๓ โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ทองคํา และสร้างดาดคอนกรีตหลังบ้าน ของราษฏรในการใช้นํ้า *๑.๕๐ ตามเป้าหมาย
เจอ้ําไพ/รางระบายนํ้าซอยประชาสวรรค์
หมู ่๑๔  บ้านห้วยไซ

187 กอ่สร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิดซอย เพื่อป้องกนันํ้าท่วม ตามแบบแปลนและ 800,000    800,000    800,000    800,000    800,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ข้างวัดห้วยไซใต้ หมู ่๑๔  บ้านห้วยไซ และประมาณราคา ตามเป้าหมาย

ของ อบต.ห้วยยาบ

188 กอ่สร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด เพื่อป้องกนัท่วม ตามแบบแปลนและ 700,000    700,000    700,000    700,000    700,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ซอยประชาสวรรค์ 1 หมู ่๑๔  บ้านห้วยไซ และประมาณราคา ตามเป้าหมาย

ของ อบต.ห้วยยาบ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมูท่ี่ ๑๕ บ้านห้วยไซสุขสวัสด์ิ

189 กอ่สร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด กอ่สร้างรางระบายนํ้าพร้อม ตามแบบแปลนและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ๑ จดุ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
หมู ่15 เช่ือมต่อหมู ่๙ ฝาปิด ประมาณราคาของ ตามเป้าหมาย

อบต.ห้วยยาบ

190 กอ่สร้างถนนคสล. ข้างบ้านนายสะอาด เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม ตามแบบแปลนและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
วงค์คม หมู ่15  บ้านห้วยไซสุขสวัสด์ิ เหล็ก ประมาณราคาของ ตามเป้าหมาย

อบต.ห้วยยาบ

191 วางท่อระบายนํ้าปาก ซอย1 ถึง เพื่อป้องกนัท่วม ตามแบบแปลนและ 800,000    800,000    800,000    800,000    800,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
บ้านครูเข็มทอง หมู ่๑๕  และประมาณราคา ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยไซใหม่สุขสวัสด์ิ ของ อบต.ห้วยยาบ

192 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 106,000    106,000    106,000    106,000    106,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
 ซอย 1 หมู ่15 บ้านห้วยไซใหม่สุขสวัสด์ิ สะดวกในการเดินทาง สัญจร 59.00 เมตร ตามเป้าหมาย

ไปมาอย่างปลอดภัย

193 กอ่สร้างถนนคสล. เข้าบ้าน น.ส.นวล วงค์คม เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม ตามแบบแปลนและ 900,000    900,000    900,000    900,000    900,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
หมู ่๑๕  บ้านห้วยไซใหม่สุขสวัสด์ิ เหล็ก และประมาณราคา ตามเป้าหมาย

ของ อบต.ห้วยยาบ

194 วางท่อระบายนํ้าจากวัดดอยน้อยถึงฟาร์ม เพื่อป้องกนัท่วม ตามแบบแปลนและ 495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
นายกฤษณ์ ปาลี และประมาณราคา ตามเป้าหมาย
หมู ่15  บ้านห้วยไซสุขสวัสด์ิ ของ อบต.ห้วยยาบ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมูท่ี่ ๑๖ บ้านห้วยม่วงไร่ - พัฒนา

195 กอ่สร้างลูกรังบดอดั ต้ังแต่ หน้าบ่อนํ้า เพื่อกอ่สร้างถนนลูกรังบดอดั ตามแบบแปลนและ 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
กลางนา ม. 16 บ้านห้วยม่วงไร่ - พัฒนา ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ห้วยยาบ

196 กอ่สร้างรางระบายนํ้า เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 400,000 400,001 400,002 400,003 400,004 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ต้ังแต่หน้าบ้านนายเมือง สุยะใหญ่ ม. 16 ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
ถึงหน้าบ้านนายดาว จนัต๊ะตึง ม. 16 ห้วยยาบ
บ้านห้วยม่วงไร่ - พัฒนา

197 กอ่สร้างรางระบายนํ้า เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ต้ังแต่หน้าบ้านนายวิเชียร ศรียาบ ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
ถึงหน้าบ้านนางนวล จติวงค์ ม. 16 ห้วยยาบ
บ้านห้วยม่วงไร่ - พัฒนา

198 กอ่สร้างสะพานเช่ือมระหว่างซอย๖ เพื่อกอ่สร้างสะพาน ตามแบบแปลนและ 183,750 183,750 183,750 183,750 183,750 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
และ ซอย 8 หมู ่16 บ้านห้วยม่วงไร่ - พัฒนา ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย

ห้วยยาบ

199 ปรับปรุงและขยายสะพาน เพื่อปรับปรุงสะพาน ตามแบบแปลนและ 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
หน้าบ้านอนันทพงษ์ บัวอนิทร์ ม. 16 ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยม่วงไร่ - พัฒนา ห้วยยาบ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
200 ปรับปรุงและขยายสะพาน เพื่อปรับปรุงสะพาน ตามแบบแปลนและ 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง

หน้าบ้านนายสุชิน เสติละ ม. 16 ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยม่วงไร่ - พัฒนา ห้วยยาบ

201 ปรับปรุงและขยายสะพาน เพื่อปรับปรุงสะพาน ตามแบบแปลนและ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
หน้าบ้านนายหมืน ศรียาบ ม. 16 ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยม่วงไร่ - พัฒนา ห้วยยาบ

202 กอ่สร้างอาคารเกบ็ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อกอ่สร้างอาคารไว้ใช้ใน ตามแบบแปลนและ 535,500 535,500 535,500 535,500 535,500 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ตําบลห้วยยาบ ม. 16 การเกษตรของราษฎร ประมาณราคาของ อบต ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยม่วงไร่ - พัฒนา ห้วยยาบ

203 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 16 เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม ตามแบบแปลนและ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
  - นายสราวุฒิ วงค์คม นางสุภา เหล็ก ประมาณราคาของ ตามเป้าหมาย
  - นางสภา สายปัญญาใย อบต.ห้วยยาบ
  - นายบุญทา  ใจมุข

204 วางท่อระบายนํ้าต้ังแต่บ้านนายหมืน่ วงค์คม เพื่อกอ่สร้างรางระบายนํ้า ตามแบบแปลนและ 800,000    800,000    800,000    800,000    800,000    1 โครงการ สามารถดําเนินการได้ กองช่าง
ถึงหน้าบ้านนางนวล จกิาวงค์ หมู ่๑๖ และประมาณราคา ตามเป้าหมาย
บ้านห้วยม่วงไร่พัฒนา ของ อบต.ห้วยยาบ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. พัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานสาธารณปูโภค และ
สาธารณปูการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.1.1 งานสวนสาธารณะ
1.1.2 งานไฟฟ้าและประปา
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2.1 งานกอ่สร้าง

รวม
2. พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสรมิวัฒนธรรมไทยอง

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 420,000.00          8 420,000.00       8 420,000.00        8 420,000.00     8 420,000.00     40 2,100,000.00     
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 615,000.00          7 615,000.00       7 615,000.00        7 615,000.00     7 615,000.00     35 3,075,000.00     
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 156,000.00          6 156,000.00       6 156,000.00        6 156,000.00     6 156,000.00     30 780,000.00        

รวม 21 1,191,000            21 1,191,000         21 1,191,000          21 1,191,000       21 1,191,000       105 5,955,000.00     
3. พัฒนาด้านการบรหิารองค์กร และการเงนิการคลัง

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานบริหารงานคลัง

รวม

4. อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยนืและส่งเสรมิการเกษตร
4.1 แผนงานการเกษตร
4.1.1 งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1.2 งานส่งเสริมเกษตร
4.2 แผนงานเคหะชุมชน
4.2.1 งานก าจดัขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกลู

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

ยทุธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 
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5. สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง

5.1 แผนงานสาธารณสุข
5.1.2 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข
5.1.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

6. เสรมิสรา้งความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
6.1.1 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

รวม
7. สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ

7.1 แผนงานการศึกษา
7.1.1  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา
7.1.2  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
7.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
7.2.1 งานกฬีาและนันทนาการ

รวม
รวมทั้งสิ้น

แบบ ผ. 01 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการมหกรรมผู้สูงอายุ ส่งเสริมกจิกรรมแลกเปล่ียน ผู้สูงอายุต าบลห้วยยาบ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึงพอใจของ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส านักปลัด

เรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการ ขึ้นท้ังด้านร่างกายและ งานพัฒนาชุมชน

ท้ังด้านร่างกายและจติใจของ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จติใจของจากการเข้าร่วม

ของสูงอายุ กจิกรรม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ ผู้สูงอายุต าบลห้วยยาบ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส านักปลัด

ในการด าเนินชีวิตท่ีดีขึ้นของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ขึ้นท้ังด้านร่างกายและ งานพัฒนาชุมชน

ผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จติใจของจากการเข้าร่วม

กจิกรรม

3 โครงการสนับสนุนการจดัให้มีส่ิงอ านวย เพื่อสนับสนุนให้คนพิการ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ความสะดวกส าหรับคนพิการและทุก ผู้สูงอายุ ประชาชน เข้าถึง ประชาชนต าบลต าบลห้วยยาบ ผู้ใช้ส่ิงอ านวยความสะดวก ประชาชนสามารถเข้าถึง งานพัฒนาชุมชน

คนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ และใช้ประโยชน์ในส่ิงอ านวย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ส่ิงอ านวยความสะดวก

ความสะดวก และใช้ประโยชน์

โครงการ

ก. ประเด็นการพฒันาจังหวัด    เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)

2.1 งานสังคมสงเคราะห์

ที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

2. ยุทธศาสตร์   พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง

แบบ ผ. 02 

113



114

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ส านักปลัด

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย และผู้ด้อยโอกาส ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ด้อยโอกาส มีอาชีพ งานพัฒนาชุมชน

โอกาส ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รายได้เพิ่มขึ้น

5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจ เด็ก และเยาวชน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจของ เด็กและเยาวชน มี ส านักปลัด

ของเด็กและเยาวชนต าบลห้วยยาบ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพ ต าบลห้วยยาบ ผู้เข้าร่วมโครงการ วิสัยทัศน์ทัศนคติท่ีตรงกนั งานพัฒนาชุมชน

ชีวิต มีทัศนคติท่ีตรงกนัในกนั ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ในการร่วมกนัพัฒนา

ร่วมกนัพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้สูง เพื่อให้ผู้สูงอายุแลกเปล่ียน ผู้สูงอายุต าบลห้วยยาบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ ผู้สูงอายุ มีวิสัยทัศน์ทัศนคติ ส านักปลัด

อายุ เรียนรู้กจิกรรม/ประสบการณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ท่ีตรงกนัในการร่วมกนั งานพัฒนาชุมชน

สร้างความสัมพันธ์ เข้าใจชีวิต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 พัฒนาท้องถิ่น

มีทัศนคติท่ีตรงกนัในกนั

ร่วมกนัพัฒนาท้องถิ่น

7 โครงการจดัการแข่งขันกฬีาผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ ร่วมกนั ผู้สูงอายุต าบลห้วยยาบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ ผู้สูงอายุ มีสุขภาพกายและ ส านักปลัด

ท ากจิกรรมสัมพันธ์ มีสุขภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ จติใจท่ีดี งานพัฒนาชุมชน

กายและจติใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

2.1 งานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ สตรีในต าบลห้วยยาบ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ กลุ่มสตรีมีคุณภาพชีวิตท่ี ส านักปลัด

สตรี ในการด าเนินชีวิตท่ีดีขึ้นของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ดีขึ้นท้ังด้านร่างกายและ งานพัฒนาชุมชน

กลุ่มสตรี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จติใจของจากการเข้าร่วม

กจิกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.1 งานสังคมสงเคราะห์
แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลห้วยยาบ เพื่อให้กจิการของสภาวัฒนธรรม อดุหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กองการศึกษาฯ

ต าบลห้วยยาบ เป็นไปตาม ห้วยยาบ ของโครงการ
วัตถุประสงค์ในการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของต าบล

2 โครงการประเพณีตานกว๋ยสลาก เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประชาชนต าบลห้วยยาบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กองการศึกษาฯ

ประเพณีอนัดีงาม ของโครงการ

3 โครงการเตียวขึ้นดอยงุ้ม เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมอนัดี ประชาชนต าบลห้วยยาบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กองการศึกษาฯ

งามของท้องถิ่น เผยแพร่ ของโครงการ
วัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป

2. ยุทธศาสตร์   พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง

ที่ วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)

2.2 งานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

งบประมาณ
โครงการ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการประเพณีย่ีเป็ง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ประชาชนต าบลห้วยยาบ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กองการศึกษาฯ

ของชุมชน ของโครงการ

5 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประชาชนต าบลห้วยยาบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กองการศึกษาฯ

ประเพณีอนัดีงาม ของโครงการ

6 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประชาชนต าบลห้วยยาบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กองการศึกษาฯ

ประเพณีอนัดีงาม ของโครงการ

7 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประชาชนต าบลห้วยยาบ 25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   1 โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กองการศึกษาฯ

วันเข้าพรรษา ประเพณีอนัดีงาม ของโครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)

2.2 งานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

2. ยุทธศาสตร์   พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาชนต.ห้วยยาบ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ 1. ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

เร่ือง ประชาธิปไตย กฎหมายเลือกต้ัง ประชาธิปไตยและกฎหมาย และอบต.ห้วยยาบ 2. เจา้หน้าท่ีมีความรู้ใน งานนิติการ

และการมีของประชาชน เลือกต้ัง การปฏิบัติตามกฎหมาย

2. เจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมี

ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย

เลือกต้ัง

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ตาม 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ อบต.ห้วยยาบและ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1 โครงการ 1.พนักงานมีความรู้ความ ส านักปลัด

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ พรบ.ข้อมูลข้าวสาร พ.ศ. ประชาชนต.ห้วยยาบ เข้าใจตาม พรบ.ข้อมูล งานนิติการ

ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 2540 ข่าวสาร พ.ศ.2540

3 โครงการบอร์ดประชาสัมพันธ์การจดั 1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ 1. ประชาชนรับรู้ข้อมูล ส านักปลัด

ซ้ือจดัจา้งและข้อมูลข่าวสารของอบต. ของอบต. 16 หมูบ่้าน ข่าวสารจดัซ้ือจดัจา้ง งานนิติการ

2. ประชาชนรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารของบต.

