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ส่วนที ่1 
บทน า 

ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 

แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นแผนระยะสั้น และมีลกัษณะกวา้ง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1) เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  ยทุธศาสตร์พฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  และนโยบายของรัฐบาล 

2) เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพฒันาและวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาท่ีชดัเจนและมี   
       ลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะด าเนินการพฒันาในพื้นท่ี 
3) เป็นเอกสารท่ีจะแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันา กบังบประมาณราย  

จ่ายประจ าปี 
 

วตัถุประสงค์ของการจัดท าแผนพฒันาสามปี 
การจดัท าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562)   มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1) เพื่อแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนัระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและการ 
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2) เพื่อแสดงแนวทางการพฒันาในช่วงสามปีท่ีมีความสอดคลอ้งและสามารถสนองตอบต่อ  
ยทุธศาสตร์การพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) เป็นการจดัเตรียมโครงการพฒันาต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบ  
ประมาณรายจ่ายประจ าปี/เอกสารงบรายจ่ายเพิ่มเติมและน าไปปฏิบติัไดท้นัทีเม่ือไดรั้บงบประมาณ 

แนวทางการจัดท าแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562  

แผนพฒันาสามปี มีลกัษณะเป็นการแปลงยทุธศาสตร์การพฒันา ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพฒันาภายใตค้วามเป็นไปได้
ในทางปฏิบติั สถานการณ์ทางการคลงัและความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชน 
ทั้งน้ี เพื่อใหแ้ผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริง 
โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมในปีแรกของแผนพฒันาสามปี โดยอาจแยกประเภทของโครงการ/กิจกรรมท่ี
ปรากฏในแผนพฒันาสามปีออกเป็นอยา่งนอ้ย  3  ประเภทคือ 

(1) โครงการ/กิจกรรมท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเอง  

(2) โครงการ/กิจกรรมท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอุดหนุนใหห้น่วยงานอ่ืนด าเนินการ  

     (3) โครงการ/กิจกรรมท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  



 
 

 ดงันั้น   เม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บแจง้กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั หรือกรณีไดรั้บแจง้วา่ใหใ้ชฉ้บบัเดิม ใหน้ ามาเป็นแนวทางในการจดัท า
แผนพฒันาสามปี  โดยยดึหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”    เป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่กบัการพฒันาท่ี
ยดึ  “ คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา ”    เช่ือมโยงทุกมิติทั้งตวัคน  สังคม  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอ้มและการเมือง 
อยา่งมีเหตุผล   ใชห้ลกั  “ ความพอประมาณ ” โดยมีการเตรียม “ ระบบภูมิคุม้กนั ”  และน าทุนท่ีมีศกัยภาพ
ในทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์อยา่งบูรณาการและเก้ือกลูกนั  โดยมีขั้นตอนและแนวทางด าเนินการ ดงัน้ี  

 
1. เตรียมการจัดท าแผนพฒันาสามปี  
 1) ทบทวนจากแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 255 9 – 25 61)  โดยน าโครงการท่ียงัมิไดด้ าเนินการในปี 

2559 และโครงการท่ีจะด าเนินการในปี 2560 และ 25 61 มาพิจารณาทบทวนโดยการก าหนดรายละเอียด 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย งบประมาณหรือจดัล าดบัความส าคญัของโครงการใหม่และเพิ่มเติมโครงการใหม่
ส าหรับปี พ.ศ.2560 

 2) ใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี โดย  
  (1) พิจารณาน าโครงการท่ีเป็นปัญหาความตอ้งการของประชาชนจากการจดัเวทีประชาคม

หมู่บา้น และเวทีประชาคมทอ้งถ่ินมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี      ทั้งน้ี  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการบูรณาการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน      และเพื่อเป็นจุดเช่ือมต่อยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัความตอ้งการของประชาชน  ซ่ึงจะน าไปสู่ความเห็นพอ้งตอ้งกนัและการท างาน
ร่วมกนัของภาคีการพฒันาต่างๆในพื้นท่ี ใหเ้กิดเป็นผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ   
ความคุม้ค่า และตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

  (2) สนบัสนุนใหมี้การจดัท า และทบทวนแผนพฒันาชุมชนใหเ้กิดข้ึนในทุกหมู่บา้น โดย
การใหค้  าแนะน าในการจดัท า ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการ  สนบัสนุนขอ้มูลเพื่อการจดัท าแผนชุมชน  
สนบัสนุนการจดัเวทีประชาคมและพิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมท่ีตอ้งการด าเนินการร่วมกบัชุมชน หรือ
โครงการ/กิจกรรมท่ีเกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี  

 การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นกระบวนการส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการ           และตอ้งมี  
ตวัแทนจากประชาคมเขา้ร่วมทุกคร้ัง และมีการจดัท าบนัทึกรายงานการประชุม เพื่อเป็นการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจากภาคประชาชน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในภายหลงั  ทั้งน้ี ในการจดัเวทีประชาคมใ ดป้ระสานหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อด าเนินการในคราว
เดียวกนั เพื่อเป็นการบูรณาการขอ้มูลและการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน 

  3) พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนปฏิบติัการต่าง ๆ ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จดัท าข้ึนมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี เช่นแผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด แผนปฏิบติั
เพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชน  เป็นตน้ 



 
 

  4) พิจารณาจากเกณฑต์วัช้ีวดัต่างๆ ท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย อาทิ  ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.)และขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนพฒันาสามปี  

     5) พิจารณาจากอ านาจหนา้ท่ีตามภารกิจถ่ายโอนฯ  เช่น 
        (1) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน   อาทิ      การก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนเพื่ออ านวย  

ความสะดวกและความปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชน การ ก่อสร้างรวมทั้งการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพ
น ้าประปาหมู่บา้นท่ีไดรั้บการถ่ายโอนจากส่วนราชการและ ก่อสร้างข้ึนเองใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ี
สามารถอุปโภค บริโภคไดอ้ยา่งปลอดภยัเพียงพอ การก าหนดใหมี้ไฟฟ้าส่องสวา่งตามสถานท่ีสาธารณะ 
การผงัเมือง การควบคุมอาคาร เป็นตน้ 
 

(2) ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ อาทิ 
                               2.1 งานสวสัดิการสังคม  อาทิ ใหค้วามส าคญักบัผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  ผูป่้วย
เอดส์ และผูด้อ้ยโอกาส เช่น การฝึกอาชีพต่าง ๆ  การส่งเสริมอาชีพและจดัหางานท่ีเหมาะสม การใหก้าร
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพตามสิทธิไดรั้บการสงเคราะห์ การจดักิจกรรมการออกก าลงักาย การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การจดัหาท่ีอยูอ่าศยั/แหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในกรณีมีปัญหา  การเปิดโอกาสใหแ้สดง
ศกัยภาพของตนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของทอ้งถ่ิน การส่งเสริมใหมี้อาสาสมคัร กิจกรรมกลุ่ม ชมรม
และสมาคมเป็นตน้ 
       2.2  การสาธารณสุข เช่น การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อ สร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค  จดักิจกรรมลดมลภาวะและส่งเสริมอนามยัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

                   2.5  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย อาทิ    
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เช่น จดักิจกรรมฝึกซอ้มตามแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จดัให้
มีอาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การบูรณะฟ้ืนฟูสภาพชีวติ ความเป็นอยูแ่ละจิตใจผูท่ี้ไดรั้บ
ความเสียหายจากสาธารณภยั การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นตน้ 
           2.6  การแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติด  การป้องกนัยาเสพติด      เช่น    สร้าง
ความตระหนกัถึงภยัยาเสพติดผา่นส่ือต่าง ๆ สร้างแกนน าเยาวชนตา้นยาเสพติดในทอ้งถ่ิน จดัหาพื้นท่ี
สาธารณะใหเ้ยาวชนไดแ้สดงออกกิจกรรมเชิงบวก จดักิจกรรมเชิงสร้างสรรคใ์นชุมชน  การแกไ้ขปัญหาผู ้
เสพ / ผูติ้ดยาเสพติด เช่น คน้หาผูเ้สพ / ผูติ้ดยาเสพติดในพื้นท่ี สร้างความเขา้ใจแก่ครอบครัวผูเ้สพ/ผูติ้ดเสพ
ติดเขา้สู่สถานท่ีรับการบ าบดัรักษาการดูแลและติดตามภายหลงัการบ าบดัรักษาเพื่อป้องกนัมิใหผู้ผ้า่นการ
บ าบดักลบัไปเสพซ ้ า เป็นตน้ 

          
(3) ดา้นส่งเสริมการศึกษา  อาทิ 

   3 .1 งานส่งเสริมดา้นการศึกษา   เช่น  การใหป้ระชาชนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั รวมถึง การส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆท่ีเก่ียวกบัการศึกษาทั้งกลุ่มเด็ก



 
 

และเยาวชน รวมถึงประชาชนทัว่ไป  ใหไ้ดรั้บการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั และมีคุณภาพ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นอาชีพ  เพื่อใหป้ระชาชนน าความรู้ไปเพิ่มพนูรายไดใ้นครัวเรือน  
   3.2  ใหค้วามส าคญักบัการสนบัสนุนวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
                   - การพฒันาเด็กและเยาวชน  ประชาชนใหมี้การรวมกลุ่มเพื่อจดัท ากิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการพฒันาดา้นศาสนา รวมถึง ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาทิ การ
ดูแลรักษา อนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน  การส่งเสริมวถีิชีวติ  ศาสนาและประเพณีท่ีดีงามของ
ทอ้งถ่ิน     การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอนัดีงามของครอบครัว เป็นตน้  
   3.3  ใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมดา้นกีฬาและนนัทนาการ  เพื่อใหป้ระชาชน
ในทุกระดบัมีกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดความรักความสามคัคี โดยใชกิ้จกรรมดา้นกีฬา และนนัทนาการเป็นจุด
เช่ือมต่อในการรวมกลุ่มท ากิจกรรม 
 

(4)  ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ พาณิชกรรม การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
       4.1 จดัใหมี้กิจกรรมการส่งเสริมการท าเกษตรแบบอินทรีย ์ ลดการใชส้ารเคมีในการ
ผลิตดา้นเกษตรกรรม  โดยยดึหลกัตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้  
       4.2 การพฒันาและส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่ม ในการด าเนินการต่อรองราคา 
รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสินคา้ดา้นการเกษตร  เพื่อใหเ้ศรษฐกิจในชุมชนมีการพฒันาอยา่งทัว่ถึง  
 
  ( 5) ดา้นบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อาทิ การรณรงคล์ด
อตัราการเกิดขยะมูลฝอย ส่งเสริมประชาชนรับผดิชอบในการคดัแยกขยะ จดัหาสถานท่ีก าจดัขยะ ติดตาม 
เสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการจดัการจดัการขยะมูลฝอย และการอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรป่าไมใ้หมี้
ความอุดมสมบูรณ์ 
 
  ( 6) การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร   เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในระบอบการ
ปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตย  มีการเสนอความคิดเห็นในการวางแผนการพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกนั  
รวมทั้งการจดัท ากิจกรรมตามหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เพื่อลดขั้นตอนการท างาน การ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน    

  
2. การจัดท าร่างแผนพฒันาสามปี 
 2.1 คณะท างานสนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชน เขา้ร่วมประชุมประชาคมหมู่บา้น และจดั

เวทีประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน  เพื่อสรุปปัญหาและความตอ้งการของประชาชน ในการพฒันาดา้นต่าง ๆ 
และสรุปเรียงล าดบัความส าคญั ส่งใหค้ณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  รวมรวมเพื่อ
จดัท าร่างแผนพฒันาสามปี 



 
 

  2.2 คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมประเด็นการพฒันา
สภาพปัญหา / ความตอ้งการของประชาชนและขอ้มูลการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อวเิคราะห์และแจง้ให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปก าหนดโครงการ / กิจกรรม แลว้รวบรวมจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี  

  2.2  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน น าร่างแผนพฒันาสามปีท่ี
ปรับปรุงแลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

 
3. การอนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันาสามปี 

  3.1 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน เสนอร่างแผนพฒันาสามปีท่ีผา่นการพิจารณาใหน้ายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  3.2 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าร่างแผนพฒันาสามปีท่ีผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน เสนอต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อใหค้วามเห็นชอบ  

  3.3 เม่ือสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมติัแผนพฒันาสามปีแลว้ นายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมติัและประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี 

  ทั้งน้ีใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน  หรือจะขอขยายระยะเวลาไดต้าม
ระเบียบฯ เม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีแลว้  ประกาศใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัประกาศใชแ้ละปิดประกาศไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนพฒันาสามปี 

1.องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงมีแผนพฒันาสามปี เพื่อน าไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบั แผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีไดจ้ดัท าไวแ้ลว้ 

2.องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงมีแผนพฒันาสามปี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับผูป้ฏิบติัในการ
ด าเนินการพฒันาในช่วงสามปีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง   ไดใ้ชง้บประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัในการพฒันาอยา่งมีประสิทธิ 
ภาพและเป็นระบบ  รวมทั้งลดปัญหาความขดัแยง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่  2 
วสัิยทศัน์ พนัธะกจิ ภารกจิ และจุดมุ่งหมายการพฒันา 

วสัิยทศัน์ 
“ บา้นเมืองน่าอยู ่ คุณภาพชีวติกา้วหนา้  เกษตรพฒันา ศิลปวฒันธรรมล ้าค่า  

การศึกษาเด่น เนน้ส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยนื ” 
 

พนัธกจิ 
1. ประชาชนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงและกา้วทนัเทคโนโลย ี
2. ประชาชนไดรั้บการบริการดา้นสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน อยา่งทัว่ถึง 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมดา้นจารีต วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง  
4. ชุมชนมีศกัยภาพและรายไดจ้าก การท่องเท่ียว  เศรษฐกิจ พาณิชย ์การเกษตร อุตสาหกรรม 
5. ชุมชนมีความสะอาด ปราศจากมลพิษ 
6. การคมนาคมสะดวก และปลอดภยั 
7. ประชาชนมีอาชีพและรายไดพ้อเพียงต่อการด ารงชีพ 
8. การด าเนินงานและการบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได ้
9.  ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของรัฐและกิจกรรมทางการเมือง  
10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
10. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  
 

ภารกจิ 
1.  ภารกจิตาม  พระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข

เพิม่เติมจนถึง(ฉบับที ่6)  พ.ศ.2552 
 
มาตรา 66   องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหนา้ท่ีในการพฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

และวฒันธรรม    
 
มาตรา 67   ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย  องคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตองคก์าร

บริหารส่วนต าบล ดงัต่อไปน้ี 
1 . จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน  ทางน ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมทั้งการก าจดัขยะและส่ิงปฏิกลู 
3. ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 



 
 

5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
6. ส่งเสริมพฒันาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
7. คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
8. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  
9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหต้ามความจ าเป็น

และสมควร  
 
มาตรา 68  ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจจดัท ากิจการในเขตองคก์าร

บริหารส่วนต าบล  ดงัต่อไปน้ี 
1. ใหมี้น ้าเพื่อการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร 
2. ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
3. จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้า 
4. ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 
5. ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
6. ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8. การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
9. หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
10. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ  และท่าขา้ม 
11. กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์
12. การท่องเท่ียว 
13. การผงัเมือง 
 
2.ภารกจิ ตามพระราชบัญญตัิ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 

 มาตรา 16   ใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหนา้ท่ีในการ
จดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี  

1. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
2. การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 
3. การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 



 
 

5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 

  8. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9. การจดัการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  
11.การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 

   12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั  
13. การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
18. การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และน ้าเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการักษาพยาบาล 
20. การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
22. การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
23. การรักษาความปลอดภยัความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามยัโรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอ่ืน ๆ   
24. การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไมท่ี้ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
25. การผงัเมือง 
26. การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยั

ในชีวติและทรัพยสิ์น 
31. กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

 
 



 
 

จุดมุ่งหมายในการพฒันาท้องถิ่น 
1.มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก และปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
2.มีระบบสาธารณูปโภคท่ีอ านวยความสะดวก ต่อการด าเนินกิจกรรมของชุมชน  
3. มีแหล่งน ้าส าหรับการอุปโภค บริโภค  รวมถึงแหล่งน ้าส าหรับการท าเกษตรกรรม  
4.ประชาชนมีอาชีพและรายไดเ้พิ่มข้ึน 
5.ประชาชนไดรั้บสวสัดิการทางสังคมไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
6.ประชาชนในทุกกลุ่มไดรั้บการส่งเสริมดา้นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
7.ประชาชนไดรั้บการดูแลดา้นสาธารณสุข  มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แขง็แรง 
8.ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
9.ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี ไดรั้บการป้องกนัและแกไ้ข 
10.ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน และไดรั้บการส่งเสริมดา้น
11.การกีฬา และกิจกรรมนนัทนาการ 
12.ประชาชนสามารถลดค่าใชจ่้ายในการด ารงชีวติประจ าวนั 
13.เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั  
14.มีการควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและควบคุมมลพิษ 
15.ทรัพยากรธรรมชาติไดรั้บการดูแลรักษา 
16.การวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
17.ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในดา้นประชาธิปไตย 
18.บุคลากรไดรั้บการการพฒันาความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานตลอดเวลา  
19.การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  
20.มีเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
21.ประชาชนไดรั้บการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที ่3 

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานองค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 

ลกัษณะทีต่ั้ง 
เลขท่ี   345   หมู่ท่ี   12   ถนนเทิง – เชียงของ   ต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย     57160 
ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอเทิงประมาณ 3   กิโลเมตร  และห่างจากตวัจงัหวดัเชียงรายประมาณ  65  
กิโลเมตร   ตั้งอยูท่างทิศเหนือ ของศาลากลางจงัหวดัเชียงราย   และอยูท่างทิศตะวนัออกท่ีวา่การ
อ าเภอเทิง    สถานท่ีราชการใกลเ้คียง   ส านกังานขนส่งจงัหวดัเชียงราย  สาขาเทิง 

อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ ติดต่อเขตองคก์ารบริหารต าบลตา้อ าเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย    และ 
เขตเทศบาลต าบลสันทรายงาม  อ าเภอเทิง    จงัหวดัเชียงราย    

 ทิศตะวนัออก ติดต่อเขตเทศบาลต าบลหงาว   อ าเภอเทิง    จงัหวดัเชียงราย  
 ทิศใต ้  ติดต่อเขตองคก์ารบริหารต าบลอ่างทอง   อ าเภอเชียงค า   จงัหวดัพะเยา  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อเขตเทศบาลต าบลเวยีงเทิง   อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

หมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง  มีจ านวน  20  หมู่บ้าน  ดังนี้  
 
  1.บา้นหว้ยไคร้  หมู่ท่ี  3  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายนิกร   แปงค า  
 2.บา้นร่องแช่  หมู่ท่ี  4  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายกุน  เขียวจ าปา  

3.บา้นทุ่งโหง้  หมู่ท่ี  5  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ  นายดวงแสง ไกลถ่ิน  
4.บา้นหว้ยไคร้ใหม่ หมู่ท่ี  6  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ     นายประทวน กรดแกว้  
5.บา้นทุ่งขนัไชย       หมู่ท่ี  7  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ ร.ต.ร าจวน         วงศใ์หญ่ 
6.บา้นหว้ยไคร้เก่า หมู่ท่ี  8  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ  ร.ต.ศรีบุตร         ผูดี้ 
7.บา้นร่องขามป้อม หมู่ท่ี  9  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ  นายนิวฒิั ไวยกรรณ์  
8.บา้นใหม่  หมู่ท่ี  10 - (หมดวาระ อยูร่ะหวา่งการเลือกตั้ง ) 
9.บา้นหว้ยผึ้ง  หมู่ท่ี  11 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายประสิทธ์ิ บุญก ้า  
10.บา้นร่องริว  หมู่ท่ี  12 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายก าจดั เสนาดี  
11.บา้นหว้ยหลวง หมู่ท่ี 13  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายค าเพชร โสภาภกัดี  
12.บา้นม่วงไพวลัย ์ หมู่ท่ี  16 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายสิงห์ทอน     เยน็ใจ  
13.บา้นหว้ยไคร้สันติภาพ  หมู่ท่ี  17  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายกิตติพงษ ์แปงค า  
14.บา้นริมอิง    หมู่ท่ี  18 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายจ านงค ์ศิริใจ  
15.บา้นทุ่งเฉลิมพระเกียรติ หมู่ท่ี  19 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายตนั               ทฤษฎี  
16.บา้นหว้ยไคร้เหนือ    หมู่ท่ี  21  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายวนีสั ณ เมืองนิล  
17.บา้นทุ่งโหง้เหนือ    หมู่ท่ี  22 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายสวา่ง            วชิา  
18.บา้นหว้ยระเมศ    หมู่ท่ี  23 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายจนัทร์แกว้    ดอนโศรก  

