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ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง 

เร่ือง การรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
******************************************* 

                          ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาํหนดให ้อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มูล
และรายงานผลการดาํเนินงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดว้ย 
ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) กาํหนดใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน  และ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน         พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนั      นบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดงักล่าว        และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั     โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
                          ดงันั้นเพื่อการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์      ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
จดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อบต.เวยีง จึงขอประกาศผลการดาํเนินงานการจดัทาํงบประมาณ 
การใชจ่้าย และผลการดาํเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561   มาเพื่อใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกาํกบัการบริหารจดัการ  อบต.เวยีง ดงัน้ี 
 
ก. วสัิยทศัน์ ของอบต.เวยีง  
                         "บา้นเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวติกา้วหนา้ เกษตรพฒันา ศิลปวฒันธรรมลํ้าค่า การศึกษาเด่น เนน้
ส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยนื " 
 
ข. พนัธกจิ ของอบต.เวยีง  
    1. ประชาชนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงและกา้วทนัเทคโนโลยี  
    2. ประชาชนไดรั้บการบริการดา้นสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน อยา่งทัว่ถึง  
    3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมดา้นจารีต วฒันธรรม  ประเพณีทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง  
    4. ชุมชนมีศกัยภาพและรายไดจ้าก การท่องเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย ์การเกษตร อุตสาหกรรม  
    5. ชุมชนมีความสะอาด ปราศจากมลพิษ  
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    6. การคมนาคมสะดวก และปลอดภยั  
    7. ประชาชนมีอาชีพและรายไดพ้อเพียงต่อการดาํรงชีพ  
    8. การดาํเนินงานและการบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้  
    9. ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมของรัฐและกิจกรรมทางการเมือง   
    10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
    11. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ       
 

ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของอบต.เวยีงไดก้าํหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้6 
ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
    ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
         1.1 แนวทางการพฒันาดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  
         1.2 แนวทางการพฒันาดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
         1.3 แนวทางการพฒันาจดัหาแหล่งนํ้าสาํหรับการอุปโภคและบริโภค  และแหล่งนํ้าสาํหรับการเกษตร 
 
    ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 
         2.1 แนวทางการส่งเสริมดา้นสวสัดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์  
         2.2 แนวทางการส่งเสริมและดูแลการสาธารณสุขของประชาชน  
         2.3 แนวทางการป้องกนัและการบรรเทาสาธารณภยั 
         2.4 แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน  
 
    ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณท้ีองถิ่น 
         3.1 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาดา้นการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั และ
การส่งเสริมอาชีพ  
         3.2 แนวทางการส่งเสริมสนบัสนุนงานดา้นศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
         3.3 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชน ชุมชนในดา้นการกีฬาและนนัทนาการ  
 
    ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาด้านเศรษฐกจิ การพาณชิยกรรมและการเกษตรกรรม 
         4.1 แนวทางการส่งเสริมการทาํการเกษตรอินทรีย ์การเกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรแบบพอเพียง   
        4.2 แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินคา้ทางการเกษตร และการส่งเสริม
ดา้นการตลาด  
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    ยุทธศาสตร์ที ่5 พฒันาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
         5.1 แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เหมาะสมกบัการดาํรงชีวติ  
         5.2 แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละแหล่งนํ้าธรรมชาติ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ให้
เกิดผลสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื  
 
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
         6.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน  
         6.2 แนวทางการพฒันาระบบการใหบ้ริการแก่ ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
         6.3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ และเทคโนโลยี  สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
         6.4 แนวทางการพฒันาระบบจดัหารายได้ ใหมี้การจดัเก็บไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

ง. การวางแผน 
                               อบต.เวยีง ไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การจดัเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพื้นท่ี 
ก่อนนาํมาจดัทาํโครงการเพื่อพฒันาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 4 ปี ต่อไป  
                              อบต.เวยีง ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 โดย
ไดก้าํหนดโครงการท่ีจะดาํเนินการตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ดงัน้ี 
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ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

69 73,266,200.00 45 19,964,000.00 50 31,620,000.00 47 27,420,000.00 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การ
พฒันาดา้นคุณภาพ
ชีวติ 