3. ข่าวสารราชการอืน่ๆ

โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

ที่

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์   พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 อดุหนุนท่ีท าการอ าเภอบ้านธิ 1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ภาพ 1. ภาพลักษณ์และ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ 1. ภาพลักษณ์และ ส านักปลัด

โครงการสักการะพระนางเจา้จามเทวี ลักษณ์และอตัลักษณ์วิถีชีวิต อตัลักษณ์วิถีชีวิตในชุมชน อตัลักษณ์วิถีชีวิตในชุมชน

และงานฤดูหนาว จงัหวัดล าพูน ของชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอบ้านธิ ของอ าเภอบ้านธิ เป็นท่ี ของอ าเภอบ้านธิ เป็นท่ี

จงัหวัดล าพูน รับรู้สู่ภายนอกย่ิงขึ้น รับรู้สู่ภายนอกย่ิงขึ้น

2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 2. เกดิความมีส่วนร่วม 2. เกดิความมีส่วนร่วม

และภาคส่วนต่างๆในอ าเภอ อย่างบูรณาการของ อย่างบูรณาการของ

บ้านธิ โดยเฉพาะบทบาทของ ประชาชนในอ าเภอบ้านธิ ประชาชนในอ าเภอ

หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ บ้านธิหน่วยงานราชการ

และภาคเอกชน ท่ีต้องเป็นผู้น า องค์กรปกครองส่วน องค์กรปกครองส่วน

การเปล่ียนแปลงด้านสังคม ท้องถิ่น และภาคเอกชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน

เศรษฐกจิและการเมืองใน

อนาคต

5 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น 1. เพื่อให้ประชาชน/สัดส่วน สัดส่วนประชาคมของ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สัดส่วนประชาคมต าบล 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น ส านักปลัด

ประชาคมได้เสนอปัญหาและ ต าบลห้วยยาบ ห้วยยาบ เข้าร่วมโครงการ ของอบต.ห้วยยาบ

ความต้องการของตน ในแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2. แกไ้ขปัญหาความเดือด

พัฒนาท้องถิ่น ร้อนของประชาชนใน

2. เพื่อความมีส่วนร่วมในการ ต าบลห้วยยาบ

เสนอโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหา

ของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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120

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการประชุมประชาคม ผู้น าชุมชน 1. เพื่อความมีส่วนร่วมในการ 1. ผู้น าชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม 1. แกไ้ขปัญหาความเดือด ส านักปลัด

ผู้แทนชุมชน เสนอโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหา 2. ผู้แทนชุมชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ร้อนของประชาชนใน

ของประชาชน 3. หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ต าบลห้วยยาบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. พัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานสาธารณปูโภค และ
สาธารณปูการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.1.1 งานสวนสาธารณะ
1.1.2 งานไฟฟ้าและประปา
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2.1 งานกอ่สร้าง

รวม
2. พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสรมิวัฒนธรรมไทยอง

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม
3. พัฒนาด้านการบรหิารองค์กร และการเงนิการคลัง

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 355,000.00          5 355,000.00       5 355,000.00        5 355,000.00     5 355,000.00     25 1,775,000.00     
3.2 แผนงานบริหารงานคลัง 1 100,000.00          1 100,000.00       1 100,000.00        1 100,000.00     1 100,000.00     5 500,000.00        

รวม 6 455,000.00          6 455,000.00       6 455,000.00        6 455,000.00     6 455,000.00     30 2,275,000.00     

4. อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยนืและส่งเสรมิการเกษตร
4.1 แผนงานการเกษตร
4.1.1 งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1.2 งานส่งเสริมเกษตร
4.2 แผนงานเคหะชุมชน
4.2.1 งานก าจดัขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกลู

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

ยทุธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 
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5. สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง

5.1 แผนงานสาธารณสุข
5.1.2 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข
5.1.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

6. เสรมิสรา้งความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
6.1.1 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

รวม
7. สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ

7.1 แผนงานการศึกษา
7.1.1  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา
7.1.2  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
7.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
7.2.1 งานกฬีาและนันทนาการ

รวม
รวมทั้งสิ้น

แบบ ผ. 01 

122



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเชิดชูเกยีรติพนักงานองค์การ 1. เพือ่ยกย่องเชิดชูเกยีรติ พนักงานองค์การบริหาร 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้เข้า 1.พนักงานมีความภาคภูมิใจ ส านักปลัด

บริหารส่วนต าบลห้วยยาบลูกจา้ง พนักงาน ส่วนต าบลห้วยยาบ ร่วมโครงการ 2.พนง.มีขวัญก าลังใจ
ประจ าและพนักงานจา้งผู้มีคุณธรรม 2. เพือ่เป็นขวัญก าลังใจแก่ ลูกจา้งประจ า และ ไม่น้อยกว่า 3.องค์กรมีบุคคลต้นแบบ
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พนักงาน พนักงานจา้ง ร้อยละ 50
และให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี 3. เพือ่เป็นแบบอย่างที่ดี

2 โครงการจดังานหรือกจิกรรมซ่ึงแสดง 1. เพือ่ให้ประชาชนร่วม ประชาชนจติอาสา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของผู้เข้า 1. ประชาชนได้ด าเนิน ส านักปลัด
ออกถึงความส าคัญของชาติ ศาสนา กจิกรรมจติอาสาท า ร่วมโครงการ กจิกรรมจติอาสาที่เป็น
และพระมหากษัตริย์ และ ประโยชน์เพือ่สังคม ไม่น้อยกว่า ประโยชน์ต่อสังคม
พระบรมวงศานุวงศ์ 2. เพือ่เสริมสร้างความ ร้อยละ 50 2. เกดิความรักความสามัคคี

สามัคคีของประชาชน ของประชาชน
3. เพือ่แสดงความจงรัก 3. ได้แสดงออกถึงความภักดี
ภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่ พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัวหัว

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

3. ยุทธศาสตร์    พัฒนาด้านการบริหารองค์กร และการเงินการคลัง
ก. ประเด็นการพฒันาจังหวัด   เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)

ที่

แบบ ผ. 02 

123



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการงานรัฐพิธีและวันส าคัญ 1. เพือ่เทิดทูนสถาบัน จดักจิกรรมในงานรัฐพิธี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของผู้เข้า 1. เกดิความรักความสามัคคี ส านักปลัด

พระมหากษัตริย์ และวันส าคัญ/ การจดัท า ร่วมโครงการ ของประชาชน
2. เพือ่แสดงความจงรัก ป้ายถวายพระพร ไม่น้อยกว่า 2. ได้แสดงออกถึงความภักดี
ภักดีและน้อมส านึกใน ร้อยละ 50 ในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากรุณาธิคุณ และประชาชน พระบาทสมเด็จพระ
พระบาทสมเด็จพระเจา้ แสดงออกซ่ึง เจา้อยู่หัว
อยู่หัว ความจงรัก

ภักดี

4 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพือ่ 1. เพือ่พัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละของผู้เข้า 1. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษา ส านักปลัด
เพิม่ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร บุคลากรในองค์การบริหาร พนักงานส่วนต าบล ร่วมโครงการ ดูงาน น าความรู้ที่ได้รับมา
สมาชิก พนักงานส่วนต าบล ส่วนต าบลห้วยยาบ พนักงานจา้ง และ ไม่น้อยกว่า พัฒนาต าบลห้วยยาบ
พนักงานจา้ง และเจา้หน้าที่ของ 2. เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ เจา้หน้าที่ของอบต. ร้อยละ 70
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ การท างานให้แกผู้่บริหาร ห้วยยาบ

สมาชิกสภาอบต.
ห้วยยาบ พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจา้งทั่วไป
ตามหลักสูตรที่เกีย่วข้อง
3. เพือ่ประโยชน์ในการ
บริหารจดัการองค์กร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 

124



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการจา้งเหมาส ารวจความ 1. เพือ่ส ารวจความพึงพอ การจา้งเหมาหน่วยงาน     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 1 คร้ัง 1. สามารถทราบถึงความพึง ส านักปลัด
พึงพอใจในการเข้ารับบริการต่างๆ ใจ ในการเข้ารับบริการ ต่างๆ เข้ามาส ารวจความ พอใจของประชาชนที่มาใช้
ของอบต.ห้วยยาบ ต่างๆของอบต.ห้วยยาบ พึงพอใจของผู้รับบริการ บริการอบต.ห้วยยาบ

2. เพือ่น าผลการประเมิน อบต.ห้วยยาบ 2. สามารถน าผลคะแนนที่ได้
มาใช้ในการพัฒนาองค์กร จากการประเมินมาปรับปรุง
ต่อไป แกไ้ขให้ดีมากย่ิงขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพงานคลัง

และ
1. เพือ่ปรับปรุงพัฒนา 1. จดัพิมพ์เอกสารและ   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 จ านวน 16 1. อบต.ห้วยยาบสามารถ กองคลัง

เพิม่ประสิทธิภาพการจดัเกบ็และ การจดัเกบ็รายได้ แผ่นพับใบปลิว เพือ่ หมู่บ้าน จดัเกบ็รายได้เพิม่มากขึ้น
พัฒนารายได้ การพาณิชย์ให้มีประสิทธิ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 2. ผู้ประกอบการมีความรู้

ภาพ จดัเกบ็ภาษีได้ครบ สร้างความเข้าใจแก่ ความเข้าใจข้อบัญญัติท้อง
ถ้วนถูกต้องรวมถึง ประชาชนเกีย่วกบัภาษี ถิ่นเพิม่ขึ้น
ประชาสัมพันธ์ให้ 2. โฆษณาประชาสัมพันธ์ 3. ประชาชนมีความรู้ความ
ประชาชนเข้าใจและให้ ตามส่ือต่างๆ เข้าใจ และมีความรู้สึกมีส่วน
ความร่วมมือในการเสีย
ภาษี

3. จดัหารางวัลให้กบั ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
และค่าธรรมเนียมอบต. ผู้ประกอบการที่ช าระภาษี เพิม่มากขึ้น
ห้วยยาบ 4. ออกส ารวจตรวจสอบ 4. ให้รางวัลหรือใบประกาศ

การช าระภาษีฯ ฯลฯ เกยีรติคุณแกผู้่ประกอบการ
5. จดัการอบรมให้ความรู้ จะได้มีก าลังใจ และเป็นการ

ประชาชนเกีย่วกบัภาษี จงูใจร่วมมือกบัราชการ

3. ยุทธศาสตร์    พัฒนาด้านการบริหารองค์กร และการเงินการคลัง

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

ก. ประเด็นการพฒันาจังหวัด   เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)

3.2 งานบริหารงานคลัง

แบบ ผ. 02 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. พัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานสาธารณปูโภค และ
สาธารณปูการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.1.1 งานสวนสาธารณะ
1.1.2 งานไฟฟ้าและประปา
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2.1 งานกอ่สร้าง

รวม
2. พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสรมิวัฒนธรรมไทยอง

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม
3. พัฒนาด้านการบรหิารองค์กร และการเงนิการคลัง

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานบริหารงานคลัง

รวม

4. อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยนืและส่งเสรมิการเกษตร
4.1 แผนงานการเกษตร 48 16,226,750.00   48 16,226,750.00   48 16,226,750.00   48 16,226,750.00   48 16,226,750.00   240 81,133,750.00     
4.1.1 งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 47 14,726,750.00   47 14,726,750.00   47 14,726,750.00   47 14,726,750.00   47 14,726,750.00   235 73,633,750.00     
4.1.2 งานส่งเสริมเกษตร 9 380,000.00        9 380,000.00        47 14,726,750.00   47 14,726,750.00   47 14,726,750.00   159 44,940,250.00     
4.2 แผนงานเคหะชุมชน 1 1,500,000.00     1 1,500,000.00     1 1,500,000.00     1 1,500,000.00     1 1,500,000.00     5 7,500,000.00       
4.2.1 งานก าจดัขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกลู 1 1,500,000.00     1 1,500,000.00     1 1,500,000.00     1 1,500,000.00     1 1,500,000.00     5 7,500,000.00       

รวม 48 16,226,750.00   48 16,226,750.00   48 16,226,750.00   48 16,226,750.00   48 16,226,750.00   240 81,133,750.00     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

ยทุธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 
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5. สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง

5.1 แผนงานสาธารณสุข
5.1.2 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข
5.1.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

6. เสรมิสรา้งความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
6.1.1 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

รวม
7. สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ

7.1 แผนงานการศึกษา
7.1.1  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา
7.1.2  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
7.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
7.2.1 งานกฬีาและนันทนาการ

รวม
รวมทั้งสิ้น

แบบ ผ. 01 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1  โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ในพื้นท่ีปุา กล้าไม้ จ านวน  300

 ต้น
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนต้นไม้ในพื้นท่ี

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
1. ลดโลกร้อน       
2. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว

ส านักปลัด
(งานเกษตร)

2 โครงการบริหารจดัการน้ าแบบผสมผสาน เพื่อบริหารจดัการน้ าเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดท้ังปี

 หมูท่ี่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

1. มีน้ าใช้ตลอดท้ัง
ปี2. แกไ้ขปัญหาน้ า
แล้ง

ส านักปลัด
(งานเกษตร)

3 โครงการฟื้นฟูเขตพื้นท่ีปุาต้นน้ าเขตพื้นท่ี
น้ าตกห้วยม่วง

เพื่อรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศใน
เขตพื้นท่ีปุาต้นน้ า เขตพื้นท่ีน้ าตก
ห้วยม่วง

 หมูท่ี่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80

ระบบนิเวศน์ในเขต
ปุาต้นน้ ามีการ
เปล่ียนแปลงให้ดีขึ้น

ส านักปลัด 
(งานเกษตร)

4 โครงการคืนต้นไม้สู่ปุา พัฒนาดอยงุ้ม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

พื้นท่ีปุาดอยงุ้ม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ จ านวนพื้นท่ีปุาได้รับ
การฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
อดุมสมบูรณ์

ส านักปลัด

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4.1 แผนงานการเกษตร

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

4. ยุทธศาสตร์     อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเกษตร
ก. ประเด็นการพฒันาจังหวัด    เมืองเกษตรสีเขียว (Green Aricultural City)

4.1.1 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการที่

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม ๑.  เพื่อเป็นการปลูกจติส านึกและ

เสริมสร้างค่านิยมแกเ่ยาวชนให้
เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ๒.เพื่อลดภาวะโลก
ร้อน๓.เพื่อให่เด็กและเยาวชน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพไม่
เกีย่วข้องกบัยาเสพติด

เยาวชนและเด็กใน
ต าบลห้วยยาบ 
จ านวน 50 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

เด็กเกดิจติส านึกและ
เสริมสร้างค่านิยมให้
เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด
(งานเกษตร)

6 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู ่1 เพื่อปูองกนัและแกไ้ขปัญหา ขุดลอกล าเหมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ปูองกนัน้ าท่วมฯ กองช่าง

น้ าท่วม สาธารณะ

7 ขุดสระน้ าภัยแล้งภายในหมูบ่้าน หมู ่1 เพื่อแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง ขุดสระน้ า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ แกไ้ขปัญหาภัยแล้ง กองช่าง

8 ผนังกัน้ตล่ิงพัง หมู ่1 เพื่อแกไ้ขปูองกนัการกดั ผนังกัน้ตล่ิงพัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ปูองกนัน้ าท่วมฯ กองช่าง

เซาะตล่ิง

9 ขุดลอกล าเหมืองหน้าถนน 1147 จาก เพื่อขุดลอกล าเหมือง กว้าง 1 เมตร 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง

โรงงานน้ าตาล ถึง ตลาดยายอวน ยาว 1155.8 เมตร ตามเปูาหมาย

10 กอ่สร้างพนังกัน้ตล่ิงพัง ม. 6 เพื่อกอ่สร้างพนังกัน้ตล่ิงพัง ตามแบบแปลนและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่

แบบ ผ. 02 
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11 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ าล าน้ าแม่หาด เพื่อกอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ า ตามแบบแปลนและ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง

ทิศตะวันตกปุาช้า ม. 6 ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

12 ขุดลอกล าเหมือง ม. 7 เพื่อขุดลอกล าเหมือง ตามแบบแปลนและ        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
ประมาณราคา ตามเปูาหมาย
ของอบต.ห้วยยาบ

13 กอ่สร้างดาดคอนกรีตน้ าสายฮ่องกอตัน 
พร้อมราง ม. 7

เพื่อกอ่สร้างดาดคอนกรีตน้ า 
พร้อมราง ขนาด ๐.๘๐*๐.๘๐*
๑๘๐ เมตร

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

14 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ าล าน้ าแม่หาด ทิศ
ตะวันตกปุาช้า ม. 7

เพื่อกอ่สร้างฝายเกบ็น้ าใช้ใน
การเกษตรและอปุโภคบริโภค

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

15 ขุดลอกล าเหมืองต่อจากคลองชลประทาน
ถึงล าเหมืองห้วยน้ าลิน ม.8

เพื่อขุดลอกล าเหมืองใหน้้ าไหลผ่าน
ได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

800,000     800,000     800,000     800,000     800,000     1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

16 ขุดลอกล าเหมืองติดโรงปุ๋ยหมัก ม.8 เพื่อขุดลอกล าเหมืองใหน้้ าไหลผ่าน
ได้สะดวกท าใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ
การเกษตร

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

15,750 15,750 15,750 15,750 15,750 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

17 ขุดลอกล าเหมืองถนนสายดอยงุ้ม ม.8 เพื่อขุดลอกล าเหมืองใหน้้ าไหลผ่าน
ได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง
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18 ขุดลอกล าเหมืองห้วยถางถึงสหกรณ์โคนม
ล าพูน หมู ่8

เพื่อขุดลอกล าเหมืองใหน้้ าไหลผ่าน
ได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

19 กอ่สร้างฝายชะลอน้ า ม. 9 เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

20 ขุดลอกรางระบายน้ าสาย นายสวัสด์ิ  สิงห์
ตัน ม. 9

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

172,500 172,500 172,500 172,500 172,500 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

21 ขุดลอกล าเหมืองในพื้นท่ีหมูท่ี่ ๑๐ และสาย
ติดต่อ ม. ๑๐ - ๑๒

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

263,500 263,500 263,500 263,500 263,500 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

22 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะข้างถนน สาย
1147 ต้ังแต่ หน้าบ้านนายสมคิด ใจน้อย 
ถึงหน้าบ้านนางทรงเกต วิชัย หมู ่9