  19.บา้นหว้ยไคร้ใต ้   หมู่ท่ี  24 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายสังขท์อง กองแสง  
20.บา้นหว้ยไคร้ลานทอง    หมู่ท่ี 25 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายพิเศษ            ทะบุญมา  

 
จ านวนพืน้ที่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  มีพื้นท่ีทั้งส้ิน  81.6230 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 51, 014.37 
ไร่  มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่มตามแนวเขตภูเขา และเขตป่าไม ้มีแม่น ้าอิงและแม่น ้าลาวไหลผา่น ท่ีอยูอ่าศยั
ของประชาชนเป็นเชิงเขาและท่ีราบเชิงเขา   มีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1020 และหมายเลข 1021 ผา่น  
       
 
 
 
 



 
 

จ านวนประชากร 
 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญงิ 

รวม
ประชากร 

3 บา้นหว้ยไคร้ 179 183 176 359 
4 บา้นร่องแช่  291 440 402 842 
5 บา้นทุ่งโหง้  260 303 317 620 
6 บา้นหว้ยไคร้ใหม่ 318 448 417 865 
7 บา้นทุ่งขนัไชย 241 221 177 398 
8 บา้นหว้ยไคร้เก่า 168 227 243 470 
9 บา้นร่องขามป้อม 156 220 236 456 

10 บา้นใหม่  372 321 350 671 
11 บา้นหว้ยผึ้ง  202 244 225 469 
12 บา้นร่องริว  398 482 476 958 
13 บา้นหว้ยหลวง 252 432 442 874 
16 บา้นม่วงไพวลัย ์ 109 143 118 261 
17 บา้นหว้ยไคร้สันติภาพ 198 267 241 508 
18 บา้นริมอิง  139 218 235 453 
19 บา้นทุ่งเฉลิมพระเกียรติ 174 198 178 376 
21 บา้นหว้ยไคร้เหนือ 173 217 242 459 
22 บา้นทุ่งโหง้เหนือ 200 212 254 466 
23 บา้นหว้ยระเมศ 206 237 216 453 
24 บา้นหว้ยไคร้ใต ้ 138 211 192 403 
25 บา้นหว้ยไคร้ลานทอง 138 200 221 421 

 รวม 4,312 5,424 5,358 10,782 
ท่ีมา : ส านกังานทะเบียนอ าเภอเทิง    ณ วนัท่ี 13  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2559 

 
รายละเอยีดประชากรทีข่อรับสวสัดิการ 
 จ  านวนประชากรพิการท่ีข้ึนทะเบียน               จ  านวน          244    คน 
 จ านวนผูสู้งอายท่ีุข้ึนทะเบียนรับเบ้ียยงัชีพ               จ  านวน      1, 667    คน 
 จ  านวนประชากรท่ีติดเช้ือ HIV ท่ีขอรับเบ้ียยงัชีพ        จ  านวน           57    คน 



 
 

1.ข้อมูลด้านสังคม 

1.1 ศาสนสถาน   จ านวน        16        แห่ง  
1. วดัหนองปลาขาว  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  6  บา้นหว้ยไคร้ใหม่  
2. วดัโพธ์ิสวา่ง   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  6  บา้นหว้ยไคร้ใหม่  
3. วดัหว้ยไคร้เก่า   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  8  บา้นหว้ยไคร้เก่า  
4. วดัพระธาตุขนุทอง  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  25  บา้นหว้ยไคร้ลานทอง 
5. วดัพระธาตุจอมหงส์  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  11 บา้นหว้ยผึ้ง  
6. วดัทุ่งโหง้   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  5  บา้นทุ่งโหง้  
7. วดัพระธาตุจุฬามณี  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  19 บา้นทุ่งเฉลิมพระเกียรติ  
8. วดัร่องริว   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  12 บา้นร่องริว  
9. วดัเทิงเสาหิน   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  9  บา้นร่องขามป้อม  
10. ส านกัสงฆบ์า้นหว้ยระเมศ   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  23 บา้นหว้ยระเมศ  
11. วดัขนัไชยวราราม  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  7  บา้นทุ่งขนัไชย  
12. วดัป่าม่วงไพรวลัย ์ ตั้งอยูห่มู่ท่ี  16 บา้นม่วงไพรวลัย์  
13. วดัชา้งค ้า   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  4  บา้นร่องแช่  
14. วดัโพธ์ิศรีพฒันา   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  13 บา้นหว้ยหลวง  
15. มศัยดิ    ตั้งอยูห่มู่ท่ี  12  บา้นร่องริว  
16. โบสถค์ริสตจกัร   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  10  บา้นใหม่  

 ฌาปนสถาน  จ านวน     6      แห่ง  

- ฌาปนสถานบา้นหว้ยไคร้ 
- ฌาปนสถานบา้นทุ่งเฉลิมพระเกียรติ 
- ฌาปนสถานบา้นร่องริว 
- ฌาปนสถานบา้นร่องขามป้อม 
- ฌาปนสถานบา้นทุ่งขนัไชย 
- ฌาปนสถานบา้นร่องแช่ 

 1.2  กลุ่มมวลชนอาสา 

  1.อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จ านวน    1 50 คน  
  2.สมาชิกหมอดินอาสา     จ  านวน    20     คน  
  3.อาสาสมคัรปศุสัตว ์    จ  านวน     20     คน  
  4.อาสาสมคัร สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น   จ  านวน    200    คน  
 



 
 

1.3 ประเพณท้ีองถิ่นทีส่ าคัญ 

                    1. งานประเพณีสงกรานต ์  เดือนเมษายน  
                     2. งานประเพณีแห่เทียนพรรษา   ประมาณเดือนกรกฎาคม 
                     3. งานประเพณีลอยกระทง   ประมาณ เดือนพฤศจิกายน 
                      4. งานประเพณี แข่งขนัเรือพาย  ประมาณเดือน ตุลาคม 
                       5. งานประเพณีบุญผะเหวด  ประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ 

6. งานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
2.ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ 

2.1 การประกอบอาชีพของประชากรในพืน้ที่  
  1.ดา้นเกษตรกรรม    ประมาณร้อยละ 6 0 เปอร์เซ็นต์  
  2.ดา้นการคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  ประมาณร้อยละ 15 เปอร์เซ็นต์  
  3.การรับจา้งทัว่ไป    ประมาณร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์  
  4.การรับราชการ     ประมาณร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์  
  5.ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ   ประมาณร้อยละ   5 เปอร์เซ็นต์  

2.2 พชืเศรษฐกจิส าคัญทีส่ร้างรายได้ของประชาชนในพืน้ที่  
 1.ขา้ว   จ  านวนพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 4,000    ไร่  
 2.ขา้วโพด   จ านวนพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 1,500    ไร่  
 3.แตงโม   จ านวนพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ    200    ไร่  
 4.ล าไย   จ  านวนพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 1,000    ไร่  
2.3 การประกอบกจิการพานิชย์และบริการ  ( ขอ้มูลจากงานจดัเก็บรายได ้) 

ร้านคา้/ขายของช า   78 แห่ง  
โรงสีขา้ว    19 แห่ง  
โรงเรียนเอกชน     2  แห่ง  
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   12 แห่ง 
หอพกั/บา้นเช่า/โรงแรม/รีสอร์ท   4 แห่ง  
ร้านอาหาร    18 แห่ง  
ร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง   4 แห่ง 
ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์การเกษตร  7 แห่ง  
ป๊ัมน ้ามนั    1 แห่ง 
อู่ซ่อมรถ/เคาะพน่สี   16 แห่ง  
ตลาดสด    3 แห่ง  



 
 

3.ข้อมูลด้านการศึกษา 
3.1  สถานศึกษา 

 1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   สังกดั อบต.   จ านวน   5    แห่ง  
1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหว้ยไคร้    
2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทุ่งโหง้    
3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นใหม่ 
4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหว้ยหลวง 
5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นริมอิง 

 2. โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   จ  านวน 2 แห่ง  
  1. โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  

2. โรงเรียนบา้นร่องแช่ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  
  3. โรงเรียนบา้นทุ่งโหง้     
  4. โรงเรียนบา้นใหม่ 
 3. โรงเรียนเอกชน จ านวน 2 แห่ง จดัการศึกษาระดบัอนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย  
  1. โรงเรียนกิตติคุณเทิงวทิยา( อนุบาลถึง ป.6)     
  2. โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม(อนุบาลถึง ม.6) 

4.ข้อมูลการบริการข้ันพืน้ฐาน 

4.1  สถานทีร่าชการในพืน้ที ่
  1.ส านกังานขนส่งจงัหวดัเชียงราย   สาขาเทิง        
  2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   อ าเภอเทิง  
  3. สถานีไฟฟ้าแรงสูง  
 4.2  การสาธารณสุข  
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นร่องแช่  จ  านวน    1     แห่ง  

4.3  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
  1. รถบรรทุกน ้า    ขนาด     10,000   ลิตร จ านวน  1 คนั  
  2. เรือทอ้งแบน     จ  านวน  2 ล า  

 4.4  งานโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค 
  1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ  านวน  84 เส้นทาง  
  2.ถนนลาดยางแอสฟัลลติ์กคอนกรีต จ านวน  7 เส้นทาง  
  3.ถนนหินคลุก    จ  านวน  19 เส้นทาง  
  4.ถนนลูกรังเขา้พื้นท่ีการเกษตร  จ  านวน  36 เส้นทาง  



 
 

  5.ประปาหมู่บา้น    จ  านวน  14 จุด  
  6.รางระบายน ้า    จ  านวน  12 แห่ง  
  7.ไฟฟ้าสาธารณะ   จ  านวน  55 จุด 
  8. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ  านวน  7 แห่ง  
  9. ท่อเหล่ียม    จ  านวน  23 แห่ง  
  10. คลองส่งน ้าเพื่อการเกษตร  จ  านวน  6 แห่ง  
  11. ฝายกกัเก็บและชะลอน ้า  จ  านวน  15 แห่ง  
  12. อาคารเอนกประสงค ์  จ  านวน  8 หลงั 
 4.5 แหล่งน า้ส าหรับการอุปโภคและบริโภค 
  1.อ่างเก็บน ้า    จ  านวน  5 แห่ง  
  2.หนองน ้าสาธารณะ   จ  านวน  8 แห่ง  
  3.แม่น ้า/ล าเหมือง/ล าหว้ย   จ  านวน  8 แห่ง  
 
5.ข้อมูลด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 

5.1 พนกังานส่วนต าบล จ านวน        2 6     คน 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นางจารุมาศ  สวสัดี ปลดั อบต. 
2 นางจุฑาทิพ  หยงสตาร์ รองปลดั อบต. 
3 นายดิเรก  พงษธ์นานุวฒัน์ หวัหนา้ส านกัปลดั 
4 นายอคัรเดช  ผาสิงห์ หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
5 นางชฎาพร  โปธาตุ นกัจดัการงานทัว่ไป 
6 ส.อ.วสิิษฐ ์ อรินทร นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
7 น.ส.กลัยกร  ไชยเมือง นกัทรัพยากรบุคคล 
8 น.ส.ออ้มฤทยั  เขาไกรราช นิติกร 
9 น.ส.ชนิภรณ์  ซาซง นกัวชิาการเกษตร 
10 นายเอกชยั  มาทิพย ์ เจา้พนกังานพฒันาชุมชน 
11 นางปราณี  อ้ึงตระกลู เจา้พนกังานธุรการ 
12 นางนนัทิกา หอวมิาลย ์ ผูอ้  านวยการกองคลงั 
13 น.ส.กาญจนา  เป็กธนู หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 
14 น.ส.วภิา  นิสเรศ นกัวชิาการเงินและบญัชี 

15 นายประกอบ  เจริญรัมย ์ นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้



 
 

16 น.ส.ณฐัลิกา  ไกลถ่ิน เจา้พนกังานพสัดุ 

17 นายสุทศัน์   มาลารัตน์ ผูอ้  านวยการกองช่าง 

18 นายสมศกัด์ิ  จกัรษี นายช่างโยธา 
19 น.ส.ดวงสมร    นาธิเลศ นกัวชิาการศึกษา 
20 นางลกัขณา  บุญช่วยเหลือ เจา้พนกังานธุรการ 
21 นางศิรินาท   สุขเจริญ เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 

22 นางกญัญา  ธิโนชยั ครูผูดู้แลเด็ก 
23 นางพรรณีย ์ โนราช ครูผูดู้แลเด็ก 
24 น.ส.ฐิติชญาน์  ค าทะ ครูผูดู้แลเด็ก 
25 นางจนัทร์สม  โนราช ครูผูดู้แลเด็ก 
26 นางดารี  แกว้ลือชยั ครูผูดู้แลเด็ก 

 
 
5.2 พนกังานจา้ง ตามภารกิจ   จ  านวน        1 3     คน 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นางคริษฐา  ทนนัเรือน ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ (ผูมี้คุณวฒิุ) 
2 นางลกัษิกา  ปลายหาญ ผูช่้วย จนท.บนัทึกขอ้มูล (ผูมี้คุณวฒิุ) 
3 นายวรวทิย ์ ศรีธิราช ผูช่้วย จนท.พฒันาชุมชน  (ผูมี้คุณวฒิุ) 
4 นายสังเวยีน  บุญยวง พนกังานขบัรถยนต ์(ผูมี้ทกัษะ) 

5 นายมงคล  จกัรวาล ผูช่้วย จพง.ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั (ผูมี้คุณวฒิุ) 

6 น.ส.มยรุฉตัร นายศ ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีพสัดุ (ผูมี้คุณวฒิุ) 
7 น.ส.กาญจนา  ค านอ้ย  ผูช่้วย จนท.การเงินและบญัชี (ผูมี้

คุณวฒิุ) 
8 น.ส.ติญากร  วงศว์ฒิุ ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ (ผูมี้คุณวฒิุ) 
9 นายชยัวฒัน์  ทนทาน   ผูช่้วยช่างโยธา (ผูมี้คุณวฒิุ) 
10 นางวรัญญา  กองค า ผูดู้แลเด็ก (ผูมื้ทกัษะ) 
11 นางกาญจนาวไิล อินทะเข่ือน ผูดู้แลเด็ก (ผูมื้ทกัษะ) 
12 น.ส.ยภุาพร  วงศใ์หญ่ ผูดู้แลเด็ก (ผูมื้ทกัษะ) 
13 น.ส.จรัญธร  ศรีชุมพร ผูดู้แลเด็ก (ผูมื้ทกัษะ) 
 



 
 

5.3 พนกังานจา้ง ทัว่ไป    จ  านวน          5    คน 
ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1 น.ส.พนชักร  สุภา คนงานทัว่ไป 
2 นายไตรทศ  ใจเติม ช่างเคร่ืองสูบน ้า 
3 นายเกษมชาติ  มหาวงศนนัท ์ คนงานทัว่ไป 
4 น.ส.อญัจิดา  เข่ือนเชียงสา ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 
5 นายยทุธภูมิ  เดชสม คนงานทัว่ไป 

 
5.4 ลูกจา้งประจ า     จ  านวน         1    คน  

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายศรีพนัธ์  ภูบรรทดั พนกังานสูบน ้า (ลูกจา้งประจ า) 
 
 

6. ข้อมูลด้านการคลงั 

สรุปรายรับ – รายจ่าย  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง    2  ปี ผา่นมา 

                           ปี       พ.ศ. 
  รายการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ประมาณการรายรับ      37,492,650.00 37,836,100.00 

รับจริง 35,364,599.54* 71,087,530.36* 

รายจ่าย      34,426,604.18 64,294,992.42* 

 
  *รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่4 
สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในปีทีผ่่านมา 

สรุปตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2558 
รายรับ      ประมาณการ   รับจริง 
 1.ภาษีอากร         339,000.00       593,341.05  
 2.ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      211,600.00       103,847.90  
             3.รายไดจ้ากทรัพยสิ์น        700,000.00       408,596.93  
 4.รายไดเ้บด็เตล็ด        210,000.00       233,480.00  
 5.เงินรัฐบาลจดัสรรให้    22,875,500.00                            22,837,155.45 
 6.รายไดจ้ากทุน                 -                          8,600.00 
 7.เงินอุดหนุนทัว่ไป                     13,500,000.00  11,966,548.00  
 8.เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์                             -                                         33,848,430.03 
    เฉพาะกิจ  
 9.เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงค์                     -    1,087,531.00 
    เพื่อพฒันาประเทศ 
  รวมรายรับ                37,836,100.00  71,087,530.36 
 
รายจ่าย      ประมาณการ   จ่ายจริง 

1.งบกลาง 1,558,000.00     14,537,530.70 
2.เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                            4,355,400.00                              4,234,140.00 
3.เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 9,405,480.00                 8,962,681.00 
4.ค่าตอบแทน  2,822,400.00      1,080,995.00 
5.ค่าใชส้อย 5,076,000.00    3,184,683.66 
6.ค่าวสัดุ 2,543,820.00    2,619,291.40 
7.ค่าสาธารณูปโภค                                         792,000.00                                  2,964,714.59 
8.ค่าครุภณัฑ์                                                   936,000.00          550,935.00 
9.ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                             7,760,000.00     23,923,623.72  
10.รายจ่ายอ่ืน                                                    11,000.00                                       11,000.00 
10.เงินอุดหนุน  2,576,000.00     2,225,397.35  
                 รวมรายจ่าย                               37,836,100.00     64,294,992.42 
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง       6,792,537.94 

 



 
 

ส่วนที ่5  
ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพฒันาดา้นการคมนาคมและการ
ขนส่ง  
 

1.2 แนวทางการพฒันาดา้นสาธารณูปโภค   และ
สาธารณูปการ  
 

1.3 แนวทางการพฒันาจดัหาแหล่งน ้าส าหรับการ
อุปโภคและบริโภค และแหล่งน ้าส าหรับการเกษตร 
 

กองช่าง 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

2.1 แนวทางการส่งเสริมดา้นสวสัดิการสังคมและ
การสังคมสงเคราะห์  
 

2.2  แนวทางการส่งเสริมและดูแลการสาธารณสุข
ของประชาชน  
 

2.3  แนวทางการป้องกนัและการบรรเทาสาธารณภยั 
  

2.4 แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนงานป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน  

 

ส านกังานปลดั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

3.1 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาดา้นการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั และการ
ส่งเสริมอาชีพ  

 

3.2  แนวทางการส่งเสริมสนบัสนุนงานดา้นศาสนา 
วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

 

3.3  แนวทางการส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชน  
ชุมชน  ในดา้นการกีฬาและนนัทนาการ  
 

กองการศึกษา 



 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

4.1 แนวทางการส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์  
การเกษตรปลอดสารพิษ  และการเกษตรแบบ
พอเพียง  
 

4.2  แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  เพื่อ
เพิ่มมูลค่าของสินคา้ทางการเกษตร  และการ
ส่งเสริมดา้นการตลาด  

 

ส านกังานปลดั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การพฒันาดา้น
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5.1 แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  ใหมี้
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เหมาะสมกบัการ
ด ารงชีวติ  
 

5.2 แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละแหล่งน ้า
ธรรมชาติ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ให้
เกิดผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื  

 

ส านกังานปลดั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

6.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน  
 

6.2 แนวทางการพฒันาระบบการใหบ้ริการแก่ 
ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
   

6.3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ และ
เทคโนโลย ีส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล  
 

6.4 แนวทางการพฒันาระบบจดัหารายได ้ใหมี้การ
จดัเก็บไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

ส านกังานปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 

 

 



 
 

ส่วนที ่6 
 

บัญชีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บญัชีโครงการพฒันาในช่วงสามปี 
แผนพฒันาสามปี   พ.ศ.2560 – 2562 

องคก์ารบริการส่วนต าบลเวยีง    อ าเภอเทิง    จงัหวดัเชียงราย 

         
ยทุธศาสตร์ 

ปี   2560 ปี  2561 ปี   2562 รวม   3  ปี 
จ านวน
โครงการ 

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

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน                 
แนวทางการพฒันา                 
1.1 แนวทางการพฒันาดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  21 14,130,000 6 3,250,000 3 460,000 30 17,840,000 
 

        1.2 แนวทางการพฒันาดา้นสาธารณูปโภค   และ
สาธารณูปการ  28 13,290,000 13 5,600,000 4 2,000,000 45 20,890,000 
 

        1.3 แนวทางการพฒันาจดัหาแหล่งน ้าส าหรับการอุปโภคและ
บริโภค และแหล่งน ้าส าหรับการเกษตร 20 10,710,000 12 7,030,000 9 4,350,000 41 22,090,000 
 