29 3,595,000.00 32 1,058,000.00 29 668,000.00 29 1,015,000.00 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การ
พฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม
และประเพณีทอ้งถ่ิน 

14 2,870,000.00 14 2,820,000.00 14 2,820,000.00 14 2,820,000.00 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การ
พฒันาดา้นการเมือง
และการบริหารงาน 

12 310,000.00 12 290,000.00 12 290,000.00 12 290,000.00 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
พฒันาดา้นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5 80,000.00 5 80,000.00 5 80,000.00 5 80,000.00 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
การพาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

8 160,000.00 8 160,000.00 8 160,000.00 8 160,000.00 

รวม 137 80,281,200.00 116 24,372,000.00 118 35,638,000.00 115 31,785,000.00 
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แผนภูมิแสดงจาํนวนโครงการ  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  พ.ศ.2561 - 2564 
เปรียบเทียบตามยทุธศาสตร์ 

 

จ. การจัดท างบประมาณ 
                              ผูบ้ริหาร อบต.เวยีง ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 โดย
มีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จาํนวน 120 โครงการ งบประมาณ 17,477,400 บาท สามารถ
จาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 53 13,051,200.00 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิต 28 1,045,000.00 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน 14 2,881,200.00 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารงาน 12 260,000.00 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 5 80,000.00 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 8 160,000.00 

รวม 120 17,477,400.00 
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แผนภูมิแสดงจาํนวนงบประมาณ  ท่ีปรากฏในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ.2560 
แยกตามแต่ละยทุธศาสตร์ 
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รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณและโครงการท่ีขออนุมติัใชเ้งินสะสม (ต.ค. 60- มี.ค.61) อบต.เวยีง มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค์ 

ผลผลติ 

1. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 3 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพื่อใชเ้ป็น
เส้นทาง
สัญจรภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กวา้ง 4.00 มตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีถนน 
คสล. 400.00 ตาราง
เมตร  
 

2. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
เขา้พื้นท่ีการเกษตร 
หมู่ท่ี 4 

เงินสะสม 440,000.00 เพื่อใชเ้ป็น
เส้นทาง
สัญจรเขา้
พื้นท่ี
เกษตรกรรม 

จุดท่ี 1 กวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะ 1,250.00 เมตร 
จากบา้นนายกอ้ง ธนะ
วงค ์ส้ินสุดสวนนาย
ประสิทธ์ิ เชิงดอย 
 

3. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 5 

เงินสะสม 499,800.00 เพื่อใชเ้ป็น
เส้นทาง
สัญจรภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 4.00 เมตร ระยะ 
212.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร จากสวนนายแก่น 
วงคไ์ชย ส้ินสุดท่ีนานาง
อุฬาริน รุ่งเรือง 
 

4. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขดุลอกอ่าง
เก็บนํ้าทุ่งโหง้ หมู่ท่ี 5 

เงินสะสม 1,000,000.00 เพื่อใหอ่้าง
เก็บนํ้ากกัเก็บ
นํ้าไวเ้พียงพอ
สาํหรับการ
อุปโภค
บริโภคใน
ชุมชน 

ขดุลอกอ่างเก็บนํ้า กวา้ง 
75.00 เมตร ทอ้งกวา้ง 
70.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 
เมตร 
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5. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า หมู่ท่ี 6 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพื่อระบายนํ้า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คสล. กวา้ง 0.40 เมตร 
ยาว 105 เมตร ลึก 0.50-
0.60 เมตร หนา 0.10 
เมตร แบบมีฝาปิด 

6. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เขา้พื้นท่ีการเกษตร 
หมู่ท่ี 6 

เงินสะสม 499,500.00 เพื่อใชเ้ป็น
เส้นทาง
สัญจรเขา้
พื้นท่ี
การเกษตร 

สายท่ี 1 กวา้ง 4.00 
เมตร ระยะ 1,600.00 
เมตร จากส่ีแยกร่องสัก 
ส้ินสุดท่ีนานายพนม 
ประหา 

7. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 7 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพื่อใชเ้ป็น
เส้นทาง
สัญจรภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

8. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 7 

เงินสะสม 250,000.00 เพื่อใชเ้ป็น
เส้นทาง
สัญจรภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
110.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร จากบา้นนายสม
เดช จนัตนั ส้ินสุดบา้น
นายบุญโย วงศใ์หญ่ 

9. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างร้ัว
และเทลาน คสล.
อาคารเอนกประสงค ์
หมู่ท่ี 8 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพื่อใชใ้นการ
จดักิจกรรม
ต่างๆ ภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างร้ัว คสล. สูง 
1.50 เมตร ยาว 71 เมตร 
และเทลาน คสล. กวา้ง 
4 เมตร ยาว 16.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

10. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ้า หมู่ท่ี 9 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพื่อระบายนํ้า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
นํ้า คสล. จุดท่ี 1 ระยะ 
56 เมตร และจุดท่ี 2 
ระยะ 58 เมตร 
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11. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ 9 

เงินสะสม 250,000.00 เพื่อให้
นํ้าประปามี
คุณภาพท่ีดี 
เหมาะสมกบั
การอุปโภค 
บริโภค 

ระบบกรองนํ้าประปา 
จาํนวน 1 จุดปรับปรุง
ซ่อมแซมถงัแชมเปญ 
ขนาดจุ 15 ลบ. และ
ก่อสร้างเสริมฐาน คสล. 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
จาํนวน 1 ชุด และติดตั้ง
เคร่ืองสูบนํ้า จาํนวน 1 
ชุด 

12. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 10 

เงินสะสม 140,000.00 เพื่อใชเ้ป็น
เส้นทาง
สัญจรภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร จากบา้นนายเหลา 
แกว้คาํมูล ส้ินสุดสวน
นางสุดา วงศว์ฒิุ 
 

13. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 11 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพื่อใชเ้ป็น
เส้นทาง
สัญจรภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
115 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นคสล.ไม่นอ้ย
กวา่ 402.50 ตารางเมตร 
 

14. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า หมู่ท่ี 11 

เงินสะสม 288,000.00 เพื่อระบายนํ้า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คสล.แบบมีฝาปิด กวา้ง 
0.40 เมตร ยาว 148 
เมตร ลึก 0.40 - 0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
จากอาคาร
เอนกประสงค ์หมู่ท่ี 11 
ส้ินสุดบา้นนายปุ่น คาํ
เมา 
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15. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้าพร้อมบ่อพกั 
หมู่ท่ี 12 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพื่อใชร้ะบาย
นํ้าเสียภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า
ขนาด 0.40 เมตร ยาว 
146 เมตร และบ่อพกั 
คสล.กวา้ง 0.60*0.60 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
จาํนวน 14 บ่อ จากบา้น
นายสมพงษ ์ศิริบุญคุณ 
ส้ินสุดตล่ิงแม่นํ้าอิง 

16. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 13 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

98,000.00 เพื่อใชเ้ป็น
เส้นทาง
สัญจรภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 54 
เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นท่ีถนน คสล.ไม่นอ้ย
กวา่ 189.00 ตารางเมตร 

17. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขดุลอกคลอง
หว้ยหลวง หมู่ท่ี 13 

เงินสะสม 239,000.00 เพื่อให้
สามารถส่งนํ้า
เขา้พื้นท่ี
การเกษตรได้
อยา่งทัว่ถึง 

ขดุลอกหว้ย ปากกวา้ง 
6.00 เมตร ทอ้งกวา้ง 
2.50 เมตร ยาว 1,340.00 
เมตร ลึก 1.50 เมตร 
เร่ิมตน้ท่ีนานางสมบติั 
ปานา ส้ินสุดท่ีนานาง
อุบล สาทอง 

18. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 16 

เงินสะสม 250,000.00 เพื่อใชเ้ป็น
เส้นทาง
สัญจรภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
110.00 เมตร เร่ิมตน้จาก
สวนนายวชิยั วงศาสนธ์ิ 
ส้ินสุดท่ีบา้นนายสุริยนั 
อนุกิจ 

19. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า หมู่ท่ี 17 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพื่อระบายนํ้า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คสล. กวา้ง 0.40 เมตร 
ยาว 100 เมตร ลึก 0.50-
0.60 เมตร หนา 0.10 
เมตร แบบมีฝาปิด 
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20. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า หมู่ท่ี 18 