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

23 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ สายปุาขุ๋ย        
    ม. 10

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

24 กอ่สร้างผนังกัน้น้ ากนัตล่ิงพัง เพื่อกอ่สร้างฝายไว้กกัเกบ็น้ าเพื่อ ตามแบบแปลนและ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
ท่ีประปาหมูบ่้านแสนตอ ข้างสะพาน การเกษตร ประมาณราคา ตามเปูาหมาย
ล าน้ าแม่หาด หมู ่๑๐ ของอบต.ห้วยยาบ
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25 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู ่10          
ล าเหมืองแม่ร่องน้ า ยาว 760 เมตร

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

26 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู ่10          
ล าเหมืองเหมืองไส้ไก ่ยาว 1172 เมตร

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

616,000 616,000 616,000 616,000 616,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

27 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู ่10          
 ล าเหมืองต้นตัน ยาว 1170

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

28 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม. 11 เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

425,000 425,000 425,000 425,000 425,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

29 จดัหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร (สระน้ า) เพื่อจดัหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ตามแบบแปลนและ 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
ม. 11 ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

30 กอ่สร้างฝายน้ าล้นคลองฮ่องห้าและ เพื่อกอ่สร้างฝุายน้ าล้น ตามแบบแปลนและ 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
ฮ่องควาย ม. 11 ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
31 ขุดลอกล าเหมืองในหมูบ่้าน สายตะวัน เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหลผ่าน ตามแบบแปลนและ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง

ออกบ้าน ม. 12 ได้สะดวก ประมาณราคา ตามเปูาหมาย
ของอบต.ห้วยยาบ

32 ขุดเจาะบาดาลขนาดใหญ่พร้อมซัมเมิร์ส เพื่อเจาะบาดาลขนาดใหญ่พร้อม ตามแบบแปลนและ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
เพื่อการเกษตร ม. 12 เพื่อการเกษตร ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

33 ขุดลอกล าเหมืองแม่ลานสุดสาย เพื่อขุดลอกรางให้น้ าไหลผ่านได้ ตามแบบแปลนและ 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
และเหมืองปุาหมอก ต้ังแต่ต้นโพธ์ิ - สะดวก ประมาณราคา ตามเปูาหมาย
ร่องแจ ้ม.13 ของอบต.ห้วยยาบ

34 ขุดลอกรางน้ าเลียบทาง ๑๑๔๗ เพื่อขุดลอกรางให้น้ าไหลผ่านได้ ตามแบบแปลนและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
จากบ้านนางวิไล กบัเปง ถึง บ้าน สะดวก ประมาณราคา ตามเปูาหมาย
นายเสาร์วันปาลี ม.13 ของอบต.ห้วยยาบ

35 ขุดลอกล าเหมืองแม่ลาน ด้านหลังหอพัก เพื่อขุดลอกรางให้น้ าไหลผ่านได้ ตามแบบแปลนและ 620,000 620,001 620,002 620,003 620,004 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
แม่เลย หน้าสถานีใบยาสูบ ถึง อนามัย สะดวก ประมาณราคา ตามเปูาหมาย
(หลังโรงงานน้ าตาลหลัง รพสต.ห้วยไซ) ของอบต.ห้วยยาบ
หมู ่13

36 ขุดลอกล าเหมืองจากหมู ่๑๔ - หมู ่๑๐ เพื่อขุดลอกล าเหมืองสายแม่ลาน ตามแบบแปลนและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
จนสุดสายและเหมืองปุาหมอก ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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37 ขุดลอกล าเหมืองจากสุสานมู ่14 - หมู ่10 เพื่อขุดลอกรางให้น้ าไหลผ่านได้ ตามแบบแปลนและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
สะดวก ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

38 ขุดลอกล าเหมือง ม.15 เพื่อขุดลอกรางให้น้ าไหลผ่านได้ ตามแบบแปลนและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
สะดวก ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

39 ขุดลอกล าเหมืองจา่ ถึงข้างฟาร์ม  นายกฤษ 
 ปาลี ม. 15

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

40 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะข้างถนนสาย 
1147 หน้าบ้านพ่อค า ปาลี ถึงโค้งโรงเรียน
บ้านห้วยไซ หมู ่15

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

41 ท าพนังกัน้น้ าล าเหมืองห้วยม่วงข้างบ้าน 
นายเอกรินทร์ ดวงค า หมู ่16

เพื่อกอ่สร้างพนังกัน้น้ าล าเหมือง ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

42 ปรับปรุงคลองไส้ไกจ่ากคลองชลประทาน - เพื่อปรับปรุงคลองไส้ไก่ ตามแบบแปลนและ 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
 ในบ้านใหม่ ม. 16 ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

43 ขุดลอกล าน้ าจากฝายหมูท่ี่ ๑ เช่ือม ม.๑๖ เพื่อขุดลอกรางให้น้ าไหลผ่านได้ ตามแบบแปลนและ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
สะดวก ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

44 กอ่สร้างฝายชะลอน้ า หมู ่16 เพื่อกอ่สร้างฝายชะลอน้ า ตามแบบแปลนและ      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
ประมาณราคา ตามเปูาหมาย
ของอบต.ห้วยยาบ
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45 กอ่สร้างฝายแกม้ลิง ม. 16 เพื่อกอ่สร้างฝายแกม้ลิง ตามแบบแปลนและ      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
ประมาณราคา ตามเปูาหมาย
ของอบต.ห้วยยาบ

46 กอ่สร้างพนังปูองกนัการกดัเซาะวางกล่อง  
แกรเบี้ยนหมู ่๑๖

เพื่อกอ่สร้างพนังปูองกนัเซาะวาง
กล่องกล่องแกรเบี้ยน

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

47 พนังกัน้น้ าต้ังแต่ศาลา-สะพานหน้า เพื่อกอ่สร้างพนังกัน้น้ า ตามแบบแปลนและ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
บ้านนายเจอื หมู ่๑๖ บ้านห้วยม่วงไร่พัฒนา ประมาณราคาของ ตามเปูาหมาย

อบต.ห้วยยาบ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การรัษาหน้าดิน และปูองกนัไม่ให้
ดินทรุด

 หมูท่ี่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80

หญ้าแฝกมีการ
เจริญเติบโตและ
ช่วยผยุงหน้าดิน
ไม่ให้หน้าดินทรุดตัว

ส านักปลัด
(งานเกษตร)

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
ล าไยนอกฤดูกาล

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจดัการสินค้าภาคการเกษตร

จดัอบรมและสาธิต
เกษตรกรเกีย่วกบั
วิธีการผลิตล าไยนอก
ฤดู

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80

มีการปลูกล าไยนอก
ฤดูมากขึ้น

ส านักปลัด 
(งานเกษตร)

3  โครงการอบรมพืชสมุนไพรปูองกนัและ
ก าจดัศัตรูพืช

เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
เพื่อใช้ในการปูองกนัก าจดัศัตรูพืช

ส่งเสริมเกษตรกรให้มี
การปลูกพืชสมุนไพร
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนมีการปลูก
พืชสมุนไพรไว้ใช้
ประโยชน์

ส านักปลัด
(งานเกษตร)

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร 1. เพื่อให้เกษตรกรหันมาท าการ หมูท่ี่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าเกษตรกรหันมาท าการ ส านักปลัด
อนิทรีย์ เกษตรอนิทรีย์ ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าเกษตรอนิทรีย์มากขึ้น (งานเกษตร)

ร้อยละ 80

5 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ย 1. เพื่อลดการใช้สารเคมีใน หมูท่ี่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าเกษตรกรลดการใช้ ส านักปลัด
ชีวภาพ พืชผลทางการเกษตร ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าสารเคมีในการเกษตร (งานเกษตร)

2. น าวัตถุเหลือใช้จากการเกษตร ร้อยละ 80
มาเป็นใช้ให้เกดิประโยชน์

4.1.2 งานส่งเสริมเกษตร
4.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ
วัตถุประสงค์ที่ โครงการ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมด้าน

การเกษตรของกลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มในต าบล
1. เพื่อให้เกษตรกรประกอบ
อาชีพการเกษตรอย่างอยู่ดีมีสุข

1. ให้การสนับสนุน
กจิกรรม กลุ่มเกษตร 
อาทิเช่น กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร กลุ่มยุว
เกษตร เกษตรกรด้าน
พืชสวนเกษตรกรด้าน
พืชไร่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80

เกษตรกรประกอบ
อาชีพการเกษตร
อย่างอยู่ดีมีสุข

ส านักปลัด 
(งานเกษตร)

7 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียงประจ าต าบล(ศูนย์พ่อ ดอยหมัด)

1. เพื่อพัฒนาศูนย์ฯให้เกษตรกร
หรือผู้ท่ีสนใจเข้ามาเรียนรู้
กจิกรรมศูนย์

หมูท่ี่ ๑ - ๑๖ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80

เป็นศูนย์ท่ีประสบ
ความส าเร็จ

ส านักปลัด
(งานเกษตร)

8 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลห้วยยาบ

1. เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรน า
ข้อมูลท่ีได้จากการไปศึกษาดูงาน
มาใช้กบัพื้นท่ีของตนให้เกดิ
ประโยชน์ 2. เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
ในการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 3. เพื่อเป็น
ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

1. ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       1 โครงการ ราษฎรได้รับการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้าน
การเกษตรอย่าง
ถูกต้อง

อบต.ห้วยยาบ
  สนง.เกษตร
อ าเภอบ้านธิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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9 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้าง
เครือข่าย ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น

หมู ่1 - 16 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       1 โครงการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับหมูบ่้านและ
ต าบลได้สามารถ
จดัต้ังคณะกรรมการ
ปุาชุมชนได้ธรรมชาติ
ในระดับหมูบ่้านและ
ต าบลได้สามารถ
จดัต้ังคณะกรรมการ
ปุาชุมชนได้

ส านักปลัด
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู เพื่อด าเนินการจดัเกบ็ จดัเกบ็ขยะมูลฝอย 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1 โครงการ แกไ้ขปัญหาขยะ ส านักปลัด

ขยะมูยฝอยและส่ิงปฏิกลู ในเขตองค์การบริหาร ในต าบล

ในเขตองค์การบริหารส่วน ส่วนต าบลห้วยยาบ
ต าบลห้วยยาบให้มีสภาพ

แวดล้อมท่ีน่าอยู่

ก. ประเด็นการพฒันาจังหวัด    เมืองเกษตรสีเขียว (Green Aricultural City)
4. ยุทธศาสตร์     อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเกษตร
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.1.2 งานก าจัดขยะมลูฝอยสิ่งปฏิกูล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1  โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ในพื้นท่ีปุา กล้าไม้ จ านวน  300

 ต้น
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนต้นไม้ในพื้นท่ี

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
1. ลดโลกร้อน       
2. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว

ส านักปลัด
(งานเกษตร)

2 โครงการบริหารจดัการน้ าแบบผสมผสาน เพื่อบริหารจดัการน้ าเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดท้ังปี

 หมูท่ี่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

1. มีน้ าใช้ตลอดท้ัง
ปี2. แกไ้ขปัญหาน้ า
แล้ง

ส านักปลัด
(งานเกษตร)

3 โครงการฟื้นฟูเขตพื้นท่ีปุาต้นน้ าเขตพื้นท่ี
น้ าตกห้วยม่วง

เพื่อรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศใน
เขตพื้นท่ีปุาต้นน้ า เขตพื้นท่ีน้ าตก
ห้วยม่วง

 หมูท่ี่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80

ระบบนิเวศน์ในเขต
ปุาต้นน้ ามีการ
เปล่ียนแปลงให้ดีขึ้น

ส านักปลัด 
(งานเกษตร)

4 โครงการคืนต้นไม้สู่ปุา พัฒนาดอยงุ้ม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

พื้นท่ีปุาดอยงุ้ม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ จ านวนพื้นท่ีปุาได้รับ
การฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
อดุมสมบูรณ์

ส านักปลัด

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4.1 แผนงานการเกษตร

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

4. ยุทธศาสตร์     อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเกษตร
ก. ประเด็นการพฒันาจังหวัด    เมืองเกษตรสีเขียว (Green Aricultural City)

4.1.1 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการที่

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม ๑.  เพื่อเป็นการปลูกจติส านึกและ

เสริมสร้างค่านิยมแกเ่ยาวชนให้
เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ๒.เพื่อลดภาวะโลก
ร้อน๓.เพื่อให่เด็กและเยาวชน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพไม่
เกีย่วข้องกบัยาเสพติด

เยาวชนและเด็กใน
ต าบลห้วยยาบ 
จ านวน 50 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

เด็กเกดิจติส านึกและ
เสริมสร้างค่านิยมให้
เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด
(งานเกษตร)

6 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู ่1 เพื่อปูองกนัและแกไ้ขปัญหา ขุดลอกล าเหมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ปูองกนัน้ าท่วมฯ กองช่าง

น้ าท่วม สาธารณะ

7 ขุดสระน้ าภัยแล้งภายในหมูบ่้าน หมู ่1 เพื่อแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง ขุดสระน้ า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ แกไ้ขปัญหาภัยแล้ง กองช่าง

8 ผนังกัน้ตล่ิงพัง หมู ่1 เพื่อแกไ้ขปูองกนัการกดั ผนังกัน้ตล่ิงพัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ปูองกนัน้ าท่วมฯ กองช่าง

เซาะตล่ิง

9 ขุดลอกล าเหมืองหน้าถนน 1147 จาก เพื่อขุดลอกล าเหมือง กว้าง 1 เมตร 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง

โรงงานน้ าตาล ถึง ตลาดยายอวน ยาว 1155.8 เมตร ตามเปูาหมาย

10 กอ่สร้างพนังกัน้ตล่ิงพัง ม. 6 เพื่อกอ่สร้างพนังกัน้ตล่ิงพัง ตามแบบแปลนและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่

แบบ ผ. 02 
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11 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ าล าน้ าแม่หาด เพื่อกอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ า ตามแบบแปลนและ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง

ทิศตะวันตกปุาช้า ม. 6 ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

12 ขุดลอกล าเหมือง ม. 7 เพื่อขุดลอกล าเหมือง ตามแบบแปลนและ        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
ประมาณราคา ตามเปูาหมาย
ของอบต.ห้วยยาบ

13 กอ่สร้างดาดคอนกรีตน้ าสายฮ่องกอตัน 
พร้อมราง ม. 7

เพื่อกอ่สร้างดาดคอนกรีตน้ า 
พร้อมราง ขนาด ๐.๘๐*๐.๘๐*
๑๘๐ เมตร

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

14 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ าล าน้ าแม่หาด ทิศ
ตะวันตกปุาช้า ม. 7

เพื่อกอ่สร้างฝายเกบ็น้ าใช้ใน
การเกษตรและอปุโภคบริโภค

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

15 ขุดลอกล าเหมืองต่อจากคลองชลประทาน
ถึงล าเหมืองห้วยน้ าลิน ม.8

เพื่อขุดลอกล าเหมืองใหน้้ าไหลผ่าน
ได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

800,000     800,000     800,000     800,000     800,000     1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

16 ขุดลอกล าเหมืองติดโรงปุ๋ยหมัก ม.8 เพื่อขุดลอกล าเหมืองใหน้้ าไหลผ่าน
ได้สะดวกท าใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ
การเกษตร

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

15,750 15,750 15,750 15,750 15,750 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

17 ขุดลอกล าเหมืองถนนสายดอยงุ้ม ม.8 เพื่อขุดลอกล าเหมืองใหน้้ าไหลผ่าน
ได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง
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18 ขุดลอกล าเหมืองห้วยถางถึงสหกรณ์โคนม
ล าพูน หมู ่8

เพื่อขุดลอกล าเหมืองใหน้้ าไหลผ่าน
ได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

19 กอ่สร้างฝายชะลอน้ า ม. 9 เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

20 ขุดลอกรางระบายน้ าสาย นายสวัสด์ิ  สิงห์
ตัน ม. 9

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

172,500 172,500 172,500 172,500 172,500 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

21 ขุดลอกล าเหมืองในพื้นท่ีหมูท่ี่ ๑๐ และสาย
ติดต่อ ม. ๑๐ - ๑๒

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

263,500 263,500 263,500 263,500 263,500 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

22 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะข้างถนน สาย
1147 ต้ังแต่ หน้าบ้านนายสมคิด ใจน้อย 
ถึงหน้าบ้านนางทรงเกต วิชัย หมู ่9