        
         รวม 69 38,130,000 31 15,880,000 16 6,810,000 116 60,820,000 

 
 



 
 

บญัชีโครงการพฒันาในช่วงสามปี 
แผนพฒันาสามปี   พ.ศ.2560 – 2562  

องคก์ารบริการส่วนต าบลเวยีง    อ าเภอเทิง    จงัหวดัเชียงราย 

         
ยทุธศาสตร์ 

ปี   2560 ปี  2561 ปี   2562 รวม   3  ปี 
จ านวน
โครงการ 

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

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ                 
แนวทางการพฒันา                 
2.1 แนวทางการส่งเสริมดา้นสวสัดิการสังคมและการสังคม
สงเคราะห์  11  215,000  11  215,000  11  215,000   33  645,000 
                 
2.2  แนวทางการส่งเสริมและดูแลการสาธารณสุขของประชาชน  7  165,000  7  165,000  7  165,000  21  495,000  
                 
2.3  แนวทางการป้องกนัและการบรรเทาสาธารณภยั  8 500,000  7  150,000  7  150,000   22 800,000  
                  
2.4 แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนงานป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  3 850,000 3 850,000 3 850,000  9  2,550,000 
                 

 
                

รวม  29  1,730,000  28  1,380,000 28   1,380,000  85 4,490,000  



 
 

บญัชีโครงการพฒันาในช่วงสามปี 
แผนพฒันาสามปี   พ.ศ.2560 – 2562  

องคก์ารบริการส่วนต าบลเวยีง    อ าเภอเทิง    จงัหวดัเชียงราย 

         
ยทุธศาสตร์ 

ปี   2560 ปี  2561 ปี   2562 รวม   3  ปี 
จ านวน
โครงการ 

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

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและ
ประเพณท้ีองถิ่น 
3.1 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาดา้นการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั และการส่งเสริมอาชีพ  14  1,010,000  13  900,000  13  900,000   40  2,810,000 
                 
3.2  แนวทางการส่งเสริมสนบัสนุนงานดา้นศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  8  258,000  8  258,000  8  258,000   24  774,000 
                 
3.3  แนวทางการส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชน  ชุมชนในดา้น
การกีฬาและนนัทนาการ  10 1,317,000 10 1,317,000 10 1,317,000 30 3,951,000 
 
                 

รวม  32 2,585,000  31  2,475,000  31  2,475,000    94  7,535,000 
 



 
 

บญัชีโครงการพฒันาในช่วงสามปี 
แผนพฒันาสามปี   พ.ศ.2560 – 2562  

องคก์ารบริการส่วนต าบลเวยีง    อ าเภอเทิง    จงัหวดัเชียงราย 

         
ยทุธศาสตร์ 

ปี   2560 ปี  2561 ปี   2562 รวม   3  ปี 
จ านวน
โครงการ 

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

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพฒันาด้านเศรษฐกจิ การพาณชิยกรรมและ
การเกษตรกรรม                 
4.1 แนวทางการส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์  การเกษตร

ปลอดสารพิษ  และการเกษตรแบบพอเพียง   7 150,000   7 150,000   7 150,000  21  450,000  
                 

4.2  แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  เพื่อเพิ่มมูลค่าของ
สินคา้ทางการเกษตร  และการส่งเสริมดา้นการตลาด   5 100,000   4 90,000   4 90,000   13 280,000  
                 

                  
                  

รวม  12  250,000  11  240,000  11  240,000 34  730,000  
 
 



 
 

บญัชีโครงการพฒันาในช่วงสามปี 
แผนพฒันาสามปี   พ.ศ.2560– 2562  

องคก์ารบริการส่วนต าบลเวยีง    อ าเภอเทิง    จงัหวดัเชียงราย 

         
ยทุธศาสตร์ 

ปี   2560 ปี  2561 ปี   2562 รวม   3  ปี 
จ านวน
โครงการ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5   พฒันาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                 
                             และส่ิงแวดล้อม                 
 แนวทางการพฒันา                 
5.1 แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  ใหมี้ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  เหมาะสมกบัการด ารงชีวติ   3 70,000  4 160,000  3 70,000    10 300,000  
                 
5.2 แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละแหล่งน ้าธรรมชาติ 
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ใหเ้กิดผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื  6   470,000 6   470,000 6  470,000 18  1,410,000  

 
                

                  
รวม 9 540,000   10  630,000 9   540,000   28 1,710,000  

 
 



 
 

บญัชีโครงการพฒันาในช่วงสามปี 
แผนพฒันาสามปี   พ.ศ.2560 – 2562  

องคก์ารบริการส่วนต าบลเวยีง    อ าเภอเทิง    จงัหวดัเชียงราย 

         

ยทุธศาสตร์ 
ปี   2560 ปี  2561 ปี   2562 รวม   3  ปี 

จ านวน
โครงการ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารงาน                 
แนวทางการพฒันา                 
6.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน   6 107,000   5 77,000   5 77,000   16 261,000  
 

                

6.2 แนวทางการพฒันาระบบการใหบ้ริการแก่ ประชาชนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  4 258,000   4 258,000   4 258,000   12 774,000  
   

 

 

      6.3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ และเทคโนโลย ีส าหรับ
การปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล   18 572,800   11 1,496,000   2 64,000   31 2,132,800  
6.4 แนวทางการพฒันาระบบจดัหารายได ้ใหมี้การจดัเก็บไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 2 110,000 2 110,000 2 110,000 6 330,000 

รวม 30 1,047,800 22 1,941,000 13 509,000 65 3,497,800 
รวมทุกยุทธศาสตร์ 181 44,282,800 133 22,546,000 108 11,954,000 422 78,782,800 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในเขต
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ท่ี 3 
เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 
4  เมตร  ยาว 200   เมตร 

400,000    จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 4 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 
4   เมตร  ยาว 550   เมตร 

1,100,000    จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  หมู่ท่ี 4 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กวา้ง  6   เมตร  ยาว  800  
เมตร 

  300,000  จ านวนการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 5 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง  
4   เมตร  ยาว  500  เมตร 

1,000,000    จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

 
 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
5 โครงการก่อสร้างท่อ

เหล่ียม  หมู่ท่ี 6 
เพ่ือใชข้า้มล าน ้ า และสญัจร
เขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ก่อสร้างท่อ คสล. ขนาด
กวา้ง 2  เมตร  ยาว 4  
เมตร  สูง  2   เมตร 

  350,000  จ านวนการก่อสร้าง
ท่อเหล่ียมส าหรับการ
สญัจร 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ขา้มล าน ้ า 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 7 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
7  กวา้ง  4   เมตร  ยาว  
300   เมตร  

600,000    จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 7 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
เสน้ทางหนา้วดั กวา้ง  6   
เมตร  ยาว  300   เมตร  

900,000    จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 7 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
10  กวา้ง  6   เมตร  ยาว 
100    เมตร  

300,000    จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 7 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง     
4 เมตร  ยาว  200    เมตร  
จากบา้นนายสุรพล 

  400,000  จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
10 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ท่ี 9 
เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง     
4  เมตร  ยาว 50  เมตร  

100,000    จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 11 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
1  กวา้ง  3.50   เมตร  ยาว 
100  เมตร  

170,000    จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 12 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง 
4  เมตร  ยาว 200   เมตร  

500,000    จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 13 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
1  กวา้ง 3.50  เมตร  ยาว 
150    เมตร  

260,000    จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

14 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  หมู่ท่ี 13 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กวา้ง  4   เมตร  ยาว 1,000    
เมตร 

   300,000 จ านวนการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
15 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ท่ี 16 
เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
8  กวา้ง  4   เมตร  ยาว 
450    เมตร  

900,000    จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 16 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
7 กวา้ง  4   เมตร  ยาว 450    
เมตร  

  900,000  จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 17 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง 
4  เมตร  ยาว 350  เมตร  

700,000    จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

18 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ขา้มร่องติ้ว  หมู่ท่ี 17 

เพ่ือใชส้ญัจรขา้มล าน ้ าร่อง
ติ้ว 

ก่อสร้างวางท่อ คสล. 
จ านวน 12  ท่อ  

   50,000 จ านวนการก่อสร้าง
วางท่อส าหรับการ
สญัจร 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ขา้มล าน ้ า 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  หมู่ท่ี 18 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กวา้ง   3  เมตร  ยาว  500  
เมตร 

  500,000  จ านวนการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
20 โครงการก่อสร้างท่อ

เหล่ียมขา้มล าหว้ยมะนะ  
หมู่ท่ี 19 

เพื่อใชส้ญัจรขา้มล าหว้ยมะ
นะ 

ก่อสร้างท่อ คสล. ขนาด
กวา้ง  6  เมตร   ยาว   6
เมตร  สูง  2  เมตร 

350,000    จ านวนการก่อสร้าง
ท่อเหล่ียมส าหรับการ
สญัจร 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ขา้มล าน ้ า 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 19   

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางคมนาคม
ในหมู่บา้น 

ถนน คสล. ซอย  1 กวา้ง  
4  เมตร  ยาว  750  เมตร 

        800,000     จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. หมู่ท่ี 22 

เพื่อใชใ้นการสญัจรขา้มล า
น ้ าในชุมชน 

สะพาน คสล. กวา้ง   5
เมตร  ยาว  6  เมตร  สูง    
2 เมตร 

1,000,000    จ านวนการก่อสร้าง
สะพาน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ขา้มล าน ้ า 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 22 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง     
4 เมตร  ยาว  200   เมตร  

500,000    จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 23 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
7  กวา้ง  4   เมตร  ยาว 
250    เมตร  

500,000    จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
25 โครงการก่อสร้างท่อ

เหล่ียม  หมู่ท่ี 23 
เพ่ือใชส้ญัจรขา้มล าน ้ า ก่อสร้างท่อ คสล. ขนาด

กวา้ง 2  เมตร  ยาว 5  
เมตร  สูง 2   เมตร 

350,000    จ านวนการก่อสร้าง
ท่อเหล่ียมส าหรับการ
สญัจร 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ขา้มล าน ้ า 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 25 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง 
3   เมตร  ยาว 70  เมตร  

   110,000 จ านวนการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

ประชาชนมีเสน้ทาง
การคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
 

27 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตร 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังท่ีช ารุดเสียหาย ใหมี้
สภาพท่ีดีในการสญัจรของ
ประชาชน 

ถนนลูกรังเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตรภายในเขต
ต าบลเวยีง 

3,000,000    จ านวนถนนลูกรังเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรท่ี
ไดรั้บการปรับปรุง 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการใช้
เสน้ทางเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 
 

28 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุกเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตร 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกท่ีช ารุดเสียหาย ให้
มีสภาพท่ีดีในการสญัจร
ของประชาชน 

ถนนหินคลุกเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตรภายในเขต
ต าบลเวยีง 

500,000    จ านวนถนนหินคลุก
เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรท่ี
ไดรั้บการปรับปรุง 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการใช้
เสน้ทางเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 
 

29 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. ท่ีช ารุดเสียหาย ใหมี้
สภาพท่ีดีในการสญัจรของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ในชุมชนท่ีเกิด
การช ารุดเสียหาย ในเขต
พ้ืนท่ีต าบลเวยีง 

500,000    จ านวนถนน คสล.ท่ี
ไดรั้บการซ่อมแซม 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการใช้
เสน้ทางการคมนาคม 

กองช่าง 
 

 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
30 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลาดยางแอสฟัลทติ์กคอน 
กรีตท่ีช ารุดเสียหาย ใหมี้
สภาพท่ีดีในการสญัจรของ
ประชาชน 

ถนน ลาดยางแอสฟัลทติ์
กคอนกรีตในชุมชนท่ีเกิด
การช ารุดเสียหาย ในเขต
พ้ืนท่ีต าบลเวยีง 

500,000    จ านวนถนนลาดยาง
แอสฟัลทติ์กคอน 
กรีตท่ีไดรั้บการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการใช้
เสน้ทางการคมนาคม 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในเขต
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้ า  หมู่ท่ี 3 
เพ่ือระบายน ้ าภายในชุมชน ก่อสร้างรางระบายน ้ า 

คสล. กวา้ง 0.30  เมตร  
ยาว 200  เมตร ลึก 0.40  
เมตร 

300,000    จ านวนการก่อสร้าง
รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขงั
ของน ้ าและระบายน ้ า
เสียในชุมชน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าจ านวน  2  
จุด 

  300,000  จ านวนพ้ืนท่ีในการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนไดมี้ไฟฟ้า
ใชใ้นการด ารงชีวติ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน ้ าพร้อมบ่อพกั  
หมู่ท่ี 5 

เพ่ือระบายน ้ าภายในชุมชน ก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า 
คสล.ขนาด 
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.40  
เมตร  ระยะ 300   เมตร 

500,000    จ านวนการก่อสร้าง
รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขงั
ของน ้ าและระบายน ้ า
เสียในชุมชน 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 5 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวา่งภายใน
เสน้ทางสญัจรในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน  20   จุด 

300,000    จ านวนพ้ืนท่ีในการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
5 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้ า  หมู่ท่ี 6 
เพ่ือระบายน ้ าภายในชุมชน ก่อสร้างรางระบายน ้ า 

คสล. กวา้ง 0.60  เมตร  
ยาว 300   เมตร ลึก 0.40  
เมตร 

600,000    จ านวนการก่อสร้าง
รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขงั
ของน ้ าและระบายน ้ า
เสียในชุมชน 

กองช่าง 

6 อุดหนุนการไฟฟ้า อ.เทิง
ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ท่ี 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าจ านวน  1  
จุด 

  200,000  จ านวนพ้ืนท่ีในการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนไดมี้ไฟฟ้า
ใชใ้นการด ารงชีวติ 

กองช่าง 

7 อุดหนุนการไฟฟ้า อ.เทิง
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 7 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวา่งภายใน
เสน้ทางสญัจรในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน  20  จุด 

  200,000  จ านวนพ้ืนท่ีในการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ า  หมู่ท่ี 8 

เพ่ือระบายน ้ าภายในชุมชน ก่อสร้างรางระบายน ้ า 
คสล. กวา้ง 0.60  เมตร  
ยาว 200  เมตร ลึก 0.60 
เมตร 

400,000    จ านวนการก่อสร้าง
รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขงั
ของน ้ าและระบายน ้ า
เสียในชุมชน 

กองช่าง 

9 โครงการวางท่อระบายน ้ า  
หมู่ท่ี 9 

เพ่ือระบายน ้ าภายในชุมชน ก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า 
คสล.ขนาดเสน้ผา่ศูนย ์
กลาง 0.60  เมตร  ระยะ 
250  เมตร  

500,000    จ านวนการก่อสร้าง
รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขงั
ของน ้ าและระบายน ้ า
เสียในชุมชน 

กองช่าง 

 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
10 อุดหนุนการไฟฟ้า อ.เทิง

ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 9 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวา่งภายใน
เสน้ทางสญัจรในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน  9   จุด 

200,000    จ านวนพ้ืนท่ีในการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างลาน
ออกก าลงักายชุมชน 
พร้อมอุปกรณ์  หมู่ท่ี 9 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีออก
ก าลงักายของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ลานกีฬา คสล. ขนาด
กวา้ง 20   เมตร  ยาว  20 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ออก
ก าลงักาย 

  500,000  จ านวนการก่อสร้าง
ลานกีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แขง็แรงจากการออก
ก าลงักาย 

กองช่าง 

12 โครงการวางท่อระบายน ้ า 
หมู่ท่ี 9 

เพ่ือระบายน ้ าภายในชุมชน ก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า 
คสล.ขนาดเสน้ผา่ศูนย ์
กลาง 0.60  เมตร  ระยะ 
11  เมตร  

  100,000  จ านวนการก่อสร้าง
รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขงั
ของน ้ าและระบายน ้ า
เสียในชุมชน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างโรงผลิต
น ้ าด่ืมชุมชน  หมู่ท่ี 10 

เพ่ือใชผ้ลิตน ้ าด่ืมท่ีสะอาด
และปลอดภยัในชุมชน 

ก่อสร้างโรงผลิตน ้ าด่ืม 
พร้อมอุปกรณ์ในการผลิต
น ้ าท่ีสะอาด จ านวน 1 ชุด 

1,000,000    จ านวนการก่อสร้าง
โรงผลิตน ้ าด่ืมชุมชน 

ประชาชนมีน ้ าท่ี
สะอาดปลอดภยั
ส าหรับการอุปโภค 

กองช่าง 
 

14 อุดหนุนการไฟฟ้า อ.เทิง
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 10 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวา่งภายใน
เสน้ทางสญัจรในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน  10   จุด 

200,000    จ านวนพ้ืนท่ีในการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

 
 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
15 โครงการปรับปรุงระบบ

เสียงตามสายของหมู่บา้น  
หมู่ท่ี 10 

เพื่อปรับปรุงเสียงตามสาย
ใหมี้คุณภาพ ประชาชน
สามารถฟังข่าวสารได้
ชดัเจนข้ึน 

ปรับปรุงชุดอุปกรณ์การ
ขยายเสียง  จ านวน  1  ชุด 

250,000    พ้ืนท่ีชุมชนสามารถ
ไดรั้บฟังข่าวสารได้
อยา่งชดัเจน 

ประชาชนไดรั้บฟัง
ข่าวสาร
ประชาสมัพนัธ์ได้
ชดัเจนและรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

16 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์ หมู่ท่ี 11 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีในการ
จดักิจกรรมของชุมชน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์กวา้ง  10
เมตร  ยาว 15  เมตร 

800,000    จ านวนการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค ์

ชุมชนไดรั้บความ
สะดวกในการจดั
กิจกรรมในชุมชน 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา  หมู่ท่ี 12 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีออก
ก าลงักายของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ลานกีฬา คสล. ขนาด
กวา้ง  20  เมตร  ยาว  20 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ออก
ก าลงักาย 

500,000    จ านวนการก่อสร้าง
ลานกีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แขง็แรงจากการออก
ก าลงักาย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ า  หมู่ท่ี 13 

เพ่ือระบายน ้ าภายในชุมชน ก่อสร้างรางระบายน ้ า 
คสล. กวา้ง 0.40  เมตร  
ยาว  800  เมตร ลึก 0.40  
เมตร 

  1,500,000  จ านวนการก่อสร้าง
รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขงั
ของน ้ าและระบายน ้ า
เสียในชุมชน 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 13 

เพ่ือใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าจ านวน  1  
จุด ระยะทาง 1,000 เมตร 

   1,000,000 จ านวนพ้ืนท่ีในการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนไดมี้ไฟฟ้า
ใชใ้นการด ารงชีวติ 

กองช่าง 

 
 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
20 โครงการติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะ  หมู่ท่ี 16 
เพ่ือเพ่ิมแสงสวา่งภายใน
เสน้ทางสญัจรในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน 14   จุด 

  250,000  จ านวนพ้ืนท่ีในการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ า  หมู่ท่ี 17 

เพ่ือระบายน ้ าภายในชุมชน ก่อสร้างรางระบายน ้ า 
คสล. กวา้ง 0.60  เมตร  
ยาว 920  เมตร ลึก 0.60  
เมตร 

1,000,000    จ านวนการก่อสร้าง
รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขงั
ของน ้ าและระบายน ้ า
เสียในชุมชน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างโรงสี
ขา้วชุมชน  หมู่ท่ี  17 

เพื่อใชส้ าหรับสีขา้วไว้
อุปโภคในครัวเรือน 

ก่อสร้างโรงสีขา้วชุมชน 
จ านวน  1  หลงั 

1,000,000    จ านวนการก่อสร้าง
อาคาร
สาธารณประโยชน์ 

ประชาชนสามารถใช้
สีขา้วไวอุ้ปโภคใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 

23 โครงการก่อสร้างพนงักั้น
ตล่ิง  หมู่ท่ี  17 

เพ่ือใชใ้นการป้องกนัการ
พงัทลายของตล่ิงริมแม่น ้ า 

ก่อสร้างพนงักั้นน ้ า      
คสล.กวา้ง  15 เมตร  สูง 
2.50   เมตร ยาว 100 เมตร 

  500,000  จ านวนในการ
ก่อสร้างพนงักั้นตล่ิง 

ลดการพงัทลายของ
ตล่ิงริมแม่น ้ าต่าง ๆ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างโรงผลิต
ปุ๋ยชีวภาพ  หมู่ท่ี 18 

เพื่อใชผ้ลิตปุ๋ยชีวภาพ 
ส าหรับเกษตรกรในชุมชน 

ก่อสร้างอาคารโรงผลิต
ปุ๋ย กวา้ง   เมตร  ยาว  
เมตร 

1,000,000    จ านวนการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
ในชุมชน 