เงินสะสม 400,000.00 เพื่อระบายนํ้า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คสล.แบบมีฝาปิด จุดท่ี 
1 กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 
78.00 เมตร ลึก 0.50 - 
0.60 เมตร หนา 0.10 
เมตรและกวา้ง 0.40 
เมตร ยาว 49.00 เมตร 
ลึก 0.40 - 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร จาก
บา้นนายอินหวนั เชิง
หว้ย ส้ินสุดบา้นนาย
จาํนงค ์ศิริใจ 
 
 

21. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้าพร้อมบ่อพกั 
หมู่ท่ี 19 

เงินสะสม 285,000.00 เพื่อระบายนํ้า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
นํ้า คสล. ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางกวา้ง 
0.40 เมตร ระยะ 200.00 
เมตร พร้อมบ่อพกั คสล 
.กวา้ง 0.60 x 0.60 เมตร 
จาํนวน 20 บ่อ จากบา้น
นายธนากร กิตติภานุ
วงค ์ส้ินสุดท่ีนานา
ยอนนัต ์เรือนพิบูรณ์ 
 
 

22. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวชุมชน หมู่
ท่ี 21 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพื่อใชใ้นการ
ประชาสัมพนั
ธ์ข่าวสารของ
ชุมชน 

ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวพร้อมอุปกรณ์
จาํนวน 1 ชุด 
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23. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า หมู่ท่ี 21 

เงินสะสม 250,000.00 เพื่อระบายนํ้า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คสล.แบบมีฝาปิด จุดท่ี 
1 กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 
92.00 เมตร ลึก 0.40 - 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร จากบา้นนาย
ธนวฒัน์ บติัปัน ส้ินสุด
สวนนายกูเ้กียรติ พร
พุทธิชยั 

24. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 22 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพื่อใชเ้ป็น
เส้นทาง
สัญจรภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. จุด
ท่ี 1 กวา้ง 3.50 เมตร 
ยาว 74 เมตร หนา 0.15 
เมตร และจุดท่ี 2 กวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 45 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

25. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
เหล่ียม คสล. หมู่ท่ี 22 

เงินสะสม 350,000.00 เพื่อใชใ้นการ
สัญจรขา้มลาํ
นํ้าในชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหล่ียม ชนิด
สองช่อง ขนาด 1.80 x 
1.80 เมตร ยาว 6.00 
เมตร จากบา้นนาย
ประพนัธ์ อ่วมอาํไพ 
ส้ินสุดบา้นนาย
ประพนัธ์ อ่วมอาํไพ 
 

26. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขดุลอกอ่าง
เก็บนํ้าหว้ยริว หมู่ท่ี 
23 

เงินสะสม 499,500.00 เพื่อใหอ่้าง
เก็บนํ้ากกัเก็บ
นํ้าไวเ้พียงพอ
สาํหรับการ
อุปโภค
บริโภคใน
ชุมชน 

ขดุลอกอ่างเก็บนํ้า กวา้ง 
100.00 เมตร ทอ้งกวา้ง 
95.00 เมตร ยาว 70.00 
เมตร ลึก 2.00 เมตร  
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27. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค ์
หมู่ท่ี 23 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพื่อก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสง
คส์าํหรับเก็บ
พสัดุของ
ชุมชน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์กวา้ง 4 
เมตร ยาว 8 เมตร สูง 
3.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ 
32.00 ตารางเมตร 

28. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าพร้อมฝาปิด 
หมู่ท่ี 24 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพื่อระบายนํ้า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คสล. กวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 100 เมตร ลึก 0.50-
0.60 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

29. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า หมู่ท่ี 25 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพื่อระบายนํ้า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คสล. กวา้ง 0.40 เมตร 
ยาว 100 เมตร ลึก 0.40-
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

30. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเขา้พื้นท่ี
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

500,000.00 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนลูกรังท่ี
ชาํรุดเสียหาย 
ใหมี้สภาพท่ีดี
ในการสัญจร
ของ
ประชาชน 

ถนนลูกรังเขา้พื้นท่ี
การเกษตรภายในเขต
ตาํบลเวยีง 

31. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเขา้พื้นท่ี
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

300,000.00 เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
หินคลุกท่ี
ชาํรุดเสียหาย 
ใหมี้สภาพท่ีดี
ในการสญัจร
ของประชาชน 