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

23 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ สายปุาขุ๋ย        
    ม. 10

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

24 กอ่สร้างผนังกัน้น้ ากนัตล่ิงพัง เพื่อกอ่สร้างฝายไว้กกัเกบ็น้ าเพื่อ ตามแบบแปลนและ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
ท่ีประปาหมูบ่้านแสนตอ ข้างสะพาน การเกษตร ประมาณราคา ตามเปูาหมาย
ล าน้ าแม่หาด หมู ่๑๐ ของอบต.ห้วยยาบ
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25 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู ่10          
ล าเหมืองแม่ร่องน้ า ยาว 760 เมตร

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

26 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู ่10          
ล าเหมืองเหมืองไส้ไก ่ยาว 1172 เมตร

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

616,000 616,000 616,000 616,000 616,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

27 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู ่10          
 ล าเหมืองต้นตัน ยาว 1170

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

28 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม. 11 เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

425,000 425,000 425,000 425,000 425,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

29 จดัหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร (สระน้ า) เพื่อจดัหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ตามแบบแปลนและ 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
ม. 11 ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

30 กอ่สร้างฝายน้ าล้นคลองฮ่องห้าและ เพื่อกอ่สร้างฝุายน้ าล้น ตามแบบแปลนและ 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
ฮ่องควาย ม. 11 ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
31 ขุดลอกล าเหมืองในหมูบ่้าน สายตะวัน เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหลผ่าน ตามแบบแปลนและ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง

ออกบ้าน ม. 12 ได้สะดวก ประมาณราคา ตามเปูาหมาย
ของอบต.ห้วยยาบ

32 ขุดเจาะบาดาลขนาดใหญ่พร้อมซัมเมิร์ส เพื่อเจาะบาดาลขนาดใหญ่พร้อม ตามแบบแปลนและ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
เพื่อการเกษตร ม. 12 เพื่อการเกษตร ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

33 ขุดลอกล าเหมืองแม่ลานสุดสาย เพื่อขุดลอกรางให้น้ าไหลผ่านได้ ตามแบบแปลนและ 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
และเหมืองปุาหมอก ต้ังแต่ต้นโพธ์ิ - สะดวก ประมาณราคา ตามเปูาหมาย
ร่องแจ ้ม.13 ของอบต.ห้วยยาบ

34 ขุดลอกรางน้ าเลียบทาง ๑๑๔๗ เพื่อขุดลอกรางให้น้ าไหลผ่านได้ ตามแบบแปลนและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
จากบ้านนางวิไล กบัเปง ถึง บ้าน สะดวก ประมาณราคา ตามเปูาหมาย
นายเสาร์วันปาลี ม.13 ของอบต.ห้วยยาบ

35 ขุดลอกล าเหมืองแม่ลาน ด้านหลังหอพัก เพื่อขุดลอกรางให้น้ าไหลผ่านได้ ตามแบบแปลนและ 620,000 620,001 620,002 620,003 620,004 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
แม่เลย หน้าสถานีใบยาสูบ ถึง อนามัย สะดวก ประมาณราคา ตามเปูาหมาย
(หลังโรงงานน้ าตาลหลัง รพสต.ห้วยไซ) ของอบต.ห้วยยาบ
หมู ่13

36 ขุดลอกล าเหมืองจากหมู ่๑๔ - หมู ่๑๐ เพื่อขุดลอกล าเหมืองสายแม่ลาน ตามแบบแปลนและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
จนสุดสายและเหมืองปุาหมอก ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 

134



37 ขุดลอกล าเหมืองจากสุสานมู ่14 - หมู ่10 เพื่อขุดลอกรางให้น้ าไหลผ่านได้ ตามแบบแปลนและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
สะดวก ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

38 ขุดลอกล าเหมือง ม.15 เพื่อขุดลอกรางให้น้ าไหลผ่านได้ ตามแบบแปลนและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
สะดวก ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

39 ขุดลอกล าเหมืองจา่ ถึงข้างฟาร์ม  นายกฤษ 
 ปาลี ม. 15

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

40 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะข้างถนนสาย 
1147 หน้าบ้านพ่อค า ปาลี ถึงโค้งโรงเรียน
บ้านห้วยไซ หมู ่15

เพื่อขุดลอกล าเหมืองให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ 
อบต.ห้วยยาบ

188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

41 ท าพนังกัน้น้ าล าเหมืองห้วยม่วงข้างบ้าน 
นายเอกรินทร์ ดวงค า หมู ่16

เพื่อกอ่สร้างพนังกัน้น้ าล าเหมือง ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

42 ปรับปรุงคลองไส้ไกจ่ากคลองชลประทาน - เพื่อปรับปรุงคลองไส้ไก่ ตามแบบแปลนและ 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
 ในบ้านใหม่ ม. 16 ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

43 ขุดลอกล าน้ าจากฝายหมูท่ี่ ๑ เช่ือม ม.๑๖ เพื่อขุดลอกรางให้น้ าไหลผ่านได้ ตามแบบแปลนและ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
สะดวก ประมาณราคา ตามเปูาหมาย

ของอบต.ห้วยยาบ

44 กอ่สร้างฝายชะลอน้ า หมู ่16 เพื่อกอ่สร้างฝายชะลอน้ า ตามแบบแปลนและ      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
ประมาณราคา ตามเปูาหมาย
ของอบต.ห้วยยาบ
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45 กอ่สร้างฝายแกม้ลิง ม. 16 เพื่อกอ่สร้างฝายแกม้ลิง ตามแบบแปลนและ      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
ประมาณราคา ตามเปูาหมาย
ของอบต.ห้วยยาบ

46 กอ่สร้างพนังปูองกนัการกดัเซาะวางกล่อง  
แกรเบี้ยนหมู ่๑๖

เพื่อกอ่สร้างพนังปูองกนัเซาะวาง
กล่องกล่องแกรเบี้ยน

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ
อบต.ห้วยยาบ

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย

กองช่าง

47 พนังกัน้น้ าต้ังแต่ศาลา-สะพานหน้า เพื่อกอ่สร้างพนังกัน้น้ า ตามแบบแปลนและ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ สามารถด าเนินการได้ กองช่าง
บ้านนายเจอื หมู ่๑๖ บ้านห้วยม่วงไร่พัฒนา ประมาณราคาของ ตามเปูาหมาย

อบต.ห้วยยาบ

136



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การรัษาหน้าดิน และปูองกนัไม่ให้
ดินทรุด

 หมูท่ี่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80

หญ้าแฝกมีการ
เจริญเติบโตและ
ช่วยผยุงหน้าดิน
ไม่ให้หน้าดินทรุดตัว

ส านักปลัด
(งานเกษตร)

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
ล าไยนอกฤดูกาล

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจดัการสินค้าภาคการเกษตร

จดัอบรมและสาธิต
เกษตรกรเกีย่วกบั
วิธีการผลิตล าไยนอก
ฤดู

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80

มีการปลูกล าไยนอก
ฤดูมากขึ้น

ส านักปลัด 
(งานเกษตร)

3  โครงการอบรมพืชสมุนไพรปูองกนัและ
ก าจดัศัตรูพืช

เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
เพื่อใช้ในการปูองกนัก าจดัศัตรูพืช

ส่งเสริมเกษตรกรให้มี
การปลูกพืชสมุนไพร
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประชาชนมีการปลูก
พืชสมุนไพรไว้ใช้
ประโยชน์

ส านักปลัด
(งานเกษตร)

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร 1. เพื่อให้เกษตรกรหันมาท าการ หมูท่ี่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าเกษตรกรหันมาท าการ ส านักปลัด
อนิทรีย์ เกษตรอนิทรีย์ ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าเกษตรอนิทรีย์มากขึ้น (งานเกษตร)

ร้อยละ 80

5 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ย 1. เพื่อลดการใช้สารเคมีใน หมูท่ี่ ๑ - ๑๖ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าเกษตรกรลดการใช้ ส านักปลัด
ชีวภาพ พืชผลทางการเกษตร ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าสารเคมีในการเกษตร (งานเกษตร)

2. น าวัตถุเหลือใช้จากการเกษตร ร้อยละ 80
มาเป็นใช้ให้เกดิประโยชน์

4.1.2 งานส่งเสริมเกษตร
4.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ
วัตถุประสงค์ที่ โครงการ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมด้าน

การเกษตรของกลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มในต าบล
1. เพื่อให้เกษตรกรประกอบ
อาชีพการเกษตรอย่างอยู่ดีมีสุข

1. ให้การสนับสนุน
กจิกรรม กลุ่มเกษตร 
อาทิเช่น กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร กลุ่มยุว
เกษตร เกษตรกรด้าน
พืชสวนเกษตรกรด้าน
พืชไร่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80

เกษตรกรประกอบ
อาชีพการเกษตร
อย่างอยู่ดีมีสุข

ส านักปลัด 
(งานเกษตร)

7 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียงประจ าต าบล(ศูนย์พ่อ ดอยหมัด)

1. เพื่อพัฒนาศูนย์ฯให้เกษตรกร
หรือผู้ท่ีสนใจเข้ามาเรียนรู้
กจิกรรมศูนย์

หมูท่ี่ ๑ - ๑๖ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80

เป็นศูนย์ท่ีประสบ
ความส าเร็จ

ส านักปลัด
(งานเกษตร)

8 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลห้วยยาบ

1. เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรน า
ข้อมูลท่ีได้จากการไปศึกษาดูงาน
มาใช้กบัพื้นท่ีของตนให้เกดิ
ประโยชน์ 2. เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
ในการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 3. เพื่อเป็น
ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

1. ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       1 โครงการ ราษฎรได้รับการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้าน
การเกษตรอย่าง
ถูกต้อง

อบต.ห้วยยาบ
  สนง.เกษตร
อ าเภอบ้านธิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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9 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้าง
เครือข่าย ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น

หมู ่1 - 16 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       1 โครงการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับหมูบ่้านและ
ต าบลได้สามารถ
จดัต้ังคณะกรรมการ
ปุาชุมชนได้ธรรมชาติ
ในระดับหมูบ่้านและ
ต าบลได้สามารถ
จดัต้ังคณะกรรมการ
ปุาชุมชนได้

ส านักปลัด
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู เพื่อด าเนินการจดัเกบ็ จดัเกบ็ขยะมูลฝอย 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1 โครงการ แกไ้ขปัญหาขยะ ส านักปลัด

ขยะมูยฝอยและส่ิงปฏิกลู ในเขตองค์การบริหาร ในต าบล

ในเขตองค์การบริหารส่วน ส่วนต าบลห้วยยาบ
ต าบลห้วยยาบให้มีสภาพ

แวดล้อมท่ีน่าอยู่

ก. ประเด็นการพฒันาจังหวัด    เมืองเกษตรสีเขียว (Green Aricultural City)
4. ยุทธศาสตร์     อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเกษตร
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.1.2 งานก าจัดขยะมลูฝอยสิ่งปฏิกูล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

แบบ ผ. 02 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. พัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานสาธารณปูโภค และ
สาธารณปูการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.1.1 งานสวนสาธารณะ
1.1.2 งานไฟฟ้าและประปา
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2.1 งานกอ่สร้าง

รวม
2. พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสรมิวัฒนธรรมไทยอง

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม
3. พัฒนาด้านการบรหิารองค์กร และการเงนิการคลัง

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานบริหารงานคลัง

รวม

4. อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยนืและส่งเสรมิการเกษตร
4.1 แผนงานการเกษตร
4.1.1 งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1.2 งานส่งเสริมเกษตร
4.1.3 งานก าจดัขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกลู

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

ยทุธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 
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5. สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง

5.1 แผนงานสาธารณสุข
5.1.2 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 1 320,000.00          1 320,000.00       1 320,000.00        1 320,000.00      1 320,000.00     5 1,600,000.00     
5.1.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 20 1,487,000.00       20 1,487,000.00    20 1,487,000.00     20 1,487,000.00   20 1,487,000.00  100 7,435,000.00     

รวม 21 1,807,000.00       21 1,807,000.00    21 1,807,000.00     21 1,807,000.00   21 1,807,000.00  105 9,035,000.00     

6. เสรมิสรา้งความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
6.1.1 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

รวม
7. สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ

7.1 แผนงานการศึกษา
7.1.1  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา
7.1.2  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
7.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
7.2.1 งานกฬีาและนันทนาการ

รวม
รวมทั้งสิ้น

แบบ ผ. 01 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพือ่อดุหนุนโครงการในการ ประชาชนต าบลห้วยยาบ 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 1 โครงการ อดุหนุน ส านักปลัด

โครงการพระราชด าริด้าน ด าเนินงานของคณะกรรม งานสาธารณสุข
สาธารณสุข หมู่บ้าน

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

5. ยุทธศาสตร์   สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ประเด็นการพฒันาจังหวัด    เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)

5.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณ

กองทุนระบบหลักประกนั
สุขภาพระดับท้องถิ่น

เพือ่ส่งเสริมการกองทุนระบบ
หลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิ่น
ให้สามารถด าเนินกจิกรรมต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การด าเนินโครงการต่างๆ
ของแต่ละหมู่บ้านเช่น 
โครงการตรวจคัดกรอง
เพือ่ค้นหาผู้กรองเพือ่
ค้นหาผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตแลโรคเบาหวานใน
ชุมชนโดย อสม.

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองทุนฯได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
ด าเนินงาน

สามารถส่งเสริม 
และสนับสนุน
การท างานของ
กองทุนระบบ
หลักประกนั
สุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ส านักปลัด  
งานสาธารณสุข

2 โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก  เพือ่สนับสนุนกจิกรรม
ด าเนินงานวันเอดส์โลก

จดักจิกรรมวันเอดส์โลก
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
กจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ประชาชน
ตระหนักถึงการ
ป้องกนัและมี
ความรู้เกีย่วกบั
โรคเอดส์

ส านักปลัด  
งานสาธารณสุข

3 โครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ระบาด

เพือ่ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
การป้องกนัและควบคุมโรค
ระบาดในท้องถิ่น

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
กจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
การด าเนิน
โครงการฯของ
อบต.