ชุมชนสามารถผลิต
ปุ๋ยใชส้ าหรับ
การเกษตรในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 
 

 
 
 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
25 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้ า  หมู่ท่ี 18 
เพ่ือระบายน ้ าภายในชุมชน ก่อสร้างรางระบายน ้ า คส

ล.กวา้ง 0.50  เมตร ยาว 
200  เมตร ลึก 0.50 เมตร 

   250,000 จ านวนการก่อสร้าง
รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขงั
ของน ้ าและระบายน ้ า
เสียในชุมชน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร  
หมู่ท่ี 18 

เพื่อใชใ้นการตากผลผลิต
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 

ก่อสร้างลาน คสล. กวา้ง 
20  เมตร   ยาว 20   เมตร 

   250,000 จ านวนการก่อสร้าง
ลานสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน 

ประชาชนสามารถใช้
ตากผลผลิตทางการ
เกษตรหลงัการเก็บ
เก่ียว 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน ้ าพร้อมบ่อพกั  
หมู่ท่ี 19 

เพ่ือระบายน ้ าภายในชุมชน ก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า 
คสล. ซอย 3 ขนาดเสน้ผา่
ศูนย ์กลาง 0.60   เมตร  
ระยะ 180  เมตร  

350,000    จ านวนการก่อสร้าง
รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขงั
ของน ้ าและระบายน ้ า
เสียในชุมชน 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน ้ าพร้อมบ่อพกั  
หมู่ท่ี 19 

เพ่ือระบายน ้ าภายในชุมชน ก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า 
คสล. ซอย 4 ขนาดเสน้ผา่
ศูนย ์กลาง 0.50  เมตร  
ระยะ 300  เมตร  

540,000    จ านวนการก่อสร้าง
รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขงั
ของน ้ าและระบายน ้ า
เสียในชุมชน 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ า  หมู่ท่ี 21 

เพ่ือระบายน ้ าภายในชุมชน ก่อสร้างรางระบายน ้ า 
คสล. กวา้ง  0.50  เมตร  
ยาว 200  เมตร ลึก 0.60   
เมตร 

400,000    จ านวนการก่อสร้าง
รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขงั
ของน ้ าและระบายน ้ า
เสียในชุมชน 

กองช่าง 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
30 อุดหนุนการไฟฟ้า อ.เทิง

ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 21 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวา่งภายใน
เสน้ทางสญัจรในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน  10   จุด 

150,000    จ านวนพ้ืนท่ีในการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

31 อุดหนุนการไฟฟ้า อ.เทิง
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 22 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวา่งภายใน
เสน้ทางสญัจรในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน 10    จุด 

150,000    จ านวนพ้ืนท่ีในการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ า  หมู่ท่ี 22 

เพ่ือระบายน ้ าภายในชุมชน ก่อสร้างรางระบายน ้ า 
คสล. กวา้ง 0.50  เมตร  
ยาว 200  เมตร ลึก 0.50  
เมตร 

  250,000  จ านวนการก่อสร้าง
รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขงั
ของน ้ าและระบายน ้ า
เสียในชุมชน 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์ หมู่ท่ี 23 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงคใ์หมี้พ้ืนท่ี
เหมาะสมกบัการท า
กิจกรรมของชุมชน 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์โดยการ
ติดตั้งเพดานและหนา้ต่าง
ในพ้ืนท่ี 125 ตารางเมตร 

  300,000  จ านวนการก่อสร้าง
หรือปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์

อาคารเอนกประสงค์
มีความเหมาะสมใน
การท ากิจกรรมของ
ชุมชน 

กองช่าง 
 

34 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ า  หมู่ท่ี 24 

เพ่ือระบายน ้ าภายในชุมชน ก่อสร้างรางระบายน ้ า 
คสล. กวา้ง 0.40  เมตร  
ยาว 200  เมตร ลึก 0.40  
เมตร 

250,000    จ านวนการก่อสร้าง
รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขงั
ของน ้ าและระบายน ้ า
เสียในชุมชน 

กองช่าง 

 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
35 โครงการปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงค ์ หมู่ท่ี 24 
เพื่อปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงคใ์หมี้พ้ืนท่ี
เหมาะสมกบัการท า
กิจกรรมของชุมชน 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์กวา้ง   8
เมตร  ยาว 12   เมตร 

600,000    จ านวนการก่อสร้าง
หรือปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์

อาคารเอนกประสงค์
มีความเหมาะสมใน
การท ากิจกรรมของ
ชุมชน 

กองช่าง 
 

36 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 24 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวา่งภายใน
เสน้ทางสญัจรในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน   10  จุด 

150,000    จ านวนพ้ืนท่ีในการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างโรงผลิต
น ้ าด่ืมชุมชน  หมู่ท่ี 24 

เพ่ือใชผ้ลิตน ้ าด่ืมท่ีสะอาด
และปลอดภยัในชุมชน 

ก่อสร้างโรงผลิตน ้ าด่ืม 
พร้อมอุปกรณ์ในการผลิต
น ้ าท่ีสะอาด จ านวน 1 ชุด 

  800,000  จ านวนการก่อสร้าง
โรงผลิตน ้ าด่ืมชุมชน 

ประชาชนมีน ้ าท่ี
สะอาดปลอดภยั
ส าหรับการอุปโภค 

กองช่าง 
 

38 โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน ้ า  หมู่ท่ี 24 

เพ่ือปิดรางระบายน ้ าเดิม 
และเพื่อความปลอดภยัของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ฝาปิดรางระบายน ้ า คสล. 
ขนาดกวา้ง 60  เมตร ยาว 
1 เมตร  ระยะ 200  เมตร 

  200,000  จ านวนในการ
ก่อสร้างรางระบายน ้ า
หรือท่อระบายน ้ าใน
ชุมชน 

รางระบายน ้ ามีฝาปิด
ท่ีมิดชิด และลด
อนัตรายจากอุบติัเหต ุ

กองช่าง 
 

39 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ า  หมู่ท่ี 25 

เพ่ือระบายน ้ าภายในชุมชน ก่อสร้างรางระบายน ้ า 
คสล. กวา้ง 0.50  เมตร  
ยาว 350  เมตร ลึก 0.50  
เมตร 

650,000    จ านวนการก่อสร้าง
รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขงั
ของน ้ าและระบายน ้ า
เสียในชุมชน 

กองช่าง 

 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
40 โครงการติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะ  หมู่ท่ี 25 
เพ่ือเพ่ิมแสงสวา่งภายใน
เสน้ทางสญัจรในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน 20  จุด 

300,000    จ านวนพ้ืนท่ีในการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างพนงักั้น
ตล่ิง  หมู่ท่ี 25 

เพ่ือใชใ้นการป้องกนัการ
พงัทลายของตล่ิงริมแม่น ้ า 

ก่อสร้างพนงักั้นน ้ า คส
ล.กวา้ง 3.30   เมตร ยาว 
100  เมตร  สูง  2   เมตร 

400,000    จ านวนในการ
ก่อสร้างพนงักั้นตล่ิง 

ลดการพงัทลายของ
ตล่ิงริมแม่น ้ าต่าง ๆ 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างลาน
ออกก าลงักายพร้อม
อุปกรณ์  หมู่ท่ี 25 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีออก
ก าลงักายของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ลานกีฬา คสล. ขนาด 
กวา้ง  20  เมตร  ยาว   20
เมตร พร้อมอุปกรณ์ออก
ก าลงักาย 

  500,000  จ านวนการก่อสร้าง
ลานกีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แขง็แรงจากการออก
ก าลงักาย 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างศูนย์
รักษาความปลอดภยั
ชุมชน  หมู่ท่ี 25 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีเฝ้าระวงั
เหตุของชุมชน 

ก่อสร้างศูนยรั์กษาความ
ปลอดภยัชุมชน  ขนาด
กวา้ง  8  เมตร  ยาว 12  
เมตร   

   500,000 จ านวนการก่อสร้าง
อาคาร
สาธารณประโยชน์ 

ชุมชนมีสถานท่ีใน
การป้องกนัและเฝ้า
ระวงัเหต ุ

กองช่าง 
 

44 โครงการซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

เพ่ือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะท่ีช ารุดเสียหายให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะท่ี
ติดตั้งในพ้ืนท่ีชุมชนใน
เขตต าบลเวยีง 

500,000    จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุง 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ในชุมชนมีสภาพการ
ใชง้านท่ีดีเสมอ 

กองช่าง 

 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
45 โครงการซ่อมแซมราง

ระบายน ้ าหรือท่อระบาย
น ้ าในชุมชน 

เพ่ือซ่อมแซมรางระบายน ้ า
หรือท่อระบายน ้ าท่ีช ารุด
เสียหายใหส้ามารถใชง้าน
ไดต้ามปกติ 

รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าท่ีช ารุดในพ้ืนท่ี
ต าบลเวยีง 

300,000    จ านวนรางระบายน ้ า
หรือท่อระบายน ้ าท่ี
ไดรั้บการซ่อมแซม
แกไ้ข 

รางระบายน ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ าสามารถ
ระบายน ้ าในชุมชนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในเขต
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งน ้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน ้ าส าหรับการเกษตร  
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการขดุลอกอ่างเก็บ

น ้ าหว้ยไคร้  หมู่ท่ี 3 
เพ่ือใหอ่้างเก็บน ้ าสามารถ
กกัเก็บน ้ าไวเ้พียงพอ
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
ในชุมชน 

ขดุลอกอ่างเก็บน ้ า ขนาด
กวา้ง 100  เมตร   ยาว 100  
เมตร  ลึก 2   เมตร 

500,000    จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอกหรือปรับปรุง 

ประชาชนมีน ้ า
ส าหรับใชอุ้ปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขดุสระเก็บน ้ า
หว้ยผกัแค  หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ขดุสระเก็บน ้ า  ขนาด
กวา้ง 21  เมตร  ยาว   140
เมตร  ลึก  6  เมตร 

500,000    จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอกหรือปรับปรุง 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

3 โครงการขดุลอกหว้ย
หลวง  หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ขดุลอกหว้ยหลวง  ขนาด
กวา้ง 20  เมตร  ยาว 500  
เมตร  ลึก   เมตร 

   700,000 จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอกหรือปรับปรุง 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

4 โครงการขดุลอกล าหว้ย
ผกัหละ  หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ขดุลอกล าหว้ยผกัหละ  
ขนาดกวา้ง  20   เมตร  
ยาว 1,000  เมตร  ลึก   
เมตร 

   950,000 จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอกหรือปรับปรุง 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งน ้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน ้ าส าหรับการเกษตร  
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
5 โครงการขดุลอกอ่างเก็บ

น ้ าทุ่งโหง้  หมู่ท่ี 5 
เพ่ือใหอ่้างเก็บน ้ าสามารถ
กกัเก็บน ้ าไวเ้พียงพอ
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
ในชุมชน 

ขดุลอกอ่างเก็บน ้ า ขนาด
กวา้ง  100  เมตร   ยาว 
100  เมตร  ลึก 2   เมตร 

500,000    จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอกหรือปรับปรุง 

ประชาชนมีน ้ า
ส าหรับใชอุ้ปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อระบบ
ประปาหมู่บา้น  หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ก่อสร้างวางท่อประปา 
ขนาดท่อ  4   น้ิว  ระยะ 
2,000  เมตร 

   500,000 จ านวนการก่อสร้าง
ระบบประปาใน
ชุมชน 

ประชาชนมีน ้ าประปา
ใชทุ้กครัวเรือน 

กองช่าง 

7 โครงการวางท่อส่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร  หมู่ท่ี 5 

เพ่ือส่งน ้ าเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีห่างไกล 
 

ก่อสร้างวางท่อส่งน ้ า 
ขนาดเสน้ผา่ศูนยท่์อ  12   
น้ิว  ระยะ 1,000   เมตร 

   1,000,000 จ านวนการก่อสร้าง
ท่อส่งน ้ าเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตร 

เกษตรกรมีน ้ าใชใ้น
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

8 โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ท่ี 6 

เพ่ือจดัหาแหล่งน ้ าส าหรับ
การอุปโภคบริโภคใน
ชุมชน 

ขดุเจาะบ่อบาดาลจ านวน  
1  บ่อ  

500,000    จ านวนการก่อสร้าง
ระบบประปาใน
ชุมชน 

ประชาชนมีน ้ าประปา
ใชทุ้กครัวเรือน 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น ้ าร่องสกั,ร่องไคร้  หมู่ท่ี 
6 

เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝาย คสล. ขนาด
กวา้ง 6  เมตร  ยาว 12  
เมตร  สูง 1.80  เมตร 

500,000    จ านวนการก่อสร้าง
ฝายกั้นน ้ าในชุมชน 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

 
 
 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งน ้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน ้ าส าหรับการเกษตร  
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
10 โครงการขดุลอกหนอง

ปลาขาว  หมู่ท่ี 6 
เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ขดุลอกหนองปลาขาว  
ขนาดกวา้ง 100  เมตร  
ยาว 100 เมตร ลึก 2  เมตร 

   500,000 จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอกหรือปรับปรุง 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

11 โครงการวางท่อระบบ
ประปาภูเขา  หมู่ท่ี 8 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ก่อสร้างวางท่อประปา 
ขนาดท่อ  2   น้ิว  ระยะ 
2,000  เมตร 

500,000    จ านวนการก่อสร้าง
ระบบประปาใน
ชุมชน 

ประชาชนมีน ้ าประปา
ใชทุ้กครัวเรือน 

กองช่าง 

12 โครงการขดุลอกคลองส่ง
น ้ า  หมู่ท่ี 10 

เพ่ือใหส้ามารถส่งน ้ าเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

ขดุลอกคลองส่งน ้ ากวา้ง 
5  เมตร   ระยะ 200  เมตร  
ลึก  1.5   เมตร 

250,000    จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอก 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

13 โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ท่ี 11 

เพ่ือจดัหาแหล่งน ้ าส าหรับ
การอุปโภคบริโภคใน
ชุมชน 

ขดุเจาะบ่อบาดาลจ านวน  
1  บ่อ 

500,000    จ านวนการก่อสร้าง
ระบบประปาใน
ชุมชน 

ประชาชนมีน ้ าประปา
ใชทุ้กครัวเรือน 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น ้ าล าหว้ยหินเหลก็ไฟ  
หมู่ท่ี 11 

เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝาย คสล. ขนาด
กวา้ง 6  เมตร  ยาว 15  
เมตร  สูง 2  เมตร 

  500,000  จ านวนการก่อสร้าง
ฝายกั้นน ้ าในชุมชน 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งน ้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน ้ าส าหรับการเกษตร  
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 

15 โครงการขดุลอกคลองส่ง
น ้ าร่องยา่ง  หมู่ท่ี 12 

เพ่ือใหส้ามารถส่งน ้ าเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

ขดุลอกคลองส่งน ้ ากวา้ง   
เมตร 4  ระยะ 100  เมตร  
ลึก 1.2  เมตร 

200,000    จ านวนแหล่งน ้ าสาธารณะ
ท่ีไดรั้บการขดุลอก 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับ
การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

16 โครงการขดุลอกอ่างเก็บ
น ้ าหว้ยหลวง  หมู่ท่ี 13 

เพ่ือใหอ่้างเก็บน ้ าสามารถ
กกัเก็บน ้ าไวเ้พียงพอ
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
ในชุมชน 

ขดุลอกอ่างเก็บน ้ า ขนาด
กวา้ง  40  เมตร   ยาว   
600  เมตร  ลึก 4   เมตร 

1,300,000    จ านวนแหล่งน ้ าสาธารณะ
ท่ีไดรั้บการขดุลอกหรือ
ปรับปรุง 

ประชาชนมีน ้ า
ส าหรับใชอุ้ปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

17 โครงการขดุลอกคลองส่ง
น ้ าหว้ยหลวง  หมู่ท่ี 13 

เพ่ือใหส้ามารถส่งน ้ าเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

ขดุลอกคลองส่งน ้ ากวา้ง 
4  เมตร   ระยะ 600  เมตร  
ลึก 2  เมตร 

150,000    จ านวนแหล่งน ้ าสาธารณะ
ท่ีไดรั้บการขดุลอก 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับ
การท าเกษตร 

กองช่าง 

18 โครงการขดุลอกล าหว้ยจัว๊   
หมู่ท่ี 13 

เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ขดุลอกล าหว้ยจัว๊  ขนาด
กวา้ง 25  เมตร  ยาว  200 
เมตร  ลึก 3  เมตร 

  350,000  จ านวนแหล่งน ้ าสาธารณะ
ท่ีไดรั้บการขดุลอกหรือ
ปรับปรุง 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับ
การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

19 โครงการขดุลอกหลง
ทราย  หมู่ท่ี 16 

เพ่ือจดัหาแหล่งน ้ าส าหรับ
การอุปโภคบริโภคใน
ชุมชน 

ขดุลอกหลงทราย  ขนาด
กวา้ง  40  เมตร   ยาว 60  
เมตร  ลึก 4  เมตร 

250,000    จ านวนการก่อสร้างระบบ
ประปาในชุมชน 

ประชาชนมีน ้ า
ส าหรับใชอุ้ปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งน ้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน ้ าส าหรับการเกษตร  
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
20 โครงการก่อสร้างอาคาร

กรองน ้ า  หมู่ท่ี 16 
เพ่ือใชก้รองน ้ าใหมี้ความ
สะอาดและปลอดภยั
ส าหรับการอุปโภคบริโภค 

อาคารกรองน ้ า คสล. 
กวา้ง 3  เมตร  ยาว 3  
เมตร  สูง 3   เมตร 

500,000    จ านวนการก่อสร้าง
ระบบประปาใน
ชุมชน 

ประชาชนมีน ้ าสะอาด
ส าหรับใชอุ้ปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

21 โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น ้ า  หมู่ท่ี 16 

เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ซ่อมแซมฝายกั้นน ้ า คสล. 
ขนาดกวา้ง 20  เมตร  ยาว 
30   เมตร  สูง 3  เมตร 

  500,000  จ านวนการก่อสร้าง
ฝายกั้นน ้ าในชุมชน 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างฝายน ้ า
ลน้  หมู่ท่ี 17 

เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝาย คสล. ขนาด
กวา้ง 20  เมตร สูง 2  
เมตร 

  2,000,000  จ านวนการก่อสร้าง
ฝายกั้นน ้ าในชุมชน 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

23 โครงการกขดุลอกสระ
เก็บน ้ าร่องดู่  หมู่ท่ี 17 

เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ขดุลอกสระเก็บน ้ า  ขนาด
กวา้ง 40  เมตร  ยาว 80  
เมตร  ลึก 2  เมตร 

   250,000 จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอกหรือปรับปรุง 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

24 โครงการขดุลอกล าหว้ยปู่
เฮือน  หมู่ท่ี 17 

เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ขดุลอกล าหว้ยปู่เฮือน  
ขนาดกวา้ง 2  เมตร  ยาว 
1,700   เมตร  ลึก   เมตร 

   200,000 จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอกหรือปรับปรุง 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งน ้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน ้ าส าหรับการเกษตร  
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
25 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาถงัเชมเปญ  หมู่ท่ี 
18 

เพ่ือจดัหาแหล่งน ้ าส าหรับ
การอุปโภคบริโภคใน
ชุมชน 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้น  จ านวน  1 จุด 

1,000,000    จ านวนการก่อสร้าง
ระบบประปาใน
ชุมชน 

ประชาชนมีน ้ าประปา
ใชทุ้กครัวเรือน 

กองช่าง 

26 โครงการติดตั้งเคร่ือง
กรองน ้ าด่ืม  หมู่ท่ี 18 

เพ่ือกรองน ้ าระบบประปา
ใหมี้มาตรฐานส าหรับการ
อุปโภค บริโภคใน
ครัวเรือน 

ติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ า 
จ านวน  1  จุด 

60,000    น ้าท่ีผา่นการกรอง
แลว้มีความสะอาด
และปลอดภยัตาม
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน ้ าท่ี
สะอาดใชใ้น
ครัวเรือน 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน ้ า  หมู่ท่ี 18 

เพ่ือใหส้ามารถส่งน ้ าเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

ก่อสร้างคลองส่งน ้ ากวา้ง   
1.5 เมตร ระยะ 500  เมตร  
ลึก 0.60  เมตร 

  500,000  จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอก 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

28 โครงการขดุลอกร่องแช่  
หมู่ท่ี 18 

เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ขดุลอกร่องแช่  ขนาด 20
กวา้ง   เมตร 1,000  ยาว   
เมตร  ลึก 2  เมตร 

  1,000,000  จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอกหรือปรับปรุง 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้ า   หมู่ท่ี 19 

เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝาย คสล. ขนาด
กวา้ง 5  เมตร  สูง 2  เมตร 