ถนนหินคลุกเขา้พื้นท่ี
การเกษตรภายในเขต
ตาํบลเวยีง 
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32. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าสาํนกังาน 
อบต.เวยีง 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

150,000.00 เพื่อระบายนํ้า
เสียจาก
สาํนกังาน 
อบต.เวยีง 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คสล. กวา้ง 0.40 เมตร 
ยาว 76 เมตร ลึก 0.40-
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตรแบบมีฝาปิด 

33. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

30,000.00 เพื่อซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะท่ี
ชาํรุดเสียหาย
ใหส้ามารถใช้
งานได้
ตามปกติ 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะท่ี
ติดตั้งในพื้นท่ีชุมชนใน
เขตตาํบลเวยีง 

34. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมราง
ระบายนํ้า/ท่อระบาย
นํ้าในชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

30,000.00 เพื่อซ่อมแซม
รางระบายนํ้า
หรือท่อ
ระบายนํ้าท่ี
ชาํรุดเสียหาย
ใหส้ามารถใช้
งานได้
ตามปกติ 

รางระบายนํ้าหรือท่อ
ระบายนํ้าท่ีชาํรุดใน
พื้นท่ีตาํบลเวยีง 

35. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บา้น
ในเขตพื้นท่ีตาํบลเวยีง 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

30,000.00 เพื่อซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บา้นท่ี
ชาํรุด ใหมี้
สภาพการใช้
งานตามปกติ 

ระบบประปาหมู่บา้น
ทั้ง 20 หมู่บา้น 

36. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
คลองส่งนํ้าเขา้พื้นท่ี
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

30,000.00 เพ่ือซ่อมแซม
คลองส่งนํ้าท่ี
ชาํรุดเสียหาย 
ใหมี้สภาพการ
ใชง้านท่ีดี 

คลองส่งนํ้าเขา้พื้นท่ี
การเกษตรในพื้นท่ี
ตาํบลเวยีง 
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37. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
สถานีสูบนํ้าตาํบล
เวยีง 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

50,000.00 เพื่อซ่อมแซม
สถานีสูบนํ้าท่ี
ชาํรุด ให้
สามารถสูบ
นํ้าเขา้พื้นท่ี
การเกษตรได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

สถานีสูบนํ้าท่ีอยูใ่น
ความรับผดิชอบ ของ 
อบต.เวยีง 

38. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ฝายชะลอนํ้า 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

30,000.00 เพื่อซ่อมแซม
ฝายท่ีชาํรุด
เสียหายให้
สามารถ
ชะลอการ
ไหลของนํ้า 
และกกัเก็บนํ้า
ไวใ้ชส้าํหรับ
การทาํ
เกษตรกรรม
ในพื้นท่ี  
 

จาํนวน 3 ฝาย 

39. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคารท่ีทาํการ
องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเวยีง 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

300,000.00 เพื่อปรับปรุง
อาคารท่ีทาํ
การองคก์าร
บริหารส่วน
ตาํบลเวยีง ให้
มีสถานท่ี
เหมาะสมใน
การจดัเก็บ
เอกสารต่าง ๆ 
 

ต่อเติมหอ้งเอกสาร 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
4.90 เมตร สูง 2.50 
เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้
สอยไม่นอ้ยกวา่ 14.70 
ตารางเมตร และ 
จดัสร้างชั้นเก็บเอกสาร 
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40. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวติผูสู้งอายุ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
ผูสู้งอาย ุใหมี้
สุขภาพท่ีดี 
ลดภาระการ
ดูแลของ
ลูกหลาน 
 

กลุ่มผูสู้งอาย ุจาํนวน 20 
ชุมชน 

41. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวติผูพ้ิการ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวติผู ้
พิการ ใหมี้
คุณภาพชีวติท่ี
ดี สามารถ
ช่วยเหลือ
ตวัเองได ้
 
 

ผูพ้ิการ จาํนวน 195 คน 

42. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการพฒันา
คุณภาพชีวติผูติ้ดเช้ือ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อใหผู้ติ้ด
เช้ือ มีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี ลด
ปัญหาดา้น
สังคม 
 
 

ผูติ้ดเช้ือ จาํนวน 55 คน 

43. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการพฒันา
คุณภาพชีวติสตรี 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อใหก้ลุ่ม
สตรีในพื้นท่ี
มีคุณภาพชีวติ
ท่ีดีข้ึน ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ
และสังคม 
 