ส านักปลัด  
งานสาธารณสุข

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
แบบ ผ. 02 
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4 โครงการบ้านสะอาด  ปราศจาก
ลูกน้ ายุงลาย

1. เพือ่ลดอตัราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 2. เพือ่ลดอตัราการ
เกดิลูกน้ ายุงลาย

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
กจิกรรม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณลูกน้ ายุงลาย
ลดลงและไม่เกนิค่า
มาตรฐาน

ลดอตัราการป่วย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออกให้
เหลือไม่เกนิ ๕๐ 
ต่อแสนประชากร

ส านักปลัด  
งานสาธารณสุข

5 โครงการป้องกนัฟลูออไรน์ในน้ า
ด่ืม

เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่ได้รับ
ความรู้เกีย่วกบัสารฟลูออไรด์

ประชาชนหมู่ที่ 1 - 16 
ในต าบลห้วยยาบ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 กจิกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ลดอตัราการเกดิ
โรคจากการได้รับ
สารฟลูออไรด์

ส านักปลัด 
งานสาธารณสุข

6 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานและบริหารจดัการ
ระบบการแพทย์

เพือ่จา่ยสนับสนุนกจิกรรมด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
กจิกรรม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ผู้ที่ฝึกอบรม
สามารถเผยแพร่
ความรู้ให้กบัผู้อืน่
ได้

ส านักปลัด 
งานสาธารณสุข

7 โครงการคัดแยก/ก าจดัขยะ
ภายในหมู่บ้าน

เพือ่อบรมให้ความรู้ประชาชน
เพือ่ช่วยลดปริมาณขยะ และ
เสริมสร้างความรู้ในเร่ืองการคัด
แยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม

อบรมให้ความรู้ประชาชน
ใน 16 หมู่บ้าน

30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ประชาชน มี
ความรู้ในจดัการ
ขยะปริมาณขยะ
ในชุมชนลดลง

ส านักปลัด 
งานสาธารณสุข

8 โครงการแกไ้ขปัญหาจากขยะ
มูลฝอยและน้ าเสีย

เพือ่อบรมให้ความรู้ประชาชน
เพือ่ช่วยลดขยะมูลฝอย และน้ า
เสียในชุมชน

อบรมให้ความรู้ประชาชน
ใน 16 หมู่บ้าน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

สามารถแกไ้ข
ปัญหาขยะมูล
ฝอยในชุมชน 
และคุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ า ที่ไม่
เป็นอนัตราย

ส านักปลัด 
งานสาธารณสุข
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9 โครงการแกไ้ขมลภาวะเป็นพิษ เพือ่อบรมให้ความรู้ประชาชน อบรมให้ความรู้ประชาชน 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ความพึงพอใจของผู้ ชุมชนมีอากาศที่ ส านักปลัด
(กล่ินเหม็นจากมูลสัตว์) เพือ่ลดมลภาวะทางกล่ินใน ใน 16 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการไม่ สะอาดบริสุทธ์ิ ไม่ งานสาธารณสุข

ชุมชน น้อยกว่าร้อยละ 80 ส่งผลกระทบกบั
ร่างกาย

10 โครงการการท า EM ก าจดักล่ิน เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ อบรมให้ความรู้ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของผู้ ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด
จากมูลสัตว์ ความเข้าใจในการท าน้ าหมัก ใน 16 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการไม่ ความเข้าเกีย่วกบั งานสาธารณสุข

ชีวภาพ น้อยกว่าร้อยละ 80 การท า EM
11 โครงการธนาคารขยะ เพือ่สร้างวินัยในการทิ้งขยะ

ให้กบัประชาชนเพือ่สร้าง
จติส านึกในการจดัการขยะและ
การรักษาส่ิงแวดล้อม

อบรมให้ความรู้ประชาชน
ใน 16 หมู่บ้าน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ประชาชนมีวินัย
ในการทิ้งขยะมี
จติส านึกในการ
จดัการขยะใน
ชุมชน

ส านักปลัด  
งานสาธารณสุข

12 โครงการสหกรณ์ขยะรีไซเคิล เพือ่ลดขยะมูลฝอยในพืน้ที่ต่างๆ
 สามารถน ามารีไซเคิลกลับมา
ใช้ได้ใหม่

อบรมให้ความรู้ประชาชน
ใน 16 หมู่บ้าน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ประชาชน
สามารถน าเศษ
ขยะเหลือใช้
กลับมารีไซเคิล
และประมาณ
ขยะในครัวเรือน
ลดลง

 ส านักปลัด 
งานสาธารณสุข

13 รณรงค์ลด ละเลิก อบายมุข เพือ่ส่งเสริมให้เกดิหมู่บ้าน ประชาชน เยาวชน ต าบล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 โครงการ เยาวชนและประชาชน ส านักปลัด  
เยาวชนร่วมใจต้านภัยสุรา ปลอดอบายมุขและส่งเสริม ห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบห่างไกลงานสาธารณสุข
และบุหร่ี สุขภาพประชาชนให้ดีย่ิงขึ้น อบายมุข

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน

14 โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก เพือ่ให้ประชาชนปลอดโรค ประชาชน เยาวชน ต าบล 9,000      9,000      9,000      9,000      9,000      1 โครงการ ประชาชนต าบลห้วย  ส านักปลัด  
ป้องกนัภัยร้ายไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ห้วยยาบ ห่างไกลไข้เลือดออกงานสาธารณสุข
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15 โครงการป้องกนัและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

เพือ่ป้องกนัและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

ประชาชนในพืน้ที่ต าบล
ห้วยยาบ

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    1 โครงการ โรคพิษสุนัชบ้าที่
เกดิในต าบลลด
น้อยลง

 ส านักปลัด  
งานสาธารณสุข

16 โครงการป้องกนัและควบคุมโรค เพือ่ป้องกนัและควบคุมโรค ประชาชนในพืน้ที่ต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ โรคระบาดที่เกดิใน  ส านักปลัด  
ระบาด ระบาด ห้วยยาบ ต าบลลดน้อยลง งานสาธารณสุข

17 อดุหนุนเพือ่สนับสนุนค่าป่วยการ เพือ่ดูแลสุขภาพประชาชน ประชาชนต าบลห้วยยาบ 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 1 โครงการ ประชาชนมีสุขภาพ  ส านักปลัด  
ส าหรับนักบริบาล ที่ดี งานสาธารณสุข

18 อดุหนุนการด าเนินงานของคณะ เพือ่อดุหนุนโครงการในการ 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 1 โครงการ อดุหนุน  ส านักปลัด  
กรรมหมู่บ้าน ด าเนินงานของคณะกรรมหมู่บ้าน งานสาธารณสุข

19 อดุหนุนการแพทย์ฉุกเฉิน เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบุคคลที่ 384,000  384,000  384,000  384,000  384,000  1 โครงการ อดุหนุน  ส านักปลัด  
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน งานสาธารณสุข
ของอบต.ห้วยยาบ

20 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและ เพือ่ส่งเสริมพัฒนาและยก แผงลอย ผู้ปรุงอาหาร ร้านค้า 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 โครงการ อดุหนุน  ส านักปลัด  
อาหารปลอดภัย ระดับการผลิตอาหารที่จ าหน่าย ผู้ประกอบการร้านช าใน งานสาธารณสุข

ให้ประชาชนลดความเส่ียง ต าบลห้วยยาบ
การบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย

ประชาชนต าบลห้วยยาบ

ประชาชนต าบลห้วยยาบ
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. พัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานสาธารณปูโภค และ
สาธารณปูการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.1.1 งานสวนสาธารณะ
1.1.2 งานไฟฟ้าและประปา
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2.1 งานกอ่สร้าง

รวม
2. พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสรมิวัฒนธรรมไทยอง

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม
3. พัฒนาด้านการบรหิารองค์กร และการเงนิการคลัง

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานบริหารงานคลัง

รวม

4. อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยนืและส่งเสรมิการเกษตร
4.1 แผนงานการเกษตร
4.1.1 งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1.2 งานส่งเสริมเกษตร
4.1.3 งานก าจดัขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกลู

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

ยทุธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 
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5. สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง

5.1 แผนงานสาธารณสุข
5.1.2 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข
5.1.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

6. เสรมิสรา้งความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
6.1.1 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 19 2,761,000.00   19 2,761,000.00   19 2,761,000.00   19 2,761,000.00   19 2,761,000.00   95 13,805,000.00   

รวม 19 2,761,000.00   19 2,761,000.00   19 2,761,000.00   19 2,761,000.00   19 2,761,000.00   95 13,805,000.00   
7. สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ

7.1 แผนงานการศึกษา
7.1.1  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา
7.1.2  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
7.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
7.2.1 งานกฬีาและนันทนาการ

รวม
รวมทั้งสิ้น

แบบ ผ. 01 
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๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชน 1. เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน 135,000   135,000   135,000   135,000   135,000   จ านวนผู้เข้าร่วม 1. เยาวชนมีความรู้ ส านักปลัด

ด้านการป้องกนัและบรรเทา ด้านสาธารณภัยตัวอย่างให้แก่ ระดับช้ันมัธยมศึกษา อบรมไม่น้อยกว่า ความเข้าใจ ทักษะ งานป้องกนัฯ
สาธารณภัย เครือข่ายเยาวชน รวมถึง อายุระหว่าง ร้อยละ 50 การด าเนินชีวิตท่ี

การเข้ามามีส่วนร่วม 12 - 18 ปี จ านวน ปลอดภัย มีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง แจง้เตือนภัย 1 รุ่น รุ่นละ 100 คน ในการส่ือสารเฝ้าระวัง 
และช่วยเหลือกนัเองได้ใน และแจง้เตือนภัยภายใน
เบื้องต้น โรงเรียน 
2. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้  2. เยาวชนมี
ความเข้าใจ และ ตระหนักในการลด
ความตระหนักในการลดความ ความเส่ียงจาก
เส่ียงจากสาธารณภัย รวมท้ังมี สาธารณสุข รวมท้ังมี
ทักษะสามารถใช้ชีวิตท่ี ทักษะสามารถใช้ชีวิต
ปลอดภัย ท่ีปลอดภัย 
 3. เพื่อให้องค์กรปกครอง 3. สนับสนุนและพัฒนา
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทร่วมกบั การด าเนินงานของท้อง
กรมป้องกนัฯ ถิ่นในการถ่ายทอดความรู้

โครงการ

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด    เมอืงที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (Eco City)
6. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

6.1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการว่าด้วยค่าใช้จา่ยเพื่อ 1. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประชาคมต าบล 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 10 ของ สามารถบรรเทาความ ส านักปลัด

ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ ด้านสาธารณภัย ห้วยยาบท่ีประสบปัญหา ประชาชนได้รับการ เดือดร้อนของประชาชน งานป้องกนัฯ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน  2.เพื่อช่วยเหลือประชาชน ท้ังด้านสาธารณภัย ช่วยเหลือ ท้ังในด้านสาธารณภัย 
ท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา การส่งเสริมพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตโรคติดต่อ คุณภาพชีวิต โรคติดต่อ
3. เพื่อช่วยเหลือประชาชน หรือโรคระบาดท้องถิ่น  หรือโรคระบาดท้องถิ่น
ด้านการป้องกนั
ควบคุมโรคติดต่อ

3 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 1. เพื่อความปลอดภัย กล้องวงจรปิด จ านวน 306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 ประชาชนมีความ ลดปัญหาอาชญกรรม ส านักปลัด
ภายในหมูบ่้าน หมู ่1 จ านวน ในชีวิตและทรัพย์สิน 6 จดุ ปลอดภัยในชีวิต ประชาชนมีความ งานป้องกนัฯ
6 จดุ ของประชาชน และทรัพย์สินและ ปลอดภัยในชีวิต
1. ทางแยกเข้าหมูบ่้าน 2. เพื่อป้องกนัและแกไ้ข ลดอาชญากรรมได้ และทรัพย์สิน
(บริเวณฟาร์มควาย) ปัญหาอาชญากรรม ร้อยละ 5
2. ถนนหลังวัดศรีดอนชัย
3. ทางแยกบ้านพ่อน้อยพัน
4. ทางแยกบ้านนายศรีวัน 
ปัญโญใหญ่
5. ทางแยกหอพักนางลาวัลย์
6. ทางถนนสะพานบ้านนางยอดใจ
ไชยวรรณ์

ที่ โครงการ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการติดต้ังกระจกมุมโค้ง 1. เพื่อป้องกนัและลด ติดกระจกมุมโค้ง 2 จดุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ลดและแกไ้ขปัญหา ส านักปลัด

บ้านห้วยยาบ หมู ่2 จ านวน 2 จดุ อบุัติเหตุทางถนน ปลอดภัยในการ อบุัติเหตุทางถนน งานป้องกนัฯ
 -ทางโค้งหน้าบ้านนางนวลศรี เดินทาง ร้อยละ 5
สติละ
 -ทางโค้งหน้าบ้านนายสวัน วงค์คม

5 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 1. เพื่อป้องกนัความปลอดภัย จ านวน 1 จดุ 51,000     51,000     51,000     51,000     51,000     ประชาชนมีความ ลดปัญหาอาชญกรรม ส านักปลัด
หมูท่ี่ 4 ทางโค้งแยกศาลากลางบ้าน ทางถนนภายในหมูบ่้าน        ปลอดภัยในชีวิต และ ประชาชนมีความปลอดภัย งานป้องกนัฯ

2. เพื่อป้องกนั/แกไ้ขปัญหา ทรัพย์สิน และลด ในชีวิตและทรัพย์สิน
อาชญากรรม   อาชญากรรมได้ร้อยละ

5
6 โครงการติดต้ังกระจกมุมโค้ง 1. เพื่อป้องกนัและลด ติดกระจกมุมโค้ง 1  จดุ 25,000     25,000     25,000     25,000     25,000     อบุัติเหตุภายในหมูบ่้าน อบุัติเหตุในหมูบ่้านลดลง ส านักปลัด

บ้านป่าตึง หมู ่5 จ านวน 1 จดุ อบุัติเหตุทางถนน ลดลง ร้อยละ 5 งานป้องกนัฯ
 -ทางโค้งแยกคลองชลประทาน

7 โครงการติดต้ังกล้องกล้องวงจรปิด 1. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต กล้องวงจรปิด จ านวน 51,000     51,000     51,000     51,000     51,000     ประชาชนมีความ ลดปัญหาอาชญกรรม ส านักปลัด
บ้านป่าตึง หมู ่5 จ านวน 1 จดุ และทรัพย์สินของประชาชน 1 จดุ ปลอดภัยในชีวิต และ ประชาชนมีความปลอดภัย งานป้องกนัฯ

2. เพื่อป้องกนัและแกไ้ข ทรัพย์สิน และลด ในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัญหาอาชญากรรม อาชญากรรมได้

ร้อยละ 5

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการติดต้ังกล้องกล้องวงจรปิด 1. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต กล้องวงจรปิด จ านวน 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ประชาชนมีความ ลดปัญหาอาชญกรรม ส านักปลัด

บ้านสันพระเจา้แดง หมู ่6 และทรัพย์สินของประชาชน 2 จดุ ปลอดภัยในชีวิต และ ประชาชนมีความปลอด งานป้องกนัฯ
จ านวน 2 จดุ 2. เพื่อป้องกนัและแกไ้ข ทรัพย์สิน และลด ภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

ปัญหาอาชญากรรม อาชญากรรมได้ร้อยละ
5

9 โครงการติดต้ังกล้องกล้องวงจรปิด 1. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต กล้องวงจรปิด จ านวน 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ประชาชนมีความ ลดปัญหาอาชญกรรม ส านักปลัด
บ้านห้วยไซกลาง หมู ่9 จ านวน 2 และทรัพย์สินของประชาชน 2 จดุ ปลอดภัยในชีวิต และ ประชาชนมีความปลอด งานป้องกนัฯ
 จดุ 2. เพื่อป้องกนัและแกไ้ข ทรัพย์สิน และลด ภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

ปัญหาอาชญากรรม อาชญากรรมได้ร้อยละ
5

10 โครงการติดต้ังกล้องกล้องวงจรปิด 1. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต กล้องวงจรปิด จ านวน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ประชาชนมีความ ลดปัญหาอาชญกรรม ส านักปลัด
บ้านป่าหมอก หมู ่12 จ านวน และทรัพย์สินของประชาชน 3 จดุ ปลอดภัยในชีวิต และ ประชาชนมีความปลอด งานป้องกนัฯ
 3 จดุ 2. เพื่อป้องกนัและแกไ้ข ทรัพย์สิน และลด ภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
 -ทางโค้งหน้าตลาด ปัญหาอาชญากรรม อาชญากรรมได้ร้อยละ
 -ทางโค้ง 3 แยกไปวัดสันต้นม่วง 5
 -ทางโค้ง 3 แยกไป ซอย 1

11 โครงการติดต้ังกระจกมุมโค้ง 1. เพื่อป้องกนัและลด ติดต้ังกระจกมุมโค้ง 25,000     25,000     25,000     25,000     25,000     อบุัติเหตุภายในหมูบ่้าน อบุัติเหตุในหมูบ่้านลดลง ส านักปลัด
บ้านห้วยไซ ใหม่พัฒนา หมู ่13 อบุัติเหตุทางถนน 1 จดุ ลดลง ร้อยละ 5 งานป้องกนัฯ
จ านวน 1 จดุ
1. ทางสามแยกสมพร ศรีศฤงคาร

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่ โครงการ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการติดต้ังกล้องกล้องวงจรปิด 1. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต กล้องวงจรปิด จ านวน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ ลดปัญหาอาชญกรรม ส านักปลัด

ทางเช่ือมระหว่างต าบล และทรัพย์สินของประชาชน 3 จดุ ปลอดภัยในชีวิต และ ประชาชนมีความปลอดภัย งานป้องกนัฯ

1. สันพระเจา้แดง - บ้านธิ 2. เพื่อป้องกนัและแกไ้ข ทรัพย์สิน และลด ในชีวิตและทรัพย์สิน

2. บ้านป่าตึง - บวกค้าง ปัญหาอาชญากรรม อาชญากรรมได้ร้อยละ

3. บ้านห้วยไซ - ออนใต้ 5

13 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติ 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ 1. ผู้เข้ารับการอบรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมการอบรม 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส านักปลัด
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง ความเข้มแข็งให้แกอ่บต. ได้แก ่จติอาสาภัยพิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติหน้าท่ี งานป้องกนัฯ
ส่วนท้องถิ่น ห้วยยาบ ให้มีบุคลากรท่ีสามารถ ของอบต.ห้วยยาบ ช่วยเหลือเจา้พนักงาน