  500,000  จ านวนการก่อสร้าง
ฝายกั้นน ้ าในชุมชน 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

 
 
 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งน ้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน ้ าส าหรับการเกษตร  
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
30 โครงการขดุสระเก็บน ้ า

บวกน ้ าขาว  หมู่ท่ี 19 
เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ขดุสระเก็บน ้ า  ขนาด
กวา้ง 20  เมตร  ยาว 20 
เมตร  ลึก 2  เมตร 

  30,000  จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอกหรือปรับปรุง 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

31 โครงการขดุลอกล าหว้ย
มะนะ  หมู่ท่ี 19 

เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ขดุลอกล าหว้ยมะนะ  
ขนาดกวา้ง  2.50  เมตร  
ยาว 450  เมตร  ลึก 1.50  
เมตร 

   50,000 จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอกหรือปรับปรุง 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน ้ า  หมู่ท่ี 21 

เพ่ือใหส้ามารถส่งน ้ าเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

ก่อสร้างคลองส่งน ้ ากวา้ง   
0.60  เมตร   ระยะ 300  
เมตร  ลึก 0.60  เมตร 

  500,000  จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอก 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น  หมู่ท่ี 21 

เพ่ือปรับปรุงแหล่งน ้ า
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
ในชุมชน 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น  จ านวน  1 จุด 

  500,000  จ านวนการก่อสร้าง
ระบบประปาใน
ชุมชน 

ประชาชนมีน ้ าประปา
ใชทุ้กครัวเรือน 

กองช่าง 

34 โครงการขยายท่อส่งน ้ า
เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 23 

เพ่ือส่งน ้ าเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีห่างไกล 
 

ก่อสร้างวางท่อส่งน ้ า 
ขนาดเสน้ผา่ศูนยท่์อ     
เมตร  ระยะ 1,300  เมตร 

1,000,000    จ านวนการก่อสร้าง
ท่อส่งน ้ าเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตร 

เกษตรกรมีน ้ าใชใ้น
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

 
 
 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งน ้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน ้ าส าหรับการเกษตร  
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
35 โครงการขดุลอกล าหว้ย

ระเมศ  หมู่ท่ี 23 
เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ขดุลอกล าหว้ยระเมศ  
ขนาดกวา้ง 15  เมตร  ยาว 
125   เมตร  ลึก   เมตร 

  300,000  จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอกหรือปรับปรุง 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

36 โครงการขดุลอกอ่างเก็บ
น ้ าหว้ยริว  หมู่ท่ี 23 

เพ่ือใหอ่้างเก็บน ้ าสามารถ
กกัเก็บน ้ าไวเ้พียงพอ
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
ในชุมชน 

ขดุลอกอ่างเก็บน ้ า ขนาด
กวา้ง  100  เมตร   ยาว 
100  เมตร  ลึก 2   เมตร 

500,000    จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอกหรือปรับปรุง 

ประชาชนมีน ้ า
ส าหรับใชอุ้ปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

37 โครงการขดุลอกร่องสกั  
หมู่ท่ี 24 

เพ่ือใชก้กัเก็บน ้ าส าหรับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ขดุลอกร่องสกั  ขนาด
กวา้ง 5  เมตร  ยาว 2  
เมตร  ลึก 1  เมตร 

   200,000 จ านวนแหล่งน ้ า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ
ขดุลอกหรือปรับปรุง 

ประชาชนมีน ้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

38 โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ท่ี 25 

เพ่ือจดัหาแหล่งน ้ าส าหรับ
การอุปโภคบริโภคใน
ชุมชน 

ขดุเจาะบ่อบาดาล  
จ านวน  1 จุด 

  350,000  จ านวนการก่อสร้าง
ระบบประปาใน
ชุมชน 

ประชาชนมีน ้ าประปา
ใชทุ้กครัวเรือน 

กองช่าง 

39 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้นในเขต
พ้ืนท่ีต าบลเวยีง 

เพ่ือซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้นท่ีช ารุด ใหมี้สภาพ
การใชง้านตามปกติ 

ระบบประปาหมู่บา้น
จ านวน  20  หมู่บา้น 

500,000    จ านวนระบบประปา
ท่ีไดรั้บการซ่อมแซม 

ประชาชนมีน ้ าประปา
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 
 
 



 

 
 

 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งน ้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน ้ าส าหรับการเกษตร  
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
40 โครงการซ่อมแซมคลอง

ส่งน ้ าเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร
ในพ้ืนท่ีต าบลเวยีง 

เพ่ือซ่อมแซมคลองส่งน ้ าท่ี
ช ารุดเสียหาย ใหมี้สภาพ
การใชง้านท่ีดี 

คลองส่งน ้ าเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตรในพ้ืนท่ีต าบล
เวยีง 

500,000    จ านวนคลองส่งน ้ าท่ี
ไดรั้บการแซม 

เกษตรกรมีน ้ าใชใ้น
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

41 โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงสถานีสูบน ้ า
ต าบลเวยีง 

เพ่ือซ่อมแซมสถานีสูบน ้ าท่ี
ช ารุด หรือปรับปรุงสถานี
สูบน ้ า ใหส้ามารถสูบน ้ าเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

สถานีสูบน ้ าในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลเวยีง 

1,000,000    จ านวนสถานีสูบน ้ าท่ี
ไดรั้บการซ่อมแซม
หรือปรับปรุง 

สถานีสูบน ้ าสามารถ
สูบน ้ าเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตรไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 4   การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 
2.1 แนวทางการส่งเสริมดา้นสวสัดิการสงัคมและการสงัคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติผูสู้งอาย ุ
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ผูสู้งอาย ุใหมี้สุขภาพท่ีดี 
ลดภาระการดูแลของ
ลูกหลาน 

กลุ่มผูสู้งอาย ุ จ านวน 20 
ชุมชน 

20,000   20,000 20,000 ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุ
ไดรั้บการส่งเสริมมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

ผูสู้งอายมีุคุณภาพ
ชีวติท่ีดี มีสุขภาพกาย
และใจท่ีดี 

ส านกังาน
ปลดั 

2 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติผูพ้ิการ 

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวติผู ้
พิการ ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี 
สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้

ผูพ้ิการ  จ านวน  195  คน 20,000   20,000 20,000 ร้อยละของผูพ้ิการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

ผูพ้ิการมีคุณภาพชีวติ
ท่ีดีข้ึน และสามารถ
ช่วยเหลือตวัเองได ้

ส านกังาน
ปลดั 

3 โครงการสงเคราะห์ดูแลผู ้
ยากไร้และผูด้อ้ยโอกาส 

เพื่อใหผู้ท่ี้ยากไร้และดอ้ย
โอกาสทางสงัคม  ไดมี้
คุณภาพชิวติท่ีดีข้ึน 

ครอบครัวผูย้ากไร้  
จ านวน  20  ครอบครัว 

30,000   30,000 30,000 ร้อยละของผูย้ากไร้ ฯ
ท่ีไดรั้บการสงเคราะห์
มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

ผูย้ากไร้และ
ผูด้อ้ยโอกาสทาง
สงัคมสามารถมี

คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

ส านกังาน
ปลดั 

4 โครงการพฒันาคุณภาพ
ชีวติผูติ้ดเช้ือ 

เพ่ือใหผู้ติ้ดเช้ือ มีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี  ลดปัญหาดา้น
สงัคม 

ผูติ้ดเช้ือ   จ านวน  55  คน 20,000   20,000 20,000 ร้อยละของผูติ้ดเช้ือท่ี
ไดรั้บการพฒันามี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

ผูติ้ดเช่ือมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี ด ารงชีวติใน
สงัคมไดอ้ยา่งปกติ 

ส านกังาน
ปลดั 

 



 

 
 

 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 
2.1 แนวทางการส่งเสริมดา้นสวสัดิการสงัคมและการสงัคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
5 โครงการพฒันาคุณภาพ

ชีวติสตรี 
เพ่ือใหก้ลุ่มสตรีในพ้ืนท่ีมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจและสงัคม 

กลุ่มสตรี จ านวน  20  
ชุมชน 

20,000   20,000 20,000 ร้อยละของกลุ่มสตรีมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

กลุ่มสตรีมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี   

ส านกังาน
ปลดั 

6 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการประดิษฐ์
เหรียญโปรยทาน 

เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ความรู้ ทกัษะอาชีพ หรือ
งานฝีมือ และใชป้ระกอบ
อาชีพเสริมในครัวเรือน 

ประชาชนท่ีมีความสนใจ 
จ านวน  50  คน 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมมีความรู้

และสามารถ
ปฏิบติังานไดจ้ริง 

ประชาชนมีความ
มัน่คงในอาชีพและ 
สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได ้

ส านกังาน
ปลดั 

7 โครงการฝึกอาชีพการ
ผลิตงานจกัสาน 

เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ความรู้ ทกัษะอาชีพ หรือ
งานฝีมือ และใชป้ระกอบ
อาชีพเสริมในครัวเรือน 

ประชาชนท่ีมีความสนใจ 
จ านวน  50  คน 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมมีความรู้

และสามารถ
ปฏิบติังานไดจ้ริง 

ประชาชนมีความ
มัน่คงในอาชีพและ 
สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได ้

ส านกังาน
ปลดั 

8 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการนวดแผนไทย 

เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ความรู้ ทกัษะอาชีพ หรือ
งานฝีมือ และใชป้ระกอบ
อาชีพเสริมในครัวเรือน 

ประชาชนท่ีมีความสนใจ 
จ านวน  50  คน 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมมีความรู้

และสามารถ
ปฏิบติังานไดจ้ริง 

ประชาชนมีความ
มัน่คงในอาชีพและ 
สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได ้

ส านกังาน
ปลดั 

9 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการจดัดอกไม้
ประดิษฐ ์

เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ความรู้ ทกัษะอาชีพ หรือ
งานฝีมือ และใชป้ระกอบ
อาชีพเสริมในครัวเรือน 

ประชาชนท่ีมีความสนใจ 
จ านวน  50  คน 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมมีความรู้

และสามารถ
ปฏิบติังานไดจ้ริง 

ประชาชนมีความ
มัน่คงในอาชีพและ 
สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได ้

ส านกังาน
ปลดั 



 

 
 

 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 
2.1 แนวทางการส่งเสริมดา้นสวสัดิการสงัคมและการสงัคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
10 โครงการส่งเสริมและ

สนบัสนุนการด าเนินงาน
กองทุนสวสัดิการชุมชน 

เพ่ือใหเ้กิดการรวมกลุ่มของ
ชุมชนในการออม และเป็น
สวสัดิการของชุมชน 

ชุมชนทั้ง 20 หมู่บา้น 20,000   20,000 20,000 ร้อยละของชุมชนท่ีมี
การจดัตั้งกลุ่มออม

ทรัพย ์

ชุมชนมีสวสัดิการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั   

ส านกังาน
ปลดั 

11 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอ
เทิง  ตามโครงการ
สงเคราะห์และบรรเทา
ทุกขร์าษฎร 

เพ่ือช่วยเหลือราษฎรท่ีมี
ปัญหาความเดือนร้อนใน
ดา้นต่าง ๆ 

ราษฎรในพ้ืนท่ีอ าเภอเทิง 5,000    5,000  5,000 จ านวนของราษฎรท่ี
ไดรั้บการสงเคราะห์ 

ฯ 

ราษฎรในพ้ืนท่ีอ าเภอ
เทิง ไดรั้บการ
สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 

ก่ิงกาชาด
อ าเภอเทิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 4   การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 
2.2 แนวทางการส่งเสริมและดูแลการสาธารณสุขของประชาชน 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการรณรงคก์าร

ควบคุมป้องกนัและระงบั
โรคติดต่อ และโรคไม่
ติดต่อต าบลเวยีง 

เพื่อใหค้วามรู้และ
ประชาสมัพนัธ์การป้องกนั
โรคต่าง ๆ ใหป้ระชาชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
จ านวน 20  หมู่บา้น 

10,000  10,000 10,000 ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการมีความรู้และ
สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองและผูอ่ื้นได ้

ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ป้องกนัโรค 

ส านกังาน
ปลดั 

2 โครงการป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

เพ่ือป้องกนัและระงบัการ
แพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก 

ชุมชนในพ้ืนท่ี   จ านวน  
20  หมู่บา้น 

     30,000         30,000       30,000  ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ
ไขเ้ลือดออกในพ้ืนท่ี 

ลดการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลือดออก 

ส านกังาน
ปลดั 

3 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน ้ าส าหรับการ
อุปโภคและบริโภค 

เพ่ือใหน้ ้ าท่ีใชส้ าหรับการ
อุปโภคบริโภคอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามยั 

แหล่งน ้ าในชุมชน 
จ านวน  20  หมู่บา้น 

       40,000           40,000         40,000  ร้อยละของน ้ าประปา
ท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

ชุมชนมีแหล่งน ้ าท่ี
สะอาดส าหรับการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมดา้นสุขภาพ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี  

ประชาชนในพ้ืนท่ีจ านวน  
20  หมู่บา้น 

       30,000           30,000         30,000  ร้อยละ  80   ของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
การดูแลสุขภาพ
เบ้ืองตน้ได ้

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามยัท่ีสมบูรณ์
แขง็แรง 

ส านกังาน
ปลดั 



 

 
 

 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 
2.2 แนวทางการส่งเสริมและดูแลการสาธารณสุขของประชาชน 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
5 โครงการอบรมและ

รณรงคก์ารป้องกนัโรค
เอดส์ 

เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
กบัประชาชนในการ
ป้องกนัและควบคุมโรค
เอดส์ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีจ านวน  
20  หมู่บา้น 

       15,000           15,000         15,000  ร้อยละของผูรั้บการ
อบรมมีความรู้ความ
เขา้ใจการการป้องกนั

โรคเอดส์ 

ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจการ
ป้องกนัโรคเอดส์ดีข้ึน 

ส านกังาน
ปลดั 

6 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาแกนน าสุขภาพใน
ชุมชน 

เพื่อพฒันาผูท้  าหนา้ท่ีดูแล
สุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน 

ผูน้ าในการดูแลสุขภาพ
ใน เขต อบต.เวยีง 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการมีความรู้
ความเขา้ใจและ
สามารถใหบ้ริการ
ดา้นสุขภาพได ้

แกนน าสุขภาพมี
ความรู้ความเขา้ใจ 
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ในการดูแลสุขภาพ
ใหก้บัประชาชนได ้

ส านกังาน
ปลดั 

7 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลงักายในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
การออกก าลงักายอยา่งถูก
วธีิ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีจ านวน  
20  หมู่บา้น 

       20,000           20,000         20,000  ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการมีการออก
ก าลงักายอยา่ง

ต่อเน่ือง 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามยัท่ีสมบูรณ์
แขง็แรง 

ส านกังาน
ปลดั 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 4   การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 
2.3 แนวทางการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการฝึกอบรม

อาสาสมคัรดบัเพลิง 
เพ่ือเพ่ิมทกัษะและความรู้
แก่ประชาชนในการ
ดบัเพลิง 

กลุ่มอาสาสมคัรจ านวน  
40  คน 

       20,000           20,000          20,000 ร้อยละของ
อาสาสมคัรมีความรู้
และทกัษะในการ

ดบัเพลิง 

กลุ่มอาสาสมคัร
สามารถปฏิบติังานได้
อยา่งถูกละรวดเร็ว 
เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้

ส านกังาน
ปลดั 

2 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกนัหมอก
ควนัและไฟป่า 

เพ่ืออบรมใหค้วามรู้แก่
อาสาสมคัรในการป้องกนั
การเผาพ้ืนท่ีไฟป่า 

กลุ่มอาสาสมคัรจ านวน  
40  คน 

       20,000           20,000         20,000  ร้อยละของผูเ้ขา้การ
อบรมท่ีมีความรู้ใน
การป้องกนัการเผาป่า 

พ้ืนท่ีป่าไมไ้ดรั้บการ
ดูแลรักษา ลดการเผา
ท าลายในพ้ืนท่ี 

ส านกังาน
ปลดั 

3 โครงการป้องกนัอคัคีภยั
ในชุมชน 

เพ่ือป้องกนัการเกิดอคัคีภยั
ในชุมชน 

ชุมชนทั้ง  20  หมู่บา้น        20,000           20,000         20,000  ร้อยละของการเกิด
อคัคีภยัในชุมชน 

ประชาชนไดรั้บ
ความรู้ในการป้องกนั
การเกิดอคัคีภยัใน
ชุมชน 

ส านกังาน
ปลดั 

4 โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบติัการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการเพ่ือ
ด าเนินการ จ านวน  7  วนั 

       30,000           30,000         30,000  ร้อยละของการเกิด
อุบติัเหตุในช่วง

เทศกาล 

ลดปัญหาการเกิด
อุบติัเหตุในชุมชน
ในช่วงเทศกาล 

ส านกังาน
ปลดั 



 

 
 

 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 
2.3 แนวทางการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
5 โครงการจดัตั้งศูนย์

ปฏิบติัการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพ่ือป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการเพ่ือ
ด าเนินการ จ านวน  7  วนั 

       30,000           30,000         30,000  ร้อยละของการเกิด
อุบติัเหตุในช่วง

เทศกาล 

ลดปัญหาการเกิด
อุบติัเหตุในชุมชน
ในช่วงเทศกาล 

ส านกังาน
ปลดั 

6 โครงการขบัข่ีปลอดภยัใส่
ใจกฏจราจร 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจการใชร้ถใช้
ถนนและความรู้ในกฏ
จราจร 

ประชาชนท่ีสนใจ จ านวน  
50  คน 

       15,000           15,000         15,000  ร้อยละของผูเ้ขา้การ
อบรมท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจในกฏจราจร 

ประชาชนสามารถใช้
รถใชถ้นนถูกกฏ
จราจรยิง่ข้ึน 

ส านกังาน
ปลดั 

7 โครงการจดัหาเคร่ืองกนั
หนาว 

เพื่อจดัหาเคร่ืองกนัหนาว
ส าหรับบรรเทาความ
เดือดร้อนจากปัญหาภยั
หนาวในทุก ๆปี 

จ านวน 200  ชุด      350,000        ประชาชนไดรั้บการ
ช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนครบ

ทุกชุมชน 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึน 
 

ส านกังาน
ปลดั 

8 โครงการตั้งจุดตรวจ
ป้องกนัอุบติัเหตุในชุมชน 

เพ่ือป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนในชุมชน 

พ้ืนท่ีชุมชนทั้ง 20 
หมู่บา้น 

15,000  15,000 15,000 ร้อยละการเกิด
อุบติัเหตุทางถนนใน

ชุมชนลดลง 

ลดการสูญเสียชีวติ
และทรัพยสิ์นจาก
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

ส านกังาน
ปลดั 

 
 
 
 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 4   การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 
2.4 แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการรณรงคป้์องกนั

ยาเสพติด 
เพ่ือรณรงคใ์หค้วามรู้แก่
ชุมชนในการป้องกนัยาเสพ
ติด 

ชุมชนในพ้ืนท่ี  จ านวน 
20 หมู่บา้น 

       15,000           15,000         15,000  ร้อยละของชุมชนท่ีมี
ความรู้ในการป้องกนั
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในปัญหา
ท่ีเกิดจากยาเสพติด 

ส านกังาน
ปลดั 

2 โครงการเขา้ค่าย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู ้
ติด/ผูเ้สพยาเสพติด 

เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู ้
ติดและผูเ้สพยาเสพติดให้
เลิกยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด
อยา่งถาวร 

ผูติ้ดหรือผูเ้สพยาเสพติดท่ี
อยูร่ะหวา่งการเฝ้าติดตาม
พฤติกรรม  และไม่อยู่
ระหวา่งการด าเนินคดีทาง
กฎหมาย 

       50,000           50,000         50,000  ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไม่ยุง่

เก่ียวกบัยาเสพติดอีก
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 

ลดปัญหาทางสงัคมท่ี
เกิดจากปัญหายาเสพ
ติด 

ส านกังาน
ปลดั 

3 อุดหนุนท่ีวา่การอ าเภอ
เทิง   ตามโครงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดอ าเภอเทิง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

เพื่อให ้ศูนยป์ฏิบติัการพลงั
แผน่ดินเอาชนะยาเสพติด 
อ.เทิงสามารถด าเนินการ
ตามกิจกรรมได ้

พ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขต
อ าเภอเทิง 

       20,000           20,000         20,000  ร้อยละของการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ในพ้ืนท่ีอ าเภอเทิง 

หน่วยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุนสามารถ
ด าเนินการไดต้าม
วตัถุประสงค ์

ท่ีวา่การอ าเภอ
เทิง 

 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 3   การพฒันาดา้นการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
3.1 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาดา้นการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั และการส่งเสริมอาชีพ 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการส่งเสริมการ

ส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจทัว่ไป ไดมี้
ความรู้และสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศไดดี้ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ไป จ านวน  
100 คน 

     100,000         100,000       100,000  ร้อยละของผูท่ี้เขา้รับ
การอบรมมีความรู้ใน

การใช้
ภาษาต่างประเทศ 

ผูท่ี้เขา้รับการอบรมมี
ทกัษะในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศดี
ข้ีน 

กองการศึกษา 

2 โครงการกิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ืดจดักิจกรรมในวนัเด็ก
แห่งชาติ 

ร.ร.สงักดั สพฐ. จ านวน 4  
โรงเรียน และ ศพด.
จ านวน 5 ศูนย ์

       60,000           60,000         60,000  ประสิทธิผลของการ
จดักิจกรรมวนัเด็ก

ของโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

เด็กในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ไดท้ า
กิจกรรมท่ีไดแ้สดงถึง
ความสามารถดา้น
ต่างๆ  

กองการศึกษา 

3 โครงการอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อใหบุ้คลากรทางดา้น
การศึกษามีศกัยภาพมากข้ึน 

บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน  10  คน 

       30,000           30,000         30,000  ร้อยละของบุคลากร
ในสงักดัมีความรู้ใน
การปฏิบติังาน 

บุคลากรทางการ
ศึกษามีศกัยภาพใน
การปฏิบติังานดีข้ึน 

กองการศึกษา 

4 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเติม ศพด. 

เพื่อให ้ศพด.มีความพร้อม
ดา้นสถานท่ีในการดูแลเด็ก 

จ านวน   5  ศูนย ์      100,000         100,000       100,000  ร้อยละของ ศพด.ท่ี
ไดรั้บการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย ์ฯ 

สถานท่ีในการดูแล
เด็กมีความพร้อมและ
ปลอดภยั 

กองการศึกษา 



 

 
 

 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
3.1 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาดา้นการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั และการส่งเสริมอาชีพ 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
5 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
ภายใน ศพด.ใหเ้หมาะสม
กบัการเรียนรู้ของเด็ก 

ศพด.ในสงักดั จ านวน 5 
ศูนย ์

100,000  100,000 100,000 ร้อยละของ ศพด.ท่ี
ไดรั้บการปรับปรุงภูมิ

ทศัน ์

เด็กมีพฒันาการดา้น
การเรียนรู้ท่ีดีข้ึน 

กองการศึกษา 

6 โครงการโรงเรียน
ผูสู้งอายตุ  าบลเวยีง 

เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ผูสู้งอายใุนการท ากิจกรรม
เรียนรู้ร่วมกนั 

กลุ่มผูสู้งอาย ุ จ านวน 20 
ชุมชน 

       50,000           50,000         50,000   ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุ
เขา้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการ

เรียนรู้ร่วมกนั  

ผูสู้งอายไุดท้ า
กิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ร่วมกนั 

กองการศึกษา 

7 โครงการ to be number 
one  สามสายใย 

เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน 
และทุกกลุ่มวยั ท ากิจกรรม
เพ่ือประโยชน์แก่สงัคม 

กลุ่มเด็กเยาวชนและทุก
กลุ่มวยัในพ้ืนท่ี 

100,000  100,000 100,000 ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมมีทศันคติท่ีดี
ในการท าประโยชน์

ต่อสงัคม 

ประชาชนทุกกลุ่มวยั
ไดท้ าประโยชน์ต่อ
สงัคมร่วมกนั 

กองการศึกษา 

8 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ การใช้
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

เพื่อใหค้วามรู้ในการใช้
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ในการ
ปฏิบติังานหรือน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

ประชาชนท่ีมีความสนใจ  
จ านวน  50  คน 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของผูเ้ขา้รับ
การอบรมมีความรู้
และสามารถใชง้าน
คอมพิวเตอร์ได ้

ประชาชนใชง้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อ
อ านวยความสะดวก
ในชีวติประจ าวนัได ้

กองการศึกษา 

9 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 

เพ่ือพฒันาหรือเพ่ิมศกัยภาพ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใหมี้ขีด
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
ชุมชน 

20,000  20,000 20,000 จ านวนกลุ่มอาชีพท่ี
ไดรั้บการส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพไดรั้บการ
พฒันาศกัยภาพ และมี
รายไดจ้ากอาชีพมาก
ข้ึน 

กองการศึกษา 



 

 
 

 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
3.1 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาดา้นการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั และการส่งเสริมอาชีพ 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
10 โครงการจดัซ้ือวสัดุปูพ้ืน

กนักระแทก ส าหรับ 
ศพด. 

เพื่อสร้างความปลอดภยั
และป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุจากกิจกรรมต่าง ๆ 

วสัดุปูพ้ืนหนาไม่นอ้ยกวา่ 
1 น้ิว   จ านวน  5  ชุด 

110,000    ร้อยละของการ
บาดเจ็บของเด็กใน
สงักดั ศพด.จากการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ

ลดลง 

ศพด.มีความปลอดภยั
จากการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองการศึกษา 

11 อุดหนุนโรงเรียนบา้น
หว้ยไคร้  ตามโครงการ
พฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับนกัเรียน 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณสามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
ตามวตัถุประสงค ์

เด็กนกัเรียนทุกระดบัชั้น
ของโรงเรียน 

     100,000         100,000       100,000  ประสิทธิผลใน
พฤติกรรมของเด็ก
นกัเรียนในสงักดั 

เด็กนกัเรียนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีดี 

โรงเรียนบา้น
หว้ยไคร้ 

12 อุดหนุนโรงเรียนบา้นทุ่ง
โหง้  ตามโครงการพฒันา
สถานศึกษาสู่โรงเรียน
คุณธรรมและเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณสามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
ตามวตัถุประสงค ์

เด็กนกัเรียนทุกระดบัชั้น
ของโรงเรียน 

       70,000           70,000         70,000  ประสิทธิผลใน
พฤติกรรมของเด็ก
นกัเรียนในสงักดั 

เด็กนกัเรียนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีดี 

โรงเรียนบา้น
ทุ่งโหง้ 

13 อุดหนุนโรงเรียนบา้น
ใหม่  ตามโครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและสืบสาน
ดนตรีพ้ืนเมือง 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณสามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
ตามวตัถุประสงค ์

เด็กนกัเรียนทุกระดบัชั้น
ของโรงเรียน 

       50,000           50,000         50,000  ประสิทธิผลใน
พฤติกรรมของเด็ก
นกัเรียนในสงักดั 

เด็กนกัเรียนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีดี 

โรงเรียนบา้น
ใหม่ 



 

 
 

 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
3.1 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาดา้นการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั และการส่งเสริมอาชีพ 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
14 อุดหนุนโรงเรียนบา้นร่อง

แช่  ตามโครงการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรม
นกัเรียน 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณสามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
ตามวตัถุประสงค ์

เด็กนกัเรียนทุกระดบัชั้น
ของโรงเรียน 

     100,000         100,000       100,000  ประสิทธิผลใน
พฤติกรรมของเด็ก
นกัเรียนในสงักดั 

เด็กนกัเรียนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีดี 

โรงเรียนบา้น
ร่องแช่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 3   การพฒันาดา้นการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
3.2 แนวทางการส่งเสริมสนบัสนุนงานดา้นศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการส่งเสริม

ประเพณีวนัเขา้พรรษา 
เพ่ือส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศาสนา 

วดัในเขตพ้ืนท่ี ของ อบต.
เวยีง 

       30,000           30,000         30,000  จ านวนของกิจกรรม
ในการอนุรักษแ์ละ
สืบสานประเพณี 

ประชาชนไดรั้บการ
ส่งเสริมและสนบัดา้น
กิจกรรมทางศาสนา 

กองการศึกษา 

2 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวนัสงกรานต ์

เพื่อสืบสืนประเพณีการรด
น ้ าด าหวัผูสู้งอาย ุ

กลุ่มผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ี 
อบต.เวยีง 

       60,000           60,000         60,000  จ านวนของกิจกรรม
ในการอนุรักษแ์ละ
สืบสานประเพณี 

ประชาชนให้
ความส าคญัของการ
เคารพนบัถือผูสู้งอายุ
ในชุมชน 

กองการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีของไทย 

ชุมชนในพ้ืนท่ี อบต.เวยีง 
จ านวน  20  หมู่บา้น 

       60,000           60,000         60,000  จ านวนของกิจกรรม
ในการอนุรักษแ์ละ
สืบสานประเพณี 

ประเพณีวฒันธรรมท่ี
ดีงามไดรั้บการ
อนุรักษรั์กษาไว ้

กองการศึกษา 

4 โครงการอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสานภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

ชุมชนในพ้ืนท่ี อบต.เวยีง 
จ านวน  20  หมู่บา้น 

       20,000           20,000         20,000  จ านวนของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการ

อนุรักษ ์

เพื่อสืบทอดประเพณี
ท่ีดีงามของทอ้งถ่ิน
เอาไว ้

กองการศึกษา 

 
 



 

 
 

 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
3.2 แนวทางการส่งเสริมสนบัสนุนงานดา้นศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
5 อุดหนุนสภาวฒันธรรม 

อ.เทิง ตามโครงการจดั
งานบุญเดือน 4 ประเพณี
บุญผะเหวด อ าเภอเทิง 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณสามารถจดั
กิจกรรมไดต้าม
วตัถุประสงค ์

การจดังานประเพณีบุญ
ผะเหวดของอ าเภอเทิง 

50,000  50,000 50,000 ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการตาม
โครงการ ฯ 

หน่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณไดจ้ดั
กิจกรรมไดต้าม
วตัถุประสงค ์

กองการศึกษา 

6 อุดหนุนวดัพระธาตุดอย
ตุงตามโครงการสืบสาน
ประเพณีนมสัการและ
สรงน ้ าพระธาตุดอยตุง 
ประจ าปี พ.ศ.2558 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณสามารถจดั
กิจกรรมไดต้าม
วตัถุประสงค ์

การจดังานประเพณี
นมสัการและสรงน ้ าพระ

ธาตุดอยตุง 

         8,000             8,000           8,000  ประสิทธิผลของการ
จดักิจกรรมต่าง ๆท่ีวดั
พระธาตุดอยตุงได้

ด าเนินการ 

วดัพระธาตุดอยตุง จดั
กิจกรรมสรงน ้ าพระ
ธาตุไดต้าม
วตัถุประสงค ์

กองการศึกษา 

7 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเทิง  ตามโครงการ
จดังานประเพณีของ
จงัหวดัและอ าเภอ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณสามารถจดั
กิจกรรมไดต้าม
วตัถุประสงค ์

ประชาชนในพ้ืนท่ีของ
อ าเภอเทิง 

       20,000           20,000         20,000  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการตาม
โครงการ ฯ 

หน่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณไดจ้ดั
กิจกรรมไดต้าม
วตัถุประสงค ์

กองการศึกษา 

8 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเทิง  ตามโครงการ
จดังานพระราชพิธีและ
งานรัฐพิธี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณสามารถจดั
กิจกรรมไดต้าม
วตัถุประสงค ์

ประชาชนในพ้ืนท่ีของ
อ าเภอเทิง 

       10,000           10,000         10,000  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการตาม
โครงการ ฯ 

หน่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณไดจ้ดั
กิจกรรมไดต้าม
วตัถุประสงค ์

กองการศึกษา 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 3   การพฒันาดา้นการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
3.3 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชน  ชุมชน  ในดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการแข่งขนักีฬาเรือ

พาย 
เพ่ือสนบัสนุนการแข่งขนั
กีฬาเรือพายของชุมชน 

ชุมชนในพ้ืนท่ี อบต.เวยีง 
จ านวน  20  หมู่บา้น 

     200,000         200,000       200,000  ประสิทธิผลของการ
จดักิจกรรมการ

แข่งขนักีฬาเรือพาย 

ชุมชนในพ้ืนท่ีมีความ
สามคัคีในการท า
กิจกรรมร่วมกนั 

กองการศึกษา 

2 โครงการกีฬาสี ศพด. เพ่ือใหเ้ด็กในสงักดั ศพด.
ไดมี้พฒันาการทางดา้น
ร่างกายท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ 

ศพด.  จ านวน  5  ศูนย ์        50,000           50,000         50,000  ประสิทธิผลของการ
จดักิจกรรมแข่งขนั
กีฬาของ ศพด. 

เด็กมีพฒันาการ
ทางดา้นร่างกายท่ี
แขง็แรงสมบูรณ์ 

กองการศึกษา 

3 โครงการจดัซ้ือพร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ออกก าลงั
กายกลางแจง้ชุมชน 

เพื่อสนบัสนุนการออก
ก าลงักายของชุมชน 

จ านวน  20  ชุด 1,000,000  1,000,000 1,000,000 ร้อยละของชุมชนท่ี
ไดรั้บการติดตั้ง

อุปกรณ์ออกก าลงักาย 

ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แขง็แรงจากการออก
ก าลงักาย 

กองการศึกษา 

4 อุดหนุนโรงเรียนบา้นร่อง
แช่  ตามโครงการแข่งขนั
กีฬาสีภายในโรงเรียน 

เพ่ือใชจ่้ายในกิจกรรมการ
จดัการแข่งขนักีฬาของ
นกัเรียน 

เด็กนกัเรียนในสงักดั
โรงเรียนบา้นร่องแช่ 

       10,000           10,000         10,000  ประสิทธิผลของการ
จดักิจกรรมแข่งขนั
กีฬาของโรงเรียน 

เด็กนกัเรียนท่ีมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง มีน ้ าใจเป็น
นกักีฬา 

กองการศึกษา 

 
 



 

 
 

 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
3.3 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชน  ชุมชน  ในดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
5 อุดหนุนโรงเรียนบา้นร่อง

แช่  ตามโครงการแข่งขนั
กีฬาขยายโอกาส  

เพ่ือใชจ่้ายในกิจกรรมการ
จดัการแข่งขนักีฬาของ
นกัเรียน 

เด็กนกัเรียนในสงักดั
โรงเรียนบา้นร่องแช่ 

       10,000           10,000         10,000  ประสิทธิผลของการ
จดักิจกรรมแข่งขนั
กีฬาของโรงเรียน 

เด็กนกัเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง มี
น ้ าใจเป็นนกักีฬา 

กองการศึกษา 

6 อุดหนุนโรงเรียนบา้นทุ่ง
โหง้  ตามโครงการกีฬาสี
นกัเรียน 

เพ่ือใชจ่้ายในกิจกรรมการ
จดัการแข่งขนักีฬาของ
นกัเรียน 

เด็กนกัเรียนในสงักดั
โรงเรียนบา้นทุ่งโหง้ 

       10,000           10,000         10,000  ประสิทธิผลของการ
จดักิจกรรมแข่งขนั
กีฬาของโรงเรียน 

เด็กนกัเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง มี
น ้ าใจเป็นนกักีฬา 

โรงเรียนบา้น
ทุ่งโหง้ 

7 อุดหนุนโรงเรียนบา้น
ใหม่ ตามโครงการ
ส่งเสริมการกีฬา-กรีฑา
นกัเรียน 

เพ่ือใชจ่้ายในกิจกรรมการ
จดัการแข่งขนักีฬาของ
นกัเรียน 

เด็กนกัเรียนในสงักดั
โรงเรียนบา้นใหม่ 

       10,000           10,000         10,000  ประสิทธิผลของการ
จดักิจกรรมแข่งขนั
กีฬาของโรงเรียน 

เด็กนกัเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง มี
น ้ าใจเป็นนกักีฬา 

โรงเรียนบา้น
ใหม่ 

8 อุดหนุนโรงเรียนบา้น
หว้ยไคร้ ตามโครงการ
แข่งขนักีฬาสีภายใน
โรงเรียน 

เพ่ือใชจ่้ายในกิจกรรมการ
จดัการแข่งขนักีฬาของ
นกัเรียน 

เด็กนกัเรียนในสงักดั
โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 

       10,000           10,000         10,000  ประสิทธิผลของการ
จดักิจกรรมแข่งขนั
กีฬาของโรงเรียน 

เด็กนกัเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง มี
น ้ าใจเป็นนกักีฬา 

โรงเรียนบา้น
หว้ยไคร้ 

9 อุดหนุนโรงเรียนบา้น
หว้ยไคร้ ตามโครงการ
แข่งขนักีฬาขยายโอกาส
โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 

เพ่ือใชจ่้ายในกิจกรรมการ
จดัการแข่งขนักีฬาของ
นกัเรียน 

เด็กนกัเรียนในสงักดั
โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 

       10,000           10,000         10,000  ประสิทธิผลของการ
จดักิจกรรมแข่งขนั
กีฬาของโรงเรียน 

เด็กนกัเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง มี
น ้ าใจเป็นนกักีฬา 

โรงเรียนบา้น
หว้ยไคร้ 

 



 

 
 

 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
3.3 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชน  ชุมชน  ในดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
10 อุดหนุน ส านกังาน

คณะกรรมการกีฬา
จงัหวดัเชียงราย  ตาม
โครงการส่งเสริม 
สนบัสนุน และพฒันา
กีฬาจงัหวดัเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมดา้น
การกีฬาของจงัหวดั

เชียงราย 

นกักีฬาและทีมนกักีฬา
จงัหวดัเชียงราย 

         7,000     7,000 7,000   กิจกรรมในการ
ส่งเสริมการกีฬาของ

ส านกังาน
คณะกรรมการกีฬา

จงัหวดั  

ส านกังาน
คณะกรรมการกีฬา
จงัหวดัไดด้ าเนินการ
ตามวตัถุประสงคข์อง

โครงการ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 2   การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
4.1 แนวทางการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย ์ การเกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรแบบพอเพียง 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมกัอินทรีย์
ชีวภาพ 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปรับเปล่ียนมาใชปุ๋้ยอินทรีย์
ทดแทนการใชปุ๋้ยเคมีใน
กระบวนการผลิต 

ประชาชนท่ีสนใจเขา้ร่วม
โครงการ  จ านวน  100  
คน 

      30,000          30,000        30,000  ร้อยละของผูเ้ขา้รับ
การอบรม  ท่ีสามารถ

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพใช ้

ลดค่าใชจ่้ายดา้น
ปุ๋ยเคมี และผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
ปลอดภยัจากสารพิษ 

ส านกังาน
ปลดั 

2 โครงการอบรมส่งเสริม
การด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการ
ด ารงชีวติ 

ประชาชนท่ีสนใจเขา้ร่วม
โครงการ  จ านวน  100  
คน 

      20,000          20,000        20,000  ร้อยละของผูเ้ขา้รับ
การอบรมมีความรู้ใน

การใชชี้วติตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจแบบ

พอเพียง 

ประชาชนมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

ส านกังาน
ปลดั 

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการส่งเสริมการ
ผลิตสารชีวภณัฑท์ดแทน
การใชส้ารเคมีเพื่อ
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปรับเปล่ียนมาใชส้ารชีว
ภณัฑท์ดแทนการใช้
สารเคมีในการกระบวนการ
ผลิต 

ประชาชนท่ีสนใจเขา้ร่วม
โครงการ  จ านวน  100  
คน 

      30,000          30,000        30,000  ร้อยละของผูเ้ขา้รับ
การอบรม ท่ีสามารถ
ผลิตสารชีวภณัฑใ์ช้
ในการท าเกษตรกรรม 

ช่วยลดตน้ทุนการ
ผลิตใหก้บัเกษตรกร 
ผลผลิตท่ีไดมี้ความ
ปลอดภยั 

ส านกังาน
ปลดั 



 

 
 

 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
4.1 แนวทางการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย ์ การเกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรแบบพอเพียง 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
4 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการส่งเสริมการ
ผลิตสินคา้เกษตร
ปลอดภยัและได้
มาตรฐานตามระบบ
การเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
(GAP) เพื่อเตรียมพร้อม
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

เพื่อพฒันาระบบมาตรฐาน
การผลิตพืชใหก้บั
ประชาชน 

ประชาชนท่ีสนใจเขา้ร่วม
โครงการ  จ านวน  100  
คน 

      20,000          20,000        20,000  ร้อยละของเกษตรกร
ท่ีสามารถผลิตสินคา้
ทางการเกษตรและได้
ผา่นมาตรฐาน (GAP) 

เกษตรกรไดรั้บการ
ตรวจรับรอง
มาตรฐานการผลิต
ตามระบบ (GAP) 
เพื่อยกระดบัสินคา้
ดา้นการเกษตร 

ส านกังาน
ปลดั 

5 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการส่งเสริมการ
ผลิตพืชอินทรียเ์พื่อลด
การใชส้ารเคมีในการท า
เกษตรกรรม 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปรับเปล่ียนวธีิการผลิตจาก
เกษตรเคมีมาเป็นเกษตร
อินทรีย ์