ปฏิบัติหน้า ท่ีช่วยเหลือ จ านวน 51 คน ในการป้องกนัและ
พนักงานในการป้องกนั   2. ผู้สังเหตุการณ์ ได้แก่ บรรเทาสาธารณภัยใน
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน ผู้อ านวยการท้องถิ่น พื้นท่ีเกดิเป็นระบบ
การจดัการสาธารณภัยเบื้องต้น หัวหน้าหน่วย งานท่ี มาตรฐานเดียวกนั
ระบบบัญชาการณ์ (Incident เกีย่วข้องในพื้นท่ีกรณี 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
Command System : ICS) เหตุสาธารณภัย สามารถให้การสนับสนุน
การควบคุม ส่ังการ การบริหาร จ านวน 10 คน การปฏิบัติงานของกอง
จดัการการสาธารณภัยในพื้นท่ี อ านวยการป้องกนัและ
เกดิเหตุ บรรเทาสาธารณภัยแห่ง
3.เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงาน พื้นท่ี เมือ่เกดิสาธารณภัย
กูภั้ยในภาวะฉุกเฉินให้เป็น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบรวดเร็ว ลดความสูญเสียในชีวิต

4. เพื่อสนับสนุนให้โครงการ และทรัพย์สินจาก

จติอาสาพระราชทาน สาธารณภัย

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอก เพื่อเป็นการป้องกนัและแกไ้ข 16 หมูบ่้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ 1. ลดปัญหาหมอกควัน ส านักปลัด

ควันและไฟป่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่า จากไฟป่า งานป้องกนัฯ
ตามนโยบายของรัฐบาล

15 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ 1. ผู้ปฏิบัติงานป้องกนั 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ปฏิบัติงานป้องกนักู้ 1. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ส านักปลัด
ด้านการป้องกนัและบรรเทา การท างานด้านการป้องกนั กูชี้พ กูภั้ย ชีพกูภั้ย, สมาชิก มีความรู้ความเข้าใจใน งานป้องกนัฯ
สาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกนั สาธารณภัยต่างๆ 2. สมาชิกอปพร. อปพร. ไม่น้อยกว่า การเผชิญเหตุในชุมชน
ฝ่ายพลเรือน 2. เพื่อเสริมองค์ความรู้ทักษะ ร้อยละ 80 และป้องกนัอคัคีภัยขั้นต้น

ในการใช้อปุกรณ์และเป็นการ 2. ผู้เข้าอบรมสามารถน า
รับวิชายาการใหม่ ในการ ความรู้ท่ีได้จากฝึกอบรม
ดับเพลิง และการปฐมพยาบาล น าไปปฏิบัติและแกไ้ข
เบื้องต้น เหตุการณ์ เมือ่ประสบภัย
3. เพื่อเสริมความรู้ด้านการ ได้อย่างปลอดภัย และมี
ท างานเป็นทีม ประสิทธิภาพ

3. สามารถลดความ
สูญเสียในชีวิต และ
ทรัพย์สินท้ังรัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุ 1. เพื่อลดอบุัติเหตุทางถนนใน ประชาชนและผู้ใช้รถบน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนอบุัติเหตุในช่วง อบุัติเหตุบนท้องถนนลด ส านักปลัด

ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ ช่วงเทศกาลส าคัญ ท้องถนน เทศกาลส าคัญลด ลง ในช่วงเทศกาลส าคัญ งานป้องกนัฯ
ร้อยละ 50

17 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณ 1. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต กล้องวงจรปิด 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 ประชาชนมีความ ลดปัญหาอาชญกรรม ส านักปลัด
ส่ีแยกป่ากา้ง และทรัพย์สินของประชาชน ปลอดภัยในชีวิต และ ประชาชนมีความปลอดภัย งานป้องกนัฯ

2. เพื่อป้องกนัและแกไ้ข ทรัพย์สิน และลด ในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัญหาอาชญากรรม อาชญากรรมได้ร้อยละ

5

18 ติดต้ังไฟเขียว-ไฟแดงพร้อมกล้อง เพื่ออ านวยความสะดวกให้ ติดต้ังไฟเขียวไฟแดง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1  โครงการ สามารถด าเนินการได้ตาม กองช่าง
วงจรปิด ม.10 กบัประชาชน ลดอบุัติเหตุ พร้อมกล้องวงจรปิด เป้าหมายท่ีวางไว้

และเพื่อเพื่อป้องกนัและแกไ้ข ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
ปัญหาอาชญากรรม สว่างในเวลากลางคืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 กระจกมองทางตามจดุแยก ภายใน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตามแบบแปลนและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๕ จดุ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

หมูบ่้านไฟกระพริบมุมโค้งโรงเรียน ประมาณราคาของ

หรือสัญณานเตือนอนัตราย อบต.ห้วยยาบ

หมู ่15

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. พัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานสาธารณปูโภค และ
สาธารณปูการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.1.1 งานสวนสาธารณะ
1.1.2 งานไฟฟ้าและประปา
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2.1 งานกอ่สร้าง

รวม
2. พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสรมิวัฒนธรรมไทยอง

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม
3. พัฒนาด้านการบรหิารองค์กร และการเงนิการคลัง

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานบริหารงานคลัง

รวม

4. อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยนืและส่งเสรมิการเกษตร
4.1 แผนงานการเกษตร
4.1.1 งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1.2 งานส่งเสริมเกษตร
4.1.3 งานก าจดัขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกลู

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

ยทุธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 
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5. สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง

5.1 แผนงานสาธารณสุข
5.1.2 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข
5.1.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

6. เสรมิสรา้งความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
6.1.1 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

รวม
7. สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ

7.1 แผนงานการศึกษา 11 1,937,000.00       11 1,937,000.00    11 1,937,000.00     11 1,937,000.00   11 1,937,000.00   55 9,685,000.00     
7.1.1  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 2 130,000.00          2 130,000.00       2 130,000.00        2 130,000.00      2 130,000.00      10 650,000.00        
7.1.2  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 9 1,807,000.00       9 1,807,000.00    9 1,807,000.00     9 1,807,000.00   9 1,807,000.00   45 9,035,000.00     
7.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 70,000.00            2 70,000.00         2 70,000.00          2 70,000.00        2 70,000.00        10 350,000.00        
7.2.1 งานกฬีาและนันทนาการ 2 70,000.00            2 70,000.00         2 70,000.00          2 70,000.00        2 70,000.00        10 350,000.00        

รวม 13 2,007,000.00       13 2,007,000.00    13 2,007,000.00     13 2,007,000.00   13 2,007,000.00   65 10,035,000.00   
รวมทั้งสิ้น

แบบ ผ. 01 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ
1. เพื่อเข้าร่วมศึกษา/ดูงานและ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ     2. เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง

นักเรียน ครู และบุคลากร    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000 1 โครงการ 1. นักเรียน ครู และบุคลากร 
เข้าร่วมศึกษาดูงาน และเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  2. นักเรียนมี
กระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างต่อเน่ือง

กองการศึกษาฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยใน ครู บุคลากรทางการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ ครู บุคลากรทางการศึกษาและ กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษาและ การด าเนินโครงการพัฒนา ศึกษาและคณะกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาใน
คณะกรรมการสถานศึกษาใน ศักยภาพครู บุคลากรทาง สถานศึกษาในสังกดั สังกดัอบต.ห้วยยาบ
สังกดั อบต.ห้วยยาบ การศึกษา และ อบต.ห้วยยาบ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการสถานศึกษา และน าความรู้มาประยุกต์ใช้เ
ในสังกดัอบต.ห้วยยาบ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนา

สถานศึกษาต่อไป

ก. ประเด็นการพฒันาจังหวัด    เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

7. ยุทธศาสตร์  สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ
7.1 แผนงานการศึกษา
7.1.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจดัซ้ือชุดเคร่ืองนอน เพื่อให้นักเรียนศพด. และรร. ชุดเคร่ืองนอน 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   1 โครงการ 1. นักเรียนมีชุดเคร่ืองนอน กองการศึกษาฯ
ส าหรับศพด. และรร.อนุบาล อนุบาล มีชุดเคร่ืองนอน ส าหรับนอน

ส าหรับนอน

2 โครงการศึกษาดูงานมหกรรม 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 1. นักเรียน ครู และ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ 1. นักเรียน ครู และบุคลากร กองการศึกษาฯ
การศึกษาท้องถิ่น ต่อยอดการแข่งขันทักษะ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

วิชาการของนักเรียนในระดับ ได้ไปดูงานมหกรรมการ ของนักเรียนในระดับประเทศ
ประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมี 2. นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ความสามารถพิเศษให้ได้รับ พิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ต่อเน่ือง
3. เพื่อส่งเสริมครูและ 3. นักเรียน ครูและบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาดูงาน ทางการศึกษาได้ศึกษาดูงาน
เพื่อน ามาพัฒนาการจดั เพื่อน ามาพัฒนาการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอนได้ กจิกรรมการเรียนรู้การสอน
อย่างต่อเน่ือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

ก. ประเด็นการพฒันาจังหวัด    เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)

7. ยุทธศาสตร์  สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ
7.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการอบรมสร้างสรรค์ผลิตส่ือ 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทาง 1. ครูและบุคลากรทาง 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   1 โครงการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษาฯ

การเรียนการสอนแนวใหม่ การศึกษาได้รับารพัฒนาอย่าง การศึกษาของโรงเรียน สามารถผลิตส่ือเพื่อน ามาใช้
ต่อเน่ือง อนุบาลอบต.ห้วยยาบ ในกจิกรรมการเรียนการสอน

ได้รับความรู้ท่ีทันสมัยและ อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

4 โครงการส่งเสริมกจิกรรมรัก 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรัก 1.นักเรียนมีนิสัยรักการ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     1 โครงการ 1. นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น กองการศึกษาฯ
การอา่นในสถานศึกษา การอา่นเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ อา่นและความสามารถ นิทานอย่างง่ายได้

ตนเอง อา่นนิทานอย่างง่ายได้
2. เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง

5 อดุหนุนโรงเรียนเขตพื้นท่ีต าบล  เพื่อส่งเสริมให้เด็กในโรงเรียนมี นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 โครงการ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม กองการศึกษาฯ
ห้วยยาบ  คุณธรรมจริยธรรม  3 โรงเรียน
อบรมคุณธรรมจริยธรรม   
นักเรียน ช้ัน ป.4-ม.3  
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนช้ัน ป.5-ป.6

วัตถุประสงค์
งบประมาณที่

โครงการ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 อดุหนุนอาหารกลางวันส าหรับ เพื่อสนับสนุนอหารกลางวัน อดุหนุนอาหารกลางวัน 500,000 550,000 550,000 600,000 600,000 1 โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ กองการศึกษาฯ

เด็กนักเรียนในโรงเรียนในต าบล เด็กในสถานศึกษาเขตอบต. โดยเน้นอาหารท่ีมีคุณภาพ การอดุหนุน
ห้วยยาบ จ านวน 3 โรงเรียน ห้วยยาบ และเป็นประโยชน์ต่อเด็ก

เล็กอย่างท่ัวถึงให้เจริญ
เติบโตตามวัย

7 อดุหนุน อาหารเสริม(นม) เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม นม อาหารเสริม นม 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 3 โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ กองการศึกษาฯ
ส าหรับเด็กในโรงเรียนต าบล ส าหรับเด็กเล็กใหได้รับสาร การอดุหนุน
ห้วยยาบ จ านวน 3 โรงเรียน อาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาการทางสมองและ
ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ

8 การพัฒนาข้าราชการครูของ เพื่อด าเนินการ/โครงการ/ ครู ของโรงเรียนในสังกดั 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ ข้าราชการครู ของโรงเรียน กองการศึกษาฯ
โรงเรียนในสังกดั อบต.ห้วยยาบ แผนงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ อบต.ห้วยยาบ ในสังกดั อบต.ห้วยยาบ

ข้าราชการครูของโรงเรียนใน  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
สังกดั อบต.ห้วยยาบ พื่อน ามาประยุกต์

ในการเรียนการสอนให้เกดิ
ประโยชน์ต่อไป

9 โครงการรณรงค์การป้องกนั เพื่อการด าเนินการ โครงการ / บุคลากรทางการศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษาฯ
ยาเสพติดในสถานศึกษา แผนงาน/กจิกรรม รณรงค์ นักเรียน ผู้ปกครอง  นักเรียน ผู้ปกครอง ในสังกดั

การป้องกนัยาเสพติดใน ในสังกดั อบต.ห้วยยาบ อบต.ห้วยยาบ ได้รับความรู้ 
สถานศึกษา และสร้างภูมิคุ้มกนั

และห่างไกลยาเสพติด

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจดัการแข่งขันกฬีาต าบล เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนของ ประชาชนต าบลห้วยยาบ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กองการศึกษาฯ

ต้านยาเสพติด ต าบลได้ใช้เวลาว่างให้เป็น ของโครงการ
ประโยชน์

2 โครงการส่งนักกฬีาเข้าแข่งขัน เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้พัฒนา นักกฬีาของต าบลห้วยยาบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กองการศึกษาฯ
ศักยภาพด้านกฬีา ของโครงการ

7. ยุทธศาสตร์  สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ
7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
7.2.1 งานกีฬาและนันทนาการ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

ก. ประเด็นการพฒันาจังหวัด    เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)

แบบ ผ. 02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(พ.ศ. 2566 - 2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ้่านและแผนพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

1.2 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการกอ่สร้างศูนย์กฬีาตําบล เพือ่เป็นศูนย์การออก ศูนย์กฬีาตําบลห้วยยาบ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 โครงการ เป็นไปตาม กอง

ห้วยยาบ กําลังกาย ประจําตําบลจํานวน 1 แห่ง วัตถุประสงค์ การศึกษา
(ห้วยยาบสปอร์ตคอมเพล็กซ์) กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
2. ยุทธศาสตร์   พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

2.1 งานกีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา  ม.13 -
 บ้านป่าตึง ม. 5 เชื่อมตําบล
ห้วยยาบ อําเภอบ้านธิ จงัหวัด
ลําพูน กบั หมู่ 10 บ้านแม่ซ้อ -
 โค้งงาม ตําบลแช่ช้าง อําเภอ
สันกําแพง จงัหวัดเชียงใหม่ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
850  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,400 ตร.ม.

เพือ่กอ่สร้างถนน
สายบ้านห้วยไซใหม่
พัฒนา  ม.13 - 
บ้านป่าตึง ม.5 
เชื่อมตําบลห้วยยาบ 
อําเภอบ้านธิ จงัหวัด
ลําพูน กบั หมู่ 10 
บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม
 ตําบลแช่ช้าง 
อําเภอสันกําแพง 
จงัหวัดเชียงใหม่

ถนนขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 850  เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 3,400 
ตร.ม.

1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมี
ถนนสําหรับ
สัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. 02/2 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บ้านห้วยไซกลาง  ม.9 – ถนน
เลียบคลอชลประทาน ตําบล
ห้วยยาบ-ตําบลออนใต้ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 800 
เมตรหรือมีพืน้ที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.

เพือ่กอ่สร้างถนน
สายบ้านห้วยไซกลาง
  ม.9 - ถนนเลียบ
คลอชลประทาน 
ตําบลห้วยยาบ-
ตําบลออนใต้

ถนนขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 800 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ผิว
จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.

1,760,000 1,760,000 1,760,000 1,760,000 1,760,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมี
ถนนสําหรับ
สัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เหมืองร่องน้อย  ม.10 - บ้าน
ห้วยไซ ม.14 เชื่อมทางหลวง 
อบจ.ป่ากา้ง-ดอนปีน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 950 
เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 3,800 ตร.ม.

เพือ่กอ่สร้างถนนสาย
เหมืองร่องน้ํา  ม.10
 - บ้านห้วยไซ ม.14 
เชื่อมทางหลวง 
อบจ.ป่ากา้ง-ดอนปีน

ถนน 14 ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 950 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 3,800 
ตร.ม.

2,280,000 2,280,000 2,280,000 2,280,000 2,280,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมี
ถนนสําหรับ
สัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

คลองชลประทาน  บ้านสันพระ
เจา้แดง ม.6 - บ้านแม่หาด ม.
7 เชื่อมตําบลบ้านธิ ขนาด 
4.00 เมตร  ยาว 2,500 
เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 10,000 ตร.ม.