ประชาชนท่ีสนใจเขา้ร่วม
โครงการ จ านวน  100 
คน 

      20,000          20,000        20,000  ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการหนัมาท า
เกษตรอินทรีย ์

เกษตรกรไดรั้บ
ผลผลิตท่ีมีความ
ปลอดภยัจากสารพิษ 

ส านกังาน
ปลดั 

6 โครงการพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบ์ริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ าต าบลเวยีง 

เพื่อพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการการบริหาร 
ศบกต.เวยีง 

คณะกรรมการบริหาร 
ศบกต. จ านวน 50 คน 

      10,000          10,000        10,000  ร้อยละของคณะ 
กรรมการท่ีมีความรู้
ในการบริหารศูนย ์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร 

คณะกรรมการบริหาร 
ศบกต.สามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจ
ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกังาน
ปลดั 



 

 
 

 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
4.1 แนวทางการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย ์ การเกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรแบบพอเพียง 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
7 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการ การตรวจ
วเิคราะห์ดินและการใช้
ปุ๋ยสัง่ตดั 

เพื่อใหเ้กษตรกรรู้จกัสภาพ
ดินของตนเองและสามารถ
ปรับปรุงดินใหมี้ความ
เหมาะสมกบัการปลูกพืช 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี จ านวน 
100 คน 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของผลผลิต
ทางการเกษตร

หลงัจากไดรั้บการ
ปรับปรุงดิน 

เกษตรกรมีผลผลิตท่ี
เพ่ิมมากข้ึนหลงัจาก
ไดรั้บความรู้จากการ
ปรับปรุงดิน 

ส านกังาน
ปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 2   การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
4.2 แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินคา้ทางการเกษตร และการส่งเสริมดา้นการตลาด 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการแปรรูปผลิตจาก
พืชสมุนไพร 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ใน
การน าสมุนไพรมาแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมลูค่าในสินคา้ 

ประชาชนท่ีมีความสนใจ
จ านวน  50  คน 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของผูรั้บการ
อบรมมีความรู้และ
สามารถปฏิบติังานได ้

ประชาชนมีรายไดจ้าก
สินคา้สมุนไพรแปรรูป 

ส านกังานปลดั 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

ประชาชนมีความรู้ในการน า
ผลผลิตทางการเกษตรมาแปร
รูปเพ่ือเพ่ิมมลูค่าในสินคา้ 

ประชาชนท่ีมีความสนใจ
จ านวน  50  คน 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของผูรั้บการ
อบรมมีความรู้และ
สามารถปฏิบติังานได ้

ประชาชนมีรายไดจ้าก
สินคา้สมุนไพรแปรรูป 

ส านกังานปลดั 

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้
ดา้นการสหกรณ์ในระดบั
ประชาชน 

เพื่อสร้างองคค์วามรู้การ
ประกอบอาชีพดา้นการ
สหกรณ์ 

อบรมเชิงปฏิบติัการใหก้บั
ประชาชนในต าบล จ านวน 
20 หมู่บา้น 

      30,000          30,000        30,000  ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการมีความรู้ดา้น

การสหกรณ์ 

ประชาชนมีความรู้
วาระแห่งชาติดา้นการ
สหกรณ์ 

ส านกังานปลดั 

4 โครงการส่งเสริมการตลาด
และพฒันาสินคา้เกษตรและ
ผลิตภณัฑชุ์มชน 

เพ่ือส่งเสริมดา้นการตลาด
สินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ์
ของชุมชน 

ชุมชน ทั้ง  20  หมู่บา้น 20,000  20,000 20,000 สินคา้เกษตร/ผลิตภณัฑ์
ชุมชนไดรั้บความสนใจ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

ประชาชนมีรายไดจ้าก
การจ าหน่ายสินคา้และ
ผลิตภณัฑข์องชุมชน 

ส านกังานปลดั 

5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบติัการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ
และพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความรู้
ความเขา้ใจในแนวทางการ
พฒันาเศรษฐกิจในชุมชน 

ประชาชนท่ีสนจ านวน 60 
คน 

10,000    ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมมี
ความรู้ในการพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

เศรษฐกิจภายในชุมชน
ไดรั้บการพฒันาใน
แนวทางท่ี
เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 

ส านกังานปลดั 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหด้ ารงความสมบูรณ์และยัง่ยนื 
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
5.1  แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  ใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกบัการด ารงชีวติ 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการปรับปรุงบ่อท้ิง

ขยะของชุมชน หมู่ท่ี 4 
เพ่ือปรับปรุงบ่อท้ิงขยะของ
ชุมชนใหมี้ความเหมาะสม 

ถูกสุขลกัษณะ 

บ่อท้ิงขยะชุมชน  จ านวน  
1  บ่อ มีพ้ืนท่ีประมาณ 

100  ตร.ม. 

     90,000   ร้อยละของพ้ืนท่ีบ่อ
ท้ิงขยะท่ีสามารถรับ
ปริมาณขยะของ

ชุมชน  

ประชาชนมีจุดท้ิงขยะ
ท่ีเหมาะสมและถูก

สุขลกัษณะ 

กองช่าง 

2 โครงการรณรงคล์ดการ
เผาลดหมอกควนั 

เพื่อประชาสมัพนัธ์และให้
ความรู้กบัประชาชนในการ
ลดการเผาในชุมชน 

ชุมชนในพ้ืนท่ี   จ านวน  
20  หมู่บา้น 
 

10,000  10,000 10,000 ร้อยละของการเกิด
การเผาในพ้ืนท่ี 

ประชาชนมีสุขภาพท่ี
ดี ลดปัญหาจากโรค
ทางเดินหายใจ 

ส านกังาน
ปลดั 

3 โครงการจดัการขยะใน
ชุมชน 

เพื่อใหชุ้มชนมีการบริหาร
จดัการขยะอยา่งถูกวธีิ 

ชุมชนในพ้ืนท่ีของ อบต.
เวยีง  จ านวน  20  
หมู่บา้น 

40,000          40,000        40,000  ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
บริหารจดัการขยะ 

ลดปัญหาจากการ
ก าจดัขยะอยา่งไม่ถูก
วธีิ 

ส านกังาน
ปลดั 

4 โครงการอบรมการเล้ียง
ไสเ้ดือนเพ่ือก าจดัขยะ
อินทรีย ์

เพ้ือใหป้ระชาชนมีความรู้
ในการใชไ้สเ้ดือนเพ่ือก าจดั
ขยะอินทรียใ์นครัวเรือน 

ประชาชนท่ีมีความสนใจ 
จ านวน  50  คน 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของผูเ้ขา้รับ
การอบรมมีความรู้
และสามารถน าไป

ปฏิบติัได ้

ปริมาณขยะอินทรีย์
ในชุมชนลดลง และ
ประชาชนมีปุ๋ยมูล
ไสเ้ดือนไวใ้ช ้

ส านกังาน
ปลดั 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหด้ ารงความสมบูรณ์และยัง่ยนื 
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
5.2 แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละแหล่งน ้ าธรรมชาติ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ใหเ้กิดผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการปลูกป่าชุมชน 

เฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษแ์ละรักษาป่าไม ้

ป่าชุมชนในพ้ืนท่ีของ 
อบต.เวยีง 

      20,000          20,000        20,000  จ านวนของพ้ืนท่ีป่า
ไมท่ี้ไดรั้บการปลูก

เพ่ิม 

ป่าไมไ้ดรั้บการดูแล
รักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี
อุดมสมบูรณ์ 

ส านกังาน
ปลดั 

2 โครงการสร้างฝายชะลอ
น ้ า 

เพ่ือชะลอการไหลของน ้ า 
และเพ่ือกกัเก็บน ้ าส าหรับ
การท าเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี 

จ านวน   5  ฝาย     200,000  

  

    200,000      200,000  จ านวนของการ
ก่อสร้างฝายชะลอน ้ า 

ชุมชนมีแหล่งน ้ าใช้
ส าหรับการ
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ี 

ส านกังาน
ปลดั 

3 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติโดย
การปลูกหญา้แฝก  อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

เพ่ือป้องกนัการพงัทลาย
ของดิน บริเวณแหล่งน ้ า
สาธารณะ 

แหล่งน ้ าสาธารณะใน
พ้ืนท่ี อบต.เวยีง 

      20,000  

  

      20,000        20,000  ร้อยละของพ้ืนท่ี
สาธารณะท่ีไดรั้บการ

ปลูกหญา้แฝก 

แหล่งน ้ าสาธารณะ
ไดรั้บการดูแลรักษา 
ป้องกนัการต้ืนเขิน
ของน ้ า 

ส านกังาน
ปลดั 

4 โครงการซ่อมแซมฝาย
ชะลอน ้ า 

เพ่ือซ่อมแซมฝายชะลอน ้ าท่ี
ช ารุดและเส่ือมสภาพใหมี้

สภาพการใชง้านท่ีดี 

ฝายชะลอน ้ าในพ้ืนท่ี 
อบต.เวยีง จ านวน  5  ฝาย 

    200,000        200,000      200,000   ร้อยละของฝายชะลอ
น ้ าท่ีไดรั้บการ
ซ่อมแซมและ
ปรับปรุง  

ฝายชะลอน ้ ามีสภาพ
ใชง้านท่ีดี  สามารถ
ชะลอน ้ าและกกัเก็บ
น ้ าไวใ้ชใ้นการเกษตร
กรรมอยา่งพอเพียง 

ส านกังาน
ปลดั 



 

 
 

 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
5.2 แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละแหล่งน ้ าธรรมชาติ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ใหเ้กิดผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
5 โครงการจดัท าแนวกนัไฟ

ป่าชุมชน 
เพ่ือใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษป่์าไมแ้ละแกไ้ข
ปัญหาไฟป่า 

ป่าชุมชนในพ้ืนท่ีของ 
อบต.เวยีง 

      20,000          20,000        20,000  จ านวนพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้
ไดรั้บสร้างแนวกนัไฟ 

ป่าไมไ้ดรั้บการดูแล
รักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี
อุดมสมบูรณ์ 

ส านกังาน
ปลดั 

6 โครงการรักน ้ า รักป่า รัก
แผน่ดิน 

เพ่ือใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษแ์ละรักษาแหล่ง
น ้ า  ป่าชุมชน ใหมี้ความ
อุดมสมบูรณ์ 

ชุมชนทั้ง 20  หมู่บา้น 10,000  10,000 10,000 ชุมชนมีส่วนร่วมใน
โครงการครบทุก 20  

หมู่บา้น 

แหล่งน ้ า สาธารณะ
และป่าชุมชนมีความ
อุดมสมบูรณ์
เหมาะสมกบัการ
ด ารงชีวติในชุมชน 

ส านกังาน
ปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 2   การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
6 .ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารงาน 
6.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชน  และการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
เพื่อส ารวจขอ้มูลปัญหาและ
ความตอ้งการ  ในการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ชุมชนในพ้ืนท่ี อบต.เวยีง 
จ านวน  20  ชุมชน 

        30,000            30,000          30,000  ร้อยละของโครงการ
ท่ีไดรั้บการเสนอจาก
ชุมชนและไดรั้บการ
บรรจุในแผนพฒันา 

อบต.มีแผนพฒันาท่ี
ตอบสนองกบัปัญหา
และความตอ้งการ
ของประชาชน 

ส านกังาน
ปลดั 

2 โครงการหมู่บา้นแผน่ดิน
ธรรมแผน่ดินทอง 

เพื่อขยายผลการนอ้มน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การพฒันาดา้น
จิตใจ สงัคม และเศรษฐกิจ 
ไปสู่หมู่บา้นและชุมชน  

ชุมชนในพ้ืนท่ี อบต.เวยีง 
จ านวน  20  ชุมชน 

        30,000             30,000        30,000   ชุมชนท่ีไดมี้การ
ด าเนินการมีการ

พฒันาดา้นสงัคมและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  

ประชาชนมีการ
พฒันาดา้นจิตใจ 
สงัคม และเศรษฐกิจ 
และไดน้อ้มน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการ
ด าเนินชีวติ 

ส านกังาน
ปลดั 

 
 
 
 



 

 
 

 

6 .ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารงาน 
6.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชน  และการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
3 โครงการ อบต.เวยีง

โปร่งใสตา้นภยัทุจริต 
เพื่อใหก้ารปฏิบติังาน
ราชการของ อบต.เวยีง
เป็นไปดว้ยความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

ประชาสมัพนัธ์งาน
ราชการของ อบต.ให้
ชุมชนไดรั้บทราบทุก
หมู่บา้น 

5,000            5,000 5,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของชุมชนท่ีมีต่อการ
ปฏิบติังานของ อบต. 

การปฏิบติังานของ 
อบต.เวยีงไดรั้บการ
ตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน 

ส านกังาน
ปลดั 

4 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรีอ าเภอเทิง ตาม
โครงการจดักิจกรรมเน่ือง
ในวนัแม่แห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2560 

เพ่ือใหก้ลุ่มพฒันาสตรีได้
ด าเนินการจดักิจกรรมต่าง 
ๆในวนัแม่แห่งชาติไดต้าม
วตัถุประสงค ์

กลุ่มสตรีในพ้ืนท่ีอ าเภอ
เทิง 

          5,000              5,000            5,000  กลุ่มสตรีเขา้ร่วมใน
กิจกรรมครบทุก

ต าบล 

กลุ่มพฒันาสตรี
สามารถด าเนิน
กิจกรรมในวนัแม่ได ้

ส านกังาน
ปลดั 

5 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรีอ าเภอเทิง ตาม
โครงการจดักิจกรรมเน่ือง
ในวนัสตรีสากล ประจ าปี 
พ.ศ.2560 

เพ่ือใหก้ลุ่มพฒันาสตรีได้
ด าเนินการจดักิจกรรมต่าง 
ๆในวนัสตรีสากลไดต้าม
วตัถุประสงค ์

กลุ่มสตรีในพ้ืนท่ีอ าเภอ
เทิง 

          7,000              7,000            7,000  กลุ่มสตรีเขา้ร่วมใน
กิจกรรมครบทุก

ต าบล 

กลุ่มพฒันาสตรี
สามารถด าเนิน
กิจกรรมในวนัสตรี
สากลได ้

ส านกังาน
ปลดั 

6 โครงการฝึกอบรม
เยาวชนจิตอาสารักษ์
แผน่ดิน 

เพ่ือใหก้ลุ่มเยาวชนเกิดจิต
อาสาในการพฒันาแผน่ดิน
ถ่ินเกิด 

กลุ่มเยาวชนจ านวน  60  
คน 

30,000    ร้อยละของเยาวชนท่ี
เขา้ร่วมโครงการมี
จิตส านึกรักแผน่ดิน 

เยาวชนรุ่นใหม่มี
จิตส านึกรักบา้นเกิด
และร่วมกนัพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

ส านกังาน
ปลดั 

 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 2   การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
6 .ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารงาน 
6.2 แนวทางการพฒันาระบบการใหบ้ริการแก่ประชาชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการฝึกอบรมเพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพ
พนกังานและลูกจา้ง  และ
สมาชิกสภา อบต.เวยีง  
ดา้นการบริหารจดัการ
พฒันาชุมชนต าบลเวยีง 

เพื่อใหพ้นกังาน ลูกจา้งและ
สมาชิกสภา มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี
ยิง่ข้ึน 

พนกังาน ลูกจา้ง และ
สมาชิกสภา ฯ  จ านวน  
100 คน 

      200,000    200,000 200,000   ร้อยละของผูเ้ขา้รับ
การอบรมมีความรู้
ความเขา้ใจในการ

ปฏิบติังาน 

พนกังาน ลูกจา้ง และ
สมาชิกสภาสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกังาน
ปลดั 

2 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมพนกังาน อบต.
เวยีง 

เพื่อใหพ้นกังาน อบต.เวยีง 
มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ี
ดีในการใหบ้ริการกบั
ประชาชน 

พนกังาน และลูกจา้ง  
จ านวน   50   คน 

        10,000            10,000          10,000  ประชาชนมีความพึง
พอใจในการ
ปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ียิง่ข้ึน 

พนกังาน ลูกจา้ง 
ปฏิบติังานดว้ย
คุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีดี 

ส านกังาน
ปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับพนกังานและ
ลูกจา้ง อบต.  

เพื่อเพ่ิมศกัยภาพการใชง้าน
คอมพิวเตอร์แก่พนกังาน
และลูกจา้ง อบต. 

พนกังานและลูกจา้ง 
จ านวน  30  คน 

        30,000            30,000          30,000  ร้อยละของผูเ้ขา้รับ
การอบรมมีความรู้
ความเขา้ใจในการใช้
งานคอมพิวเตอร์ 

พนกังานและลูกจา้ง
สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ส านกังาน
ปลดั 



 

 
 

 

6 .ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารงาน 
6.2 แนวทางการพฒันาระบบการใหบ้ริการแก่ประชาชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
4 โครงการสร้างเสริม

ประสิทธิภาพการบริหาร
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารการ
จดัซ้ือ-จดัจา้ง และ
สถานท่ีกลางในการ
ประกวดราคา/สอบราคา 
ของ อปท.ระดบัอ าเภอ 
อ าเภอเทิง จงัหวดั
เชียงราย 

เพ่ือใหศู้นยข์อ้มูลข่าวสาร
การจดัซ้ือ-จดัจา้ง และ
สถานท่ีกลางในการ
ประกวดราคา/สอบราคา 
ของ อปท.ระดบัอ าเภอ 
อ าเภอเทิง  สามารถอ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบติังานดา้นการจดัซ้ือจดั
จา้ง ของ อปท. 

ศูนยข์อ้มูลข่าวสารระดบั
อ าเภอ 

        18,000     18,000 18,000  ประสิทธิภาพของ
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
ระดบัอ าเภอ ในการ
ใหบ้ริการดา้นขอ้มูล
ข่าวสารของทาง

ราชการแก่ประชาชน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการใชศู้นย์
ขอ้มูลข่าวสารการ
จดัซ้ือ-จดัจา้ง และ
สถานท่ีกลางในการ
ประกวดราคา/สอบ
ราคา ของ อปท.ระดบั
อ าเภอ  

กองคลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 2   การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
6 .ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารงาน 
6. 3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยสี าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการจดัซ้ือ

โปรเจคเตอร์   ขนาดไม่
นอ้ยกวา่  3,500   ANSI  
Lumens 

เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานใน
ส านกังาน  อบต.เวยีง  และ
ปฏิบติังานนอกพ้ืนท่ี 

จ านวน   1   เคร่ือง        39,000       ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและมี
ความสะดวกมากข้ึน 

ส านกังาน
ปลดั 

2 โครงการจดัซ้ือจอรับภาพ
โปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง 

เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานใน
ส านกังาน  อบต.เวยีง  และ
ปฏิบติังานนอกพ้ืนท่ี 

จ านวน   1  จอ  10,000              ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและมี
ความสะดวกมากข้ึน 

ส านกังาน
ปลดั 

3 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองน ้ า
น ้ าเยน็ 

เพื่อใชรั้บรองประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการ 

เคร่ืองท าน ้ าเยน็ จ านวน 2  
เคร่ือง 

10,000       ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูม้าติดต่อ

ราชการ 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการติดต่อ

ราชการยิง่ข้ึน 

ส านกังาน
ปลดั 

4 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
ขยายเสียงพร้อมล าโพง 

เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน
นอกพ้ืนท่ีส านกังาน 

เคร่ืองขยายเสียงพร้อม
ล าโพง จ านวน 1 ชุด 

       100,000      ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

สามารถใชป้ระโยชน์
ในการปฏิบติังานต่าง 
ๆ มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

ส านกังาน
ปลดั 

 



 

 
 

 

6 .ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารงาน 
6. 3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยสี าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
5 โครงการจดัซ้ือปร้ินเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานใน

ส านกังาน  อบต.เวยีง   
เคร่ืองปร้ินเตอร์ ชนิด
เลเซอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 

32,000    ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและมี
ความสะดวกมากข้ึน 

ส านกังาน
ปลดั 

6 โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ี
ท างาน 

เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานใน
ส านกังาน  อบต.เวยีง   

เกา้อ้ีส านกังาน จ านวน  
10 ตวั 

20,000  20,000 20,000 ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและมี
ความสะดวกมากข้ึน 

ส านกังาน
ปลดั 

7 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานใน
ส านกังาน  อบต.เวยีง   

คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโตะ๊ 
จ านวน  2  เคร่ือง 

         44,000  44,000 44,000 ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและมี
ความสะดวกมากข้ึน 

ส านกังาน
ปลดั 

8 โครงการจดัซ้ือป้ายหยดุ
ตรวจ 

เพ่ือใชใ้นกิจกรรมการ
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัในชุมชน 

รูปทรงสามเหล่ียม  ติด
สญัญาณไฟหมุนสีแดง 
ดา้นขา้งติดหลอดนีออน 
จ านวน 2  ตวั 

20,000    ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและมี
ความสะดวกมากข้ึน 

ส านกังาน
ปลดั 

9 โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองโทรสาร 

เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานใน
ส านกังาน  อบต.เวยีง   

เคร่ืองโทรสารชนิด
เลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 

15,000    ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและมี
ความสะดวกมากข้ึน 

ส านกังาน
ปลดั 

 
 
 



 

 
 

 

6 .ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารงาน 
6. 3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยสี าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
10 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองขดั

พ้ืน 
เพื่อใชค้วามสะอาด
ส านกังาน 

เคร่ืองขดัพ้ืน จ านวน  2 
เคร่ือง 

20,000    ระยะเวลาในการท า
ความสะอาดพ้ืน 

ส านกังานมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

ส านกังาน
ปลดั 

11 โครงการจดัซ้ือพดัลม
สนาม 

เพื่อใชอ้  านวยความสะดวก
ในกิจกรรมงานของ อบต.
เวยีง 

จ านวน  6   ตวั            30,000   ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

สามารถท าใหก้ารจดั
กิจกรรมในโครงการ
ต่าง ๆมีความสะดวก
มากยิง่ข้ึน 

ส านกังาน
ปลดั 

12 โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด  
36,000  บีทีย ู (หอ้ง
รับรอง ) 

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การใชพ้ื้นท่ีในส านกังาน 
อบต.เวยีง 

จ านวน  3   เคร่ือง     132,000   ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

ผูม้าติดต่อราชการกบั 
อบต.เวยีง เกิดความ
พึงพอใจในการให ้
บริการในดา้นต่าง ๆ 

ส านกังาน
ปลดั 

13 โครงการจดัซ้ือรถกูภ้ยั เพ่ือป้องกนัและระงบัเหตุ
สาธารณภยัต่าง ๆ 

รถกูภ้ยัพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 คนั 

       1,200,000    ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

ลดการสูญเสียชีวติ
และทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 

ส านกังาน
ปลดั 

14 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์
ส าหรับตรวจวเิคราะห์ค่า
ดิน 

เพื่อใชต้รวจและวเิคราะห์
ค่าดินเบ้ืองตน้ ของพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

เคร่ืองมือวดัค่า พีเอช ,
เคร่ืองมือวดัค่ากรด-ด่าง,
เคร่ืองมือวดัค่า เอน็ พี เค 

15,000    ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

เกษตรกรสามารถน า
ผลวเิคราะห์ไป
ปรับปรุงดินเพื่อให้
เหมาะสมกบัการปลูก
พืช 

ส านกังาน
ปลดั 

 



 

 
 

 

6 .ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารงาน 
6. 3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยสี าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
15 โครงการจดัสร้างป้าย

ประชาสมัพนัธ์แบบ
โครงสร้างเหลก็  

เพื่อใชใ้นการติดป้าย
ประชาสมัพนัธ์งานของ 
อบต.เวยีง 

ป้ายโครงสร้างเหลก็ 
ขนาดไม่นอ้ยกวา่  2 x 4  
เมตร  จ านวน  3  ป้าย 

    24,000   ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

มีสถานท่ีในการติด
ป้ายประชาสมัพนัธ์
งานของ อบต.เวยีง 

กองคลงั 

16 โครงการจดัซ้ือตูก้ระจก
บานเล่ือนสูง 

เพ่ือใชใ้นการเก็บฎีกา 
เอกสารทางการเงิน 

ตูก้ระจกบานเล่ือนสูง 
จ านวน  10  ตู ้

55,000    ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

การจดัเก็บเอกสารมี
ความเป็นระเบียบ 

กองคลงั 

17 โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองพิมพ ์Multifunction  
แบบฉีดหมึก (Inkjet)   

เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานใน
ส านกังาน  อบต.เวยีง   

เคร่ืองพิมพ ์Multifunction  
แบบฉีดหมึก  จ านวน  2  
เคร่ือง 

15,800    ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและมี
ความสะดวกมากข้ึน 

กองการศึกษา 

18 โครงการจดัซ้ือกลอ้ง
วงจรปิดส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 

เพ่ือเพ่ิมมาตรการรักษา
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นทางราชการ 

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็จ านวน 5 
ศูนย ์

100,000    ร้อยละของการเกิด
เหตุร้ายลดนอ้ยลง 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มี
ความปลอดภยัมาก

ข้ึน 

กองการศึกษา 

19 โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองพิมพ ์Multifunction  
แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานใน 
ศพด.ทั้ง 5 แห่ง 

 เคร่ืองพิมพ ์
Multifunction  แบบฉีด
หมึก  จ านวน  5  เคร่ือง 

            
25,000  

 ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

เพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของ ศพด.

ทั้ง 5 แห่ง 

กองการศึกษา 

20 โครงการจดัสร้างเวที
สนามแบบโครงสร้าง
เหลก็ 

เพ่ือใชใ้นการจดักิจกรรม
งานต่าง ๆ ของ อบต.เวยีง 

จ านวน    1    ชุด 30,000       ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

มีความสะดวกในการ
จดักิจกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

กองช่าง 

 



 

 
 

 

6 .ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารงาน 
6. 3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยสี าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
21 เคร่ืองหาพิกดัดว้ย

สญัญาณดาวเทียมแบบ
พกพา 

เพ่ือใชใ้นการจบัพิกดั
ต าแหน่งงานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

เคร่ืองหาพิกดัดว้ย
สญัญาณดาวเทียมจ านวน 
1 เคร่ือง 

25,000     ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

มีความสะดวก และ
แม่นย  าในการหาค่า
พิกดัต าแหน่ง 

กองช่าง 

22 ลอ้วดัระยะ เพ่ือใชว้ดัระยะเสน้ทางต่าง 
ๆ 

ลอ้วดัระยะจ านวน  2  ชุด 12,000    ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

ไดรั้บความสะดวกใน
การปฏิบติังานยิง่ข้ึน 

กองช่าง 

23 ตูเ้หลก็ส าหรับเก็บ
เคร่ืองมือช่าง 

เพ้ือใชเ้ก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ของกองช่าง 

ตูเ้หลก็ชนิดทึบ จ านวน 2 
ตู ้

10,000    ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ไดรั้บการเก็บรักษา
อยา่งเป็นระเบียบ 

กองช่าง 

24 เคร่ืองเช่ือมโลหะ เพ่ือใชเ้ช่ือมโลหะต่าง ๆ เคร่ืองเช่ือมโลหะแบบอิน
วอเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 

  6,000  ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

ไดรั้บความสะดวกใน
การปฏิบติังานยิง่ข้ึน 

กองช่าง 

25 สวา่นไร้สาย เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน
ของกองช่าง 

สวา่นไร้สาย จ านวน 1 
เคร่ือง 

  4,000  ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

ไดรั้บความสะดวกใน
การปฏิบติังานยิง่ข้ึน 

กองช่าง 

26 ไมส้ตาฟฟ์ ใชว้ดัระยะของงาน ไมส้ตาฟฟ์ จ านวน 1 อนั   3,000  ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

ไดรั้บความสะดวกใน
การปฏิบติังานยิง่ข้ึน 

กองช่าง 

27 แบบหล่อลูกปูนคอนกรีต เพ่ือใชเ้ก็บตวัอยา่งปูนเพ่ือ
ทดสอบ 

แบบหล่อลูกปูนทรง
เหล่ียม ขนาด 15*15*15 
ซม. 3 ลูกพร้อมเหลก็
กระทุง้ 1 อนั 

  8,000  ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

งานก่อสร้างต่าง ๆ 
ไดรั้บการตรวจสอบ

มาตรฐาน 

กองช่าง 

 



 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา    แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2560 - 2562   ยทุธศาสตร์ท่ี 2   การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
6 .ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารงาน 
6.4  แนวทางการพฒันาระบบจดัหารายได ้ใหมี้การจดัเก็บไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 
1 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี 

อบต.เวยีง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การประเมินการจดัเก็บภาษี
ในพ้ืนท่ี 

จดัท าแผนท่ีภาษี
ครอบคลุมทั้ง  20  ชุมชน 

      100,000          100,000        100,000  ร้อยละของเงินรายได้
ท่ีไดจ้ากการเก็บภาษี

ประจ าปี 

สามารถจดัเก็บภาษี
ต่าง ๆในชุมชนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กองคลงั 

2 โครงการประชาสมัพนัธ์
การช าระภาษีประจ าปี 

เพื่อประชาสมัพนัธ์การ
ช าระภาษีต่าง ๆ ประจ าปี 

ประชาชนไดช้ าระภาษีไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ  80 

        10,000            10,000          10,000  ร้อยละของเงินรายได้
ท่ีไดจ้ากการเก็บภาษี

ประจ าปี 

ประชาชนไดรั้บทราบ
ก าหนดการเสียภาษี
ประจ าปี 

กองคลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

บัญชีประสานโครงการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 

ตามกรอบการประสาน ที ่................(ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดบัจงัหวดั)........................... 
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือโครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  หน่วยงาน
รับผดิชอบ ปี  2560 ปี  2561 2562 รวม 

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บา้น
ร่องริว   หมู่ท่ี 12  ต าบลเวยีง  อ าเภอเทิง 
จงัหวดัเชียงราย  เช่ือมต่อกบั  บา้นหว้ย
โป่ง    ต าบลตา้   อ าเภอขนุตาล   
จงัหวดัเชียงราย 
 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางการ
เช่ือมต่อระหวา่งต าบล และ
ใชส้ าหรับการขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กวา้งเฉล่ีย   
6  เมตร  ยาว        12,300   เมตร  
หนา  0.15   เมตร  หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่นอ้ยกวา่   11,070  
ลูกบาศกเ์มตร                                          

12,400,000   12,400,000 กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต  บา้นหว้ยไคร้ใหม่   
หมู่ท่ี  6    เช่ือมต่อกบั  บา้นสนัทราย
งาม  หมู่ท่ี  2  ต าบลสนัทรายงาม   
อ าเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

เพ่ือซ่อมแซมถนนลาดยางท่ี
ช ารุดเสียหาย ใหมี้สภาพท่ี
เหมาะสมกบัการสญัจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทติ์
กคอนกรีต  กวา้งเฉล่ีย   6   เมตร  
ยาว        4,780   เมตร  หนาเฉล่ีย  
0.04  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี   34,680  
ตารางเมตร     

14,600,000   14,600,000 กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลลติ์กคอนกรีต  หมู่ท่ี 19  เช่ือมต่อ  
หมู่ท่ี 22 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางท่ีช ารุดเสียหาย
ระหวา่งชุมชน 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลลติ์
กคอนกรีต  กวา้งเฉล่ีย  5  เมตร  
ยาว  780  เมตร หนาเฉล่ีย  0.04 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีแอสฟัลลติ์กคอ
นกรีตไม่นอ้ยกวา่  3,900  ตาราง
เมตร 

1,790,000   1,790,000 กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

 
 

 

บัญชีประสานโครงการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 

ตามกรอบการประสาน ที ่................(ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดบัจงัหวดั)........................... 
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือโครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  หน่วยงาน
รับผดิชอบ ปี  2560 ปี  2561 2562 รวม 

4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลลติ์กคอนกรีต  หมู่ท่ี 25  เช่ือมต่อ  
หมู่ท่ี 3 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางท่ีช ารุดเสียหาย
ระหวา่งชุมชน 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลลติ์
กคอนกรีต  กวา้งเฉล่ีย  5  เมตร  
ยาว  1,650  เมตร หนาเฉล่ีย  0.04 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีแอสฟัลลติ์กคอ
นกรีตไม่นอ้ยกวา่ 8,250  ตาราง
เมตร 

    3,700,000        3,700,000  กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์
ติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 7  เช่ือมต่อ  เขต
ต าบลหงาว 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางการ
เช่ือมต่อระหวา่งต าบล และ
ใชส้ าหรับการขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลลติ์
กคอนกรีต  กวา้งเฉล่ีย  6  เมตร  
ยาว  4,000  เมตร หนาเฉล่ีย   0.05
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีแอสฟัลลติ์กคอ
นกรีตไม่นอ้ยกวา่      ตารางเมตร 

     4,000,000  4,000,000 กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5 เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางคมนาคม
ในหมู่บา้น 

ถนน คสล. กวา้ง  4  เมตร   ยาว  
700  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 
2,800 ตารางเมตร 

1,370,000 
 

  1,370,000 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

 
 

 

บัญชีประสานโครงการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 

ตามกรอบการประสาน ที ่................(ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดบัจงัหวดั)........................... 
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือโครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  หน่วยงาน
รับผดิชอบ ปี  2560 ปี  2561 2562 รวม 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท ์   
ติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 21 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท ์  ติ
กคอนกรีต  กวา้ง   6  เมตร  
ยาว  2,000  เมตร 

3,000,000    กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างเมรุสุสานชุมชนร่องแช่ เพื่อใชใ้นการประกอบการ
ฌาปนกิจในชุมชนร่องแช่ 

อาคารเมรุ คสล. จ านวน  1  
หลงั 

1,500,000     

9 โครงการก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นริม
อิง 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีใน
การดูแลและพฒันาเด็ก

เล็กในพื้นท่ี 

อาคาร ศพด. 1  หลงัตาม
แบบมาตรฐานของ สถ. 

 1,800,000      

10 โครงการก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น
หว้ยหลวง 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีใน
การดูแลและพฒันาเด็ก

เล็กในพื้นท่ี 

อาคาร ศพด. 1  หลงัตาม
แบบมาตรฐานของ สถ. 

 1,800,000      

แบบ ผ.02 



 

 
 

 

บัญชีประสานโครงการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 

ตามกรอบการประสาน ที ่................(ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดบัจงัหวดั)........................... 
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือโครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  หน่วยงาน
รับผดิชอบ ปี  2560 ปี  2561 2562 รวม 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสถานีสูบน ้ าวงัขม้ิน ขยายเขตไฟฟ้า  เขา้สถานี
สูบน ้ าเพ่ือใชก้บัเคร่ืองสูบ
น ้ าดว้ยไฟฟ้า 

ระบบไฟฟ้าของสถานีสูบ
น ้ าวงัขม้ิน 

3,000,000   3,000,000 กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสถานีสูบน ้ าวงัสบ
ไคร้ 

ขยายเขตไฟฟ้า  เขา้สถานี
สูบน ้ าเพ่ือใชก้บัเคร่ืองสูบ
น ้ าดว้ยไฟฟ้า 

ระบบไฟฟ้าของสถานีสูบ
น ้ าสบไคร้ 

2,800,000   2,800,000 กองช่าง 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสถานีสูบน ้ าร่องแช่ ขยายเขตไฟฟ้า  เขา้สถานี
สูบน ้ าเพ่ือใชก้บัเคร่ืองสูบ
น ้ าดว้ยไฟฟ้า 

ระบบไฟฟ้าของสถานีสูบ
น ้ าร่องแช่ 

2,000,000   2,000,000 กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 

 
 

 

บัญชีประสานโครงการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 

ตามกรอบการประสาน ที ่................(ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดบัจงัหวดั)........................... 
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือโครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  หน่วยงาน
รับผดิชอบ ปี  2560 ปี  2561 2562 รวม 

14 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าวงั
ขม้ิน 

เพ่ือสูบน ้ าเขา้พ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างสถานีสูบน ้ าพร้อม
ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้า  
พร้อมทั้งอุปกรณ์ 

   20,000,000       20,000,000  กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าวงั
สบไคร้ 

เพ่ือสูบน ้ าเขา้พ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างสถานีสูบน ้ าพร้อม
ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้า  
พร้อมทั้งอุปกรณ์ 

   20,000,000       20,000,000  กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้า
ร่องแช่ 

เพ่ือสูบน ้ าเขา้พ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างสถานีสูบน ้ าพร้อม
ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้า  
พร้อมทั้งอุปกรณ์ 

   20,000,000       20,000,000  กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 

 
 

 

บัญชีประสานโครงการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 

ตามกรอบการประสาน ที ่................(ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดบัจงัหวดั)........................... 
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือโครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  หน่วยงาน
รับผดิชอบ ปี  2560 ปี  2561 2562 รวม 

17 โครงการปรับปรุงแหล่งน ้ าผลิตน ้ าประปา เพ่ือปรับปรุงแหล่งน ้ าดิบ
ส าหรับการผลิตน ้ าประปา
ในชุมชนเขตพ้ืนท่ี ต าบล
เวยีง 

แหล่งน ้ าดิบท่ีใชใ้นการผลิต
น ้ าประปาของชุมชนต่าง ๆ 
เช่น อ่างเก็บน ้ า,สระเก็บน ้ า   
ฯลฯ 

3,000,000   3,000,000 กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงแหล่งน ้ า
สาธารณประโยชน์ 

เพ่ือปรับปรุงแหล่งน ้ า
สาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน 
ใหส้ามารถกกัเก็บน ้ าไวใ้ช้
ในกิจการ
สาธารณประโยชน์ของ
ประชาชน 

แหล่งน ้ าสาธารณะต่าง ๆ 
เช่น ล าหว้ย,ร่องน ้ า,หนอง
น ้ า,ล าคลอง ฯลฯ 

2,000,000   2,000,000 กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงท่อส่งน ้ าเพ่ือการเกษตร  
หมู่ท่ี 12 

 เพ่ือปรับปรุงท่อส่งน ้ า  ให้
สามารถส่งน ้ าเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตรไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

 ปรับปรุงโดยวางท่อ พีวซีี 
ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 16  
น้ิว ชั้น 8.5 ยาว 1,185 ม. 
และท่อพีวซีี ขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 4 น้ิว ชั้น  
8.5  ยาว  300 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง  

    3,630,000    3,630,000 กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

 
 

 

บัญชีประสานโครงการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 

ตามกรอบการประสาน ที ่................(ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดบัจงัหวดั)........................... 
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือโครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  หน่วยงาน
รับผดิชอบ ปี  2560 ปี  2561 2562 รวม 

20 โครงการขยายท่อส่งน ้ าเพ่ือการเกษตร  บา้น
หว้ยไคร้  หมู่ท่ี 3 

 เพ่ือส่งน ้ าเขา้พ้ืนท่ี
เกษตรกรรม  

 ขยายท่อส่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตร โดยก่อสร้างวาง
ท่อ พีวซีี ขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 14  น้ิว ชั้น 
8.5 ยาว 1,300 ม. พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง และติดตั้งจุด
ปล่อยน ้ าจ านวน 6 จุด  

    3,000,000    3,000,000 กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
บา้นทุ่งโหง้   หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งน ้ าส าหรับ
การอุปโภคและบริโภคใน
ชุมชน 

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวยีง ก าหนด 

3,650,000               3,650,000  
 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
บา้นหว้ยหลวง  หมู่ท่ี 13 

เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งน ้ าส าหรับ
การอุปโภคและบริโภคใน
ชุมชน 

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวยีง ก าหนด 

3,650,000               3,650,000  กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 



 

 
 

 

ส่วนที ่ 7  
การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.

2548   หมวด 5  การน าแผนพฒันาไปปฏิบติั  
 ขอ้ 24  ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ิน ประกาศใชแ้ผนพฒันาท่ีอนุมติัแลว้  และน าไปปฏิบติั รวมทั้งแจง้สภา
ทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   อ าเภอ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และประกาศใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีประกาศใชแ้ละ
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 
 ขอ้ 25  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใชแ้ผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมี้การปฏิบติัใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคต์ามโครงการท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปี 
 
 หมวดที ่6  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 ขอ้ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  

1. ก าหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลพฒันาต่อผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน  เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน         

และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนั

อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย

ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร 

  

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

 

-ส าเนา- 
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  

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

  อาศยัความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘   หมวด  ๓  ขอ้  ๑๗    

  สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  ไดพ้ิจารณาร่างแผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕ ๖๐ -๒๕๖๒  
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  เม่ือการประชุมสภาสมยั วิสามญั   คร้ังท่ี  ๒  เม่ือวนัท่ี   ๒๔  พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙   และสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงไดมี้มติเห็นชอบร่างแผนพฒันาดงักล่าว เรียบร้อยแลว้   
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงจึงไดพ้ิจารณาและอนุมติัใหใ้ชแ้ผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕ ๖๐ - ๒๕๖๒  
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินและจดัท าขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ต่อไป 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี   ๒ ๗    เดือน พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
     
     (ลงช่ือ)         สวาท    สมใจ 
        (นายสวาท    สมใจ)  
                     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง 
   

 