เพือ่กอ่สร้างถนน
สายคลอง
ชลประทาน  บ้าน
สันพระเจา้แดง ม.6 -
 บ้านแม่หาด ม.7  
เชื่อมตําบลบ้านธิ

ถนนขนาด 4.00 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 10,000
 ตร.ม.

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมี
ถนนสําหรับ
สัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/2 

169



170

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ลพ.ถ.57006 สายบ้านห้วย
ม่วง หมู่ที่ 3 (หลังโรงอฐิ) – 
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 (สาม
แยกหน้าโรงเรียนวัดห้วยยาบ )
 ตําบลห้วยยาบ อําเภอบ้านธิ 
จงัหวัดลําพูน 

เพือ่กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ลพ.ถ.57006 สาย
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3
 (หลังโรงอฐิ) – บ้าน
ห้วยม่วง หมู่ที่ 3 
(สามแยกหน้า
โรงเรียนวัดห้วยยาบ )
 ตําบลห้วยยาบ 
อําเภอบ้านธิ จงัหวัด
ลําพูน 

กว้าง 4.00เมตร ยาว 
245.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย
กว่า 980.00 ตารางเมตร

385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมี
ถนนสําหรับ
สัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แบบ ผ. 02/2 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ลพ.ถ.57019  สายบ้านสัน
พระเจา้แดง หมู่ที่ 6 – บ้าน
แม่หาด หมู่ที่ 7 (สายเลียบ
คลองชลประทาน) ตําบลห้วย
ยาบ อําเภอบ้านธิ จงัหวัดลําพูน

เพือ่กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ลพ.ถ.57019  
สายบ้านสันพระเจา้
แดง หมู่ที่ 6 – บ้าน
แม่หาด หมู่ที่ 7 (สาย
เลียบคลอง
ชลประทาน) ตําบล
ห้วยยาบ อําเภอ
บ้านธิ จงัหวัดลําพูน

กว้าง 4.00เมตร 
ยาว 880.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกว่า 3,520.00 
ตารางเมตร

1,919,600 1,919,600 1,919,600 1,919,600 1,919,600 ถนน 1 สาย ประชาชนมี
ถนนสําหรับ
สัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แบบ ผ. 02/2 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ลพ.ถ.57014  สายบ้านห้วย
ม่วงไร่พัฒนา หมู่ที่ 16 – 
คลองชลประทาน ตําบลห้วย
ยาบ อําเภอบ้านธิ จงัหวัด
ลําพูน กว้าง 4.00เมตร ยาว 
362.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
1,448.00 ตารางเมตร 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาบ อําเภอบ้านธิ   จงัหวัด
ลําพูน

เพือ่กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ลพ.ถ.57014  
สายบ้านห้วยม่วงไร่
พัฒนา หมู่ที่ 16 – 
คลองชลประทาน 
ตําบลห้วยยาบ 
อําเภอบ้านธิ จงัหวัด
ลําพูน

กว้าง 4.00เมตร ยาว 
362.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย
กว่า 1,448.00 ตาราง
เมตร

567,400 567,400 567,400 567,400 567,400 ถนน 1 สาย ประชาชนมี
ถนนสําหรับ
สัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/2 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 เสริมผิวจารจรถนนเลียบคัน

คลองชลประทานจากบ้านร่ม
ฉัตร -เชื่อมรพ.บ้านธิ  หมู่ 6 
ต.บ้านธิ

เพือ่เสริมผิวถนน ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ อบต.
ห้วยยาบ

3,000,000       3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  ถนน 1 สาย ประชาชนมี
ถนนสําหรับ
สัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

9 เสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคสล.
สายหมู่ ๖ เชื่อม ม.๒ แยกป่า
ช้า ล.พ.ก 7008

เพือ่เสริมผิวถนน ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ อบต.
ห้วยยาบ

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมี
ถนนสําหรับ
สัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากหมู่ ๗ แม่หาด ต.
ห้วยยาบไปบ้านสันต้นค่า หมู่ 
๑๒ ตําบลบ้านธิ

เพือ่กอ่สร้างกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

ตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของ อบต.
ห้วยยาบ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน 1 สาย ประชาชนมี
ถนนสําหรับ
สัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แบบ ผ. 02/2 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จากสนามกอล์ฟถึงถนน
คลองชลประทาน หมู่ ๙ ห้วย
ไซกลาง ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง สัญจร
ไปมาอย่างปลอดภัย

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

12 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก พร้อมกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียม หมู่ ๑๐ บ้านป่ากา้ง-
แสนตอ -หมู่ ๑๔  บ้านห้วยไซ
สุขสวัสด์ิ

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง สัญจร
ไปมาอย่างปลอดภัย

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1 โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

13 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก บ้านป่ากา้ง ม.๑๐ บ้านป่า
กา้ง-แสนตอ ต. ห้วยยาบ - หมู่
 ๖ ต.บ้านธิ สายแม่ร่องน้อย

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง สัญจร
ไปมาอย่างปลอดภัย

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

6,378,000 6,378,000 6,378,000 6,378,000 6,378,000 1 โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/2 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 กอ่สร้างถนนคอนกรีต  ซอย ๗ 

ใจกลางบ้าน - บ้านนายชวน สุ
ธรรม ๖๒/๓ หมู่ ๑๒  บ้านป่า
หมอก ต. ห้วยยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง สัญจร
ไปมาอย่างปลอดภัย

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

15 กอ่สร้างถนนลูกรังบดอดัเส้นลํา
เหมืองความ ต้ังแต่ถนนสาย
หน้า โรงงานน้ําตาลฟาร์มไก่
ขจรศักด์ิ หมู่ ๑๓  บ้านห้วยไซ
ใหม่พัฒนา ต. ห้วยยาบ อ. 
บ้านธิ

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง สัญจร
ไปมาอย่างปลอดภัย

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

2,000,000       2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  1 โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. 02/2 

175
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 ปรับปรุงผิวถนน สายคันคลอง

หมู่ ๑๔  บ้านห้วยไซสุขสวัสด์ิ 
เชื่อมหมู่ ๕ บ้านป่าตึง ต. ห้วย
ยาบ อ. บ้านธิ

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง สัญจร
ไปมาอย่างปลอดภัย

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1 โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

17 เสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคสล.
 สาย หมู่ ๑๕ บ้านห้วยไซสุข
สวัสด์ิ ต. ห้วยยาบ เชื่อมหมู่ 4
 บ้านห้วยไซเหนือ  ต. ห้วยยาบ
 อ. บ้านธิ

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง สัญจร
ไปมาอย่างปลอดภัย

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1 โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

18 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก หมู่ ๑๖  บ้านห้วยไร่ - 
พัฒนา - น้ําตกห้วยม่วง ต.ห้วย
ยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง สัญจร
ไปมาอย่างปลอดภัย

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 1 โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แบบ ผ. 02/2 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
19 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกหมู่ ๑๖  บ้านห้วยไร่-พัฒนา
 เลียบคลองชลประทาน ต.
ห้วยยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง สัญจร
ไปมาอย่างปลอดภัย

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

7,300,000 7,300,000 7,300,000 7,300,000 7,300,000 1 โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

20 ขยายทางระบายน้ําลอดคลอง
ชลประทาน หมู่ ๖ สันพระเจา้
แดง ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ํา
ท่วม

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

5,000,000       5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  1 โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

21 กอ่สร้างสะพาน คสล. ลํา
เหมืองแม่หาด หมู่ 7 บ้านแม่
หาด ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

22 ขุดเจาะอโุมงค์ถนนสายใหญ่ 
หมู่ ๑๒ บ้านป่าหมอก ต.ห้วย
ยาบ

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ํา
ท่วม

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/2 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 รางระบายน้ํามีฝาปิด พร้อม

ดาด ขนาดใหญ่เรียบถนน
หลวงตลอดสายทางเข้าสถานี
เตาบ่มใบยาร้านขายของชํานาย
เกีย๋งถึงประตูสถานีใบยาสูบ 
หมู่ ๑๓  บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา
 ต. ห้วยยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ํา
ท่วม

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

24 ขยายเปล่ียนท่อเป็นท่อลอด
เหล่ียม ๓ จดุ ลําเหมองแม่ลาน
 หมู่ ๑๓  บ้านห้วยไซใหม่
พัฒนา ต. ห้วยยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ํา
ท่วม

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. 02/2 

178
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
25 ขุดเจาะวางท่อลอดคันคลอง

ชลประทานสายคันคลองหมู่ ๑
4บ้านห้วยไซ ไปหมู่ที่ ๕ บ้าน
ป่าตึง ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ํา
ท่วม

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

26 สร้างอโุมงค์ข้ามทางหลวงสาย
 1147 หมู่ ๑๔  บ้านห้วยไซ  
ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ํา
ท่วม

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ๑ โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

27 กอ่สร้างรางระบายน้ําข้างถนน
สาย 1147 จากหมู่ 9 ถึงบ้าน
นางเพ็ญศรี กบัเป็ง หมู่ ๑๕  
บ้านห้วยไซใหม่สุขสวัสด์ิ ต.
ห้วยยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ํา
ท่วม

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

2,000,000       2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  ๑ โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แบบ ผ. 02/2 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
28 กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ําขนาดเล็ก

บ้านห้วยม่วง หมู่ ๑๖ บ้าน
ห้วยม่วงไร่พัฒนา ต.ห้วยยาบ 
อ.บ้านธิ

เพือ่กอ่สร้างอา่งเกบ็
น้ําขนาดเล็ก

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ๑ โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

29 กอ่สร้างรางระบายน้ําพร้อมฝา
ปิดและบ่อพัก (สายตะวันตก) 
สาย ๑๑๔๗ จากบ้านพ่อหลวง
สมคิด - หน้าร้านกว๋ยเตียวพ่อ
มูล ม.8 บ้านห้วยไซใต้ ต.ห้วย
ยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ํา
ท่วม

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

1,000,000 1,000,001 1,000,002 1,000,003 1,000,004 ๑ โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/2 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
30 กอ่สร้างรางระบายน้ํามีฝาปิด

พร้อมดาด ขนาดใหญ่เรียบ
ถนนหลวงตลอดสาย บ้านนาย
ถา(ทิศใต้-เหมืองแม่ลาน) ม. 
13 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา ต. 
ห้วยยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ํา
ท่วม

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ๑ โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

31 เปล่ียนท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ
พัก ซอย ๑,๓,๔,๖ สาย ๑๑๔๗
 หมู่ ๑๕  บ้านห้วยไซใหม่สุข
สวัสด์ิ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ํา
ท่วม

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ๑ โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. 02/2 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
32 กอ่สร้างถนนบดอดัเลียบลํา

เหมืองจากหน้าบ้านนาย
สัมฤทธ์ิ ศรียาบ หมู่ 3 บ้าน
ห้วยม่วง ถึงแยกดอยห้างบาตร
 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
950.00 เมตร

1,330,000       1,330,000  1,330,000  1,330,000  1,330,000  ๑ โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

33 กอ่สร้างถนนลูกรังบดอดัสาย
ดอยห้างบาตรไปถึงฟาร์มไก่
นายทองอนิทร์ อภิวงค์งาม หมู่
 8 บ้านห้วยไซใต้ ต.ห้วยยาบ 
อ.บ้านธิ

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2800.00 เมตร

3,920,000       3,920,000  3,920,000  3,920,000  3,920,000  ๑ โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

34 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนายจนัทร์ ศรี
ยาบ หมู่ 10 บ้านป่ากา้ง-แสน
ตอ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
622.00 เมตร

       1,119,000   1,119,000   1,119,000   1,119,000   1,119,000 ๑ โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/2 
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35 วางท่อพร้อมบ่อพัก ต้ังแต่หน้า
ฟาร์มนายไพโรจน์ ปาลี ถึง หน้า
นายจําเริญ อนิตายวง (ลําเหมือง
หัวดอยมุด) หมู ่9  บ้านไซกลาง

เพื่อแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม ตามแบบแปลนของกองช่าง
อบต. ห้วยยาบ

         4,950,000    4,950,000    4,950,000    4,950,000    4,950,000 ๑ โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

36 รางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด ต้ังแต่
สายแยกหน้าบ้านนางกิง่กานต์ 
ปาลี หมู ่15 หมู ่9  บ้านไซกลาง
 ถึงสามแยกหน้าบ้านนายเรือง
เดชปาลี หมู ่15 บ้านห้วยไซสุข
สวัสด์ิ

เพื่อแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม ตามแบบแปลนของกองช่าง
อบต. ห้วยยาบ

1,163,000         1,163,000   1,163,000   1,163,000   1,163,000   ๑ โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

183



184

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ขุดเจาะประปาขนาดใหญ่และ

เปล่ียนท่อประปาป็นท่อขนาด
ใหญ่วางท่อประปา หมู่ ๑๓  
บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา ต. ห้วย
ยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่ขุดเจาะประปา
ขนาดใหญ่

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

2 ขุดเจาะประปาขนาดใหญ่ หมู่ 
๑๕  บ้านห้วยไซใหม่สุขสวัสด์ิ 
ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ

เพือ่ขุดเจาะประปา
ขนาดใหญ่

ตามแบบแปลนของกอง
ช่างอบต. ห้วยยาบ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ๑ โครงการ สามารถ
ดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย

กองช่าง  
อบต.ห้วยยาบ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

1.3.1 งานไฟฟ้าและประปา

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแหง่คุณภาพชีวิต (City of Quality Living)
1. ยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แบบ ผ. 02/2 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ เคร่ืองเคลือบบัตร  จ านวน 1 เคร่ือง 4,500         4,500         4,500         4,500         4,500         ส านักปลัด

งานทรัพยากรบุคคล

2 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกยีร์ธรรมดา จ านวน 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 ส านักปลัด

ขนส่ง  1 คัน

3 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 1 เคร่ือง 16,000       16,000       16,000       16,000       16,000       ส านักปลัด
CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) งานบริหารงานทั่วไป
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ฯลฯ ตาม (ห้องผู้บริหาร)
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจดัหา
อปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT

4 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,800         3,800         3,800         3,800         3,800         ส านักปลัด
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน งานบริหารงานทั่วไป
ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง (ห้องผู้บริหาร)
ตามกฎหมาย  จ านวน  1 ชุด

5 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม 12,000       12,000       12,000       12,000       12,000       ส านักปลัด
กฎหมาย จ านวน 1 ชุด งานบริหารงานทั่วไป

(ห้องผู้บริหาร)

6 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมป้องกนัไวรัส จ านวน 1 ชุด 700            700            700            700            700            ส านักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป

(ห้องผู้บริหาร)

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,800         3,800         3,800         3,800         3,800         ส านักปลัด

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน งานบริหารงานทั่วไป
ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย  จ านวน  1 ชุด

8 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม 12,000       12,000       12,000       12,000       12,000       ส านักปลัด
กฎหมาย จ านวน 1 ชุด งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมป้องกนัไวรัส จ านวน 1 ชุด 700            700            700            700            700            ส านักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป

9 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง (Inverter) ไม่น้อยกว่า 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700   ส านักปลัด 
18,000  BTU จ านวน 1 เคร่ือง (กจิการสภา)

10 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเอนกประสงค์ จ านวน 25 ตัว 42,500       42,500       42,500       42,500       42,500       ส านักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป

11 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกา้อีห้้องประชุม จ านวน 50 ตัว 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ส านักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป

12 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เคร่ือง 5,800         5,800         5,800         5,800         5,800         ส านักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง 22,000       22,000       22,000       22,000       22,000       ส านักปลัด

CPU ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) งานบริหารงานทั่วไป
หน่วยความจ า Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า
 9 MB ฯลฯ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวง ICT

14 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,800         3,800         3,800         3,800         3,800         ส านักปลัด
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน งานบริหารงานทั่วไป
ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย  จ านวน  1 ชุด

15 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม 12,000       12,000       12,000       12,000       12,000       ส านักปลัด
กฎหมาย จ านวน 1 ชุด งานบริหารงานทั่วไป

16 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมป้องกนัไวรัส จ านวน 1 ชุด 700            700            700            700            700            ส านักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 งานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,800         3,800         3,800         3,800         3,800         ส านักปลัด

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน งานพัฒนาชุมชน
ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย  จ านวน 1 ชุด

18 งานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม 12,000       12,000       12,000       12,000       12,000       ส านักปลัด
กฎหมาย จ านวน 1 ชุด งานพัฒนาชุมชน

19 งานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมป้องกนัไวรัส จ านวน 1 ชุด 700 700 700 700 700 ส านักปลัด
งานพัฒนาชุมชน

20 งานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เคร่ือง 5,800         5,800         5,800         5,800         5,800         ส านักปลัด
งานพัฒนาชุมชน

21 งานเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,800         3,800         3,800         3,800         3,800         ส านักปลัด
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน งานเกษตร
ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย  จ านวน  1 ชุด

22 งานเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม 12,000       12,000       12,000       12,000       12,000       ส านักปลัด
กฎหมาย จ านวน 1 ชุด งานเกษตร

23 งานเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมป้องกนัไวรัส จ านวน 1 ชุด 700            700            700            700            700            ส านักปลัด
งานเกษตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)
องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 แผนงานอตุสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกไม่ 982,000 982,000 982,000 982,000 982,000 กองช่าง

และการโยธา ต่ ากว่า 2,700 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
75 กโิลวัตต์ แบบ 4 ล้อ

25 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 7,600         7,600         7,600         7,600         7,600         กองการศึกษา
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย  จ านวน 2 ชุด ชุดละ 3,800

26 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม 24,000       24,000       24,000       24,000       24,000       กองการศึกษา
กฎหมาย จ านวน 2 ชุด ชุดละ 12,000

27 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมป้องกนัไวรัส จ านวน 10 ชุด ชุดละ 700 7,000         7,000         7,000         7,000         7,000         กองการศึกษา

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
28 แผนงานอตุสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เคร่ืองชั่งดิจติอล จ านวน 1 เคร่ือง 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       กองช่าง

และการโยธา

29 แผนงานอตุสาหกรรม ครุภัณฑ์ ส านักงาน เกา้อี ้จ านวน 2 ตัว 8,000         8,000         8,000         8,000         8,000         กองช่าง
และการโยธา

30 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ การเกษตร เคร่ืองเป่าลมสะพายหลัง  เคร่ืองยนต์ เบนซิน 2 จงัหวะ 15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       ส านักปลัด
ภายใน จ านวน 2 เคร่ือง (งานป้องกนัฯ)

31 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ส านักปลัด
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์ (งานประชาสัมพันธ์)
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562 จ านวน 1 เคร่ือง

32 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ จอโปรเจคเตอร์ ชนิดขาต้ัง 100 นิ้ว จ านวน 1 จอ 5,000         5,000         5,000         5,000         5,000         ส านักปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
33 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 118 ซม.x 4,000         4,000         4,000         4,000         4,000         ส านักปลัด

40 ซม. X 87 ซม. จ านวน 1 ตู้ งานบริหารงานบุคคล

34 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ัง 8,600         8,600         8,600         8,600         8,600         ส านักปลัด
ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งานบริหารงานทั่วไป
จ านวน 2 เคร่ือง

35 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 40,000 BTU 204,800     204,800     204,800     204,800     204,800     ส านักปลัด
เคร่ืองละ 51,200 บาท จ านวน 4 เคร่ือง งานบริหารงานทั่วไป

(ห้องประชุม)

36 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 15,300       15,300       15,300       15,300       15,300       ส านักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป

(ห้องประชุม)

37 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ส านักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป

(ห้องประชุม)

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
38 การศึกษา ครุภัณฑ์ ส านักงาน โต๊ะ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     กองการศึกษา

39 การศึกษา ครุภัณฑ์ ส านักงาน เกา้อี้ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     กองการศึกษา

40 การศึกษา ครุภัณฑ์ การแพทย์ ตู้เกบ็ยา 2,000         2,000         2,000         2,000         2,000         กองการศึกษา

41 การศึกษา ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว มุ้งลวด และผ้าม่าน 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     กองการศึกษา

42 การศึกษา ครุภัณฑ์ ส านักงาน พาทีชั่นกัน้ห้อง 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     กองการศึกษา

43 การศึกษา ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว ชั้นวางกระเป๋า 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     กองการศึกษา

44 การศึกษา ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  กองการศึกษา

45 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน ต้ังโต๊ะ All in One  69,000       69,000       69,000       69,000       69,000       กองการศึกษา
จ านวน 3 เคร่ือง

46

การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 8,900         8,900         8,900         8,900         8,900         กองการศึกษา
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

47 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ด า  1 เคร่ือง 8,900         8,900         8,900         8,900         8,900         กองการศึกษา

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
48 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน ม่านปรับแสง ห้องประชุมติดต้ังผ้าม่านภายในห้องประชุม 25,900       25,900       25,900       25,900       25,900       ส านักปลัด

ดอยห้างบาตร งานบริหารงานทั่วไป

49 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เคร่ืองวัดความดันโลหิต จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 2,500 บาท 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลัด
และส่ิงแวดล้อม งานสาธารสุข

50 งานสาธารสุข ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เคร่ืองวัดอณุภูมิแบบอนิฟราเรด จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลัด
และส่ิงแวดล้อม 2,500 บาท งานสาธารสุข

51 งานป้องกนัและ ครุภัณฑ์ ส านักงาน ม่านปรับแสงพร้อมอปุกรณ์ประกอบ 15,400       15,400       15,400       15,400       15,400       ส านักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย งานป้องกนัฯ

52 งานป้องกนัและ ครุภัณฑ์ ส านักงาน ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 3 ประตู จ านวน 1 ตู้ 8,990         8,990         8,990         8,990         8,990         ส านักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย งานป้องกนัฯ

53 งานป้องกนัและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 ส านักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง งานป้องกนัฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)
องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
54 งานป้องกนัและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัตการส าหรับเคร่ือง 3,800         3,800         3,800         3,800         3,800         ส านักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย คอมพิวเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคแบบ งานป้องกนัฯ
สิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) มี
ลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฏหมาย ชุดละ 3,800 บาท

55 งานป้องกนัและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 ส านักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย 2,500 บาท งานป้องกนัฯ

56 งานป้องกนัและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมป้องกนัไวรัส ราคาชุดละ 700 บาทต่อปี 700            700            700            700            700            ส านักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย (ส ารับคอมพิวเตอร์ฯ 1 เคร่ือง) งานป้องกนัฯ

57 งานป้องกนัและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเล่ือนกระจก 1 ตู้ 6,579         6,579         6,579         6,579         6,579         ส านักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย งานป้องกนัฯ

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
58 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้ 8,000         8,000         8,000         8,000         8,000         ส านักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

59 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดระบายอากาศ  แบบติดผนัง พร้อมติดต้ัง จ านวน 3 เคร่ือง 3,000         3,000         3,000         3,000         3,000         ส านักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป

60 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองเสียงแบบพกพา 6,600         6,600         6,600         6,600         6,600         ส านักปลัด
ตู้ล าโพงเคล่ือนย้าย ตู้ล าโพงมือถือ งานพัฒนาชุมชน
พร้อมใช้งานขนาด 8 นิ้ว ก าลังวัตต์ 100 วัตต์ 2
ไมโครโฟนแบตเตอร่ีในตัว  จ านวน 1 ชุด

61 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้ 4,000         4,000         4,000         4,000         4,000         ส านักปลัด
งานทรัพยากรบุคคล

62 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก จดัเกบ็สามชั้น จ านวน 1 ตู้ 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 ส านักปลัด
งานนิติการ

63 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์  Multifuntion แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ัง 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ส านักปลัด
เคร่ืองถังหมึก จ านวน 1 เคร่ือง งานนโยบายและแผน

64 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 2 เคร่ือง 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 ส านักปลัด
เคร่ืองละ 5,800 บาท งานนโยบายและแผน

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
65 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 ส านักปลัด

งานสาธารณสุข

66 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 ส านักปลัด
งานสาธารณสุข

67 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 1 ตู้ 4,500         4,500         4,500         4,500         4,500         ส านักปลัด
ภายใน งานป้องกนัสาธาณภัย

68 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี ้(นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 5,180         5,180         5,180         5,180         5,180         ส านักปลัด
ภายใน จ านวน 1 ตัว งานป้องกนัสาธาณภัย

69 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 22,000       22,000       22,000       22,000       22,000       ส านักปลัด
ภายใน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง งานป้องกนัสาธาณภัย

70 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 8,000         8,000         8,000         8,000         8,000         ส านักปลัด
ภายใน ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง งานป้องกนัสาธาณภัย

71 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง 5,800         5,800         5,800         5,800         5,800         ส านักปลัด
ภายใน งานป้องกนัสาธาณภัย

72 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู 7,000         7,000         7,000         7,000         7,000         ส านักปลัด
ภายใน งานป้องกนัสาธาณภัย

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
73 การเกษตร คุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้ 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ส านักปลัด

งานเกษตร

74 การเกษตร คุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 ส านักปลัด
งานเกษตร

75 การเกษตร คุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 ส านักปลัด
งานเกษตร

76 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 5 ตู้ 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       กองคลัง

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
77 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     กองการศึกษา

78 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองฟอกอากาศ  9 เคร่ือง 153,000     153,000     153,000     153,000     153,000     กองการศึกษา

79 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ   24,000 BTU 2 เคร่ือง 86,800       86,800       86,800       86,800       86,800       กองการศึกษา

80 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ   13,000 BTU 1 เคร่ือง 30,100       30,100       30,100       30,100       30,100       กองการศึกษา

81 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองซักผ้า ไม่น้อยกว่า 15 กโิลกรัม 18,000       18,000       18,000       18,000       18,000       กองการศึกษา

82 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต 9,400         9,400         9,400         9,400         9,400         กองการศึกษา
จ านวน 1 เคร่ือง

83 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ผ้าม่านห้องเรียน ศพด. และรร.อนุบาล พร้อมติดต้ัง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     กองการศึกษา

84 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน ต้ังโต๊ะ All in One 69,000       69,000       69,000       69,000       69,000       กองการศึกษา
3 เคร่ือง

85 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 22,000       22,000       22,000       22,000       22,000       กองการศึกษา

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
86 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 8,900         8,900         8,900         8,900         8,900         กองการศึกษา

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

87 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ด า  1 เคร่ือง 8,900         8,900         8,900         8,900         8,900         กองการศึกษา

88 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ 800 VA   5  เคร่ือง 12,500       12,500       12,500       12,500       12,500       กองการศึกษา

89 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ ส านักงาน    3 ชุด 15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       กองการศึกษา

90 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บานพับ  5 ตู้ 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 กองการศึกษา

91 การศึกษา ครุภัณฑ์ นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ ระบบเคร่ืองเสียงในอาคาร 1 ชุด 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       กองการศึกษา

92 การศึกษา ครุภัณฑ์ นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ เคร่ืองเล่นเสริมพัฒนาการในที่ร่ม/กลางแจง้ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     กองการศึกษา

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 

199



เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
93 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก จดัเกบ็สามชั้น จ านวน 1 ตู้ 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 กองช่าง

การโยธา

94 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง  จ านวน  7     ตู้ 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 กองช่าง
การโยธา

95 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ ส านักงาน    จ านวน   2   ตัว 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองช่าง
การโยธา

96 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกา้อี ้ส านักงาน   จ านวน   2  ตัว 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 กองช่าง
การโยธา

97 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 กองช่าง
การโยธา ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือมีก าลังเคร่ืองยนต์ไม่ต่ ากว่า

110 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา จ านวน 1 คัน

98 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หลังคารถบรรจขุนาด 1 ตัน หลังคาอะลูมิเนียม จ านวน 1 หลัง 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 กองช่าง
การโยธา

99 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจกัรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี  จ านวน 1 คัน 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 กองช่าง
การโยธา

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 

200



เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
100 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องวัดระดับ 24 เท่า  จ านวน 1 กล้อง 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองช่าง

การโยธา

101 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ ไม้สตาฟ   จ านวน   2  อนั 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง
การโยธา

102 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบความเป็นกรด-ด่าง pH Test Kit  จ านวน  1  ชุด 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 กองช่าง
การโยธา

103 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบปริมาณเหล็กน้ า Iron Test Kit จ านวน  1  ชุด 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 กองช่าง
การโยธา

104 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One ส านักงาน จ านวน  1  เคร่ือง 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 กองช่าง
การโยธา

105 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 กองช่าง
การโยธา กระดาษ A3 จ านวน   1  เคร่ือง

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 

201



เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตครภัุณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
106 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ด า ชนิด Network 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 กองช่าง

การโยธา แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง

107 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน   80  ตัว 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กองช่าง
การโยธา

108 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งเคร่ืองยนต์เบนซิน  ขนาด 5 หรือ 7 22,500 22,500 22,500 22,501 22,502 กองช่าง
การโยธา แรงม้า จ านวน 1 ตัว          

109 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน ปั้มน้ ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุม่  จ านวน  2  ตัว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง
การโยธา

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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๒๐๓  
 

 

- ๒๐๓ - 
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท าทบทวน หรือเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่การบูรณา
การร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนา
ภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพื่ อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององ ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันท่ี ๑4  ธันวาคม  ๒๕๖3  เรื่อง  แนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 

 
 
 

การติดตามและประเมินผล 



๒๐๔  
 

 

- ๒๐๔ - 
 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิน่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๕  
 

 

- ๒๐๕ - 
 

 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
5. โครงการพัฒนา 60 
5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(5) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 
5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖  
 

 

- ๒๐๖ - 
 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (5) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (5) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     ๓.๘  แผนงาน (5) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗  
 

 

- ๒๐๗ - 
 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 
 

 



๒๐๘  
 

 

- ๒๐๘ - 
 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 



๒๐๙  
 

 

- ๒๐๙ - 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3. ยทธศาสตร์ (ต่อ) 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๐  
 

 

- ๒๑๐ - 
 

 
 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑  
 

 

- ๒๑๑ - 
 

 
 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามท่ี
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ี
ท่ีได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิตต่ิางๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพิ้นท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



๒๑๒  
 

 

- ๒๑๒ - 
 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึง่ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมัน่คง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเล่ือมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



๒๑๓  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการตอ่ยอดและขยายได้ เป็น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พฒันาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ท่ี  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) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.3  สรุปผลการด าเนินงานตามพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ปรากฏในแผน น าไปด าเนนิการ ร้อยละ ปรากฏในแผน ได้รับจัดสรร 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การ
บริหาร และการเงินการคลัง 
 

43 23 53 2,862,000.00 1,220,700.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
 

485 14 3 206,700,070.00 2,597,900.00 

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
การเกษตร ผังเมือง และการใช้ท่ีดิน 
 

37 6 17 2,135,000.00 350,000.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 

24 16 67 2,097,000.00 876,000.00 

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
 

58 5 9 5,158,000.00 199,900.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
 

4 1 25 250,000.00 300,000.00 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการกีฬา 
 

81 9 12 16,678,600.00 4,291,600.00 

รวม 
 

732 74 10 235,880,670.00 9,836,100.00 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ปรากฏในแผน น าไปด าเนนิการ ร้อยละ ปรากฏในแผน ได้รับจัดสรร 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การ
บริหาร และการเงินการคลัง 
 

43 11 26 2,262,000.00 1,785,000.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
 

473 14 3 143,234,420.00 5,197,500.00 

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
การเกษตร ผังเมือง และการใช้ท่ีดิน 
 

35 6 17 2,095,000.00 200,000.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 

24 24 100 1,566,000.00 1,526,405.00 

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
 

58 3 5 5,108,000.00 157,780.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
 

4 1 25 250,000.00 420,000.00 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการกีฬา 
 

78 7 9 15,859,200.00 3,245,400.00 

รวม 
 

715 66 9 170,374,620.00 12,532,085.00 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ปรากฏในแผน น าไปด าเนนิการ ร้อยละ ปรากฏในแผน ได้รับจัดสรร 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การ
บริหาร และการเงินการคลัง 
 

43 13 30 4,805,600.00 1,785,000.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
 

575 11 2 467,286,048.97 6,025,599.00 

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
การเกษตร ผังเมือง และการใช้ท่ีดิน 
 

37 7 20 3,145,111.00 200,000.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 

27 21 88 7,194,000.00 1,414,000.00 

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
 

61 4 8 7,265,000.00 150,000.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
 

8 - 0 590,000.00 - 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการกีฬา 
 

87 9 12 20,092,400.00 5,821,800.00 

รวม 
 

743 65 9 510,378,159.97 15,359,399.00 
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ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
8.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  1) เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ผ่านกระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซ้อน 
  2) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
  3) การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 8.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณ และค านึงถึงสถานการณ์การคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการให้ทันตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 
  3) ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

 

 

 