กลุ่มสตรี จาํนวน 20 
ชุมชน 
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44. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิการผลิตงานจกั
สาน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 1.เพื่อสร้างงาน 
สร้างรายได ้ให้
ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายไดเ้ป็นของ
ตนเองเพ่ิมข้ึน
ได ้2.เพื่อสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้ พฒันา
สงัคมและ
ชุมชนใหมี้
ความเขม้แขง็
และรู้จกั
พึ่งตนเอง ตาม
หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

ประชาชนท่ีมีความ
สนใจจาํนวน 30-50 คน 

45. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการนวดแผน
ไทย  

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 1.เพื่ออบรมให้
ความรู้เชิง
ปฏิบติัการใน
การนวดแผน
ไทย ใหก้บั
ประชาชน 2.
เพื่อสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้ พฒันา
สงัคมและ
ชุมชนใหมี้
ความเขม้แขง็
และรู้จกั
พึ่งตนเอง ตาม
หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

ประชาชนท่ีมีความ
สนใจจาํนวน 30-50 คน 
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46. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการแปรรูป
สมุนไพร 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 1.เพื่ออบรม
ใหค้วามรู้เชิง
ปฏิบติัการ
การสร้าง
ผลิตภณัฑจ์าก
สมุนไพร
พื้นบา้น  

ประชาชนท่ีมีความ
สนใจจาํนวน 30-50 คน 

47. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเล้ียง
ไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 1.เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้การ
เล้ียงไส้เดือน
ดินใหแ้ก่
ประชาชนใน
ชุมชนเพื่อ
ผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์
 

ประชาชนท่ีมีความ
สนใจ จาํนวน 30 - 50 
คน 

48. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อป้องกนั
และระงบัการ
ระบาดของ
โรค
ไขเ้ลือดออก 
 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบ อบต.เวยีง 
จาํนวน 20หมู่บา้น 

49. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าสาํหรับการ
อุปโภคบริโภค 

รายได้
จดัเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อใหน้ํ้าท่ีใช้
สาํหรับการ
อุปโภค
บริโภคอยูใ่น
เกณฑ์
มาตรฐานของ
กรมอนามยั 
 

แหล่งนํ้าในชุมชนพื้นท่ี 
อบต.เวยีง จาํนวน 20 
หมู่บา้น 
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50. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อส่งเสริม
สุขภาพของ
ประชาชนใน
พื้นท่ี 

ประชาชนทัว่ไปใน
พื้นท่ี อบต.เวยีงจาํนวน 
20 หมู่บา้น 

51. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการพฒันา
ศกัยภาพ แกนนาํ และ
ผูน้าํองคก์ร ในชุมชน
ดา้นสุขภาพ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อทบทวน ให้
ความรู้ ในการ
ดูแลสุขภาพ
ของประชาชน 
การปฏิบติังาน
ใหเ้หมาะสมกบั
สภาพปัญหา
สาธารณสุขของ
พ้ืนท่ี  

แกนนาํดา้นสุขภาพ ใน
พื้นท่ี อบต.เวยีงจาํนวน 
20 หมู่บา้น 

52. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการรณรงค์
ควบคุม ป้องกนั และ
ระงบัโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อในตาํบล
เวยีง 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อใหค้วามรู้
และ
ประชาสัมพนั
ธ์การป้องกนั
โรคใหก้บั
ประชาชน 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบ อบต.เวยีง 
จาํนวน 20หมู่บา้น 

53. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการอบรม และ
รณรงคก์ารป้องกนั
โรคเอดส์ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อใหค้วามรู้
กบัประชาชน
ในการ
ป้องกนั 
ควบคุมโรค
เอดส์ 

ประชาชนทัว่ไปใน
พื้นท่ี อบต.เวยีงจาํนวน 
20 หมู่บา้น 
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54. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการรณรงคล์ด
การเผาลดหมอกควนั 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อ
ประชาสัมพนั
ธ์และให้
ความรู้กบั
ประชาชนใน
การลดการเผา
ในชุมชน 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบ อบต.เวยีง 
จาํนวน 20หมู่บา้น 

55. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการจดัการขยะ
ในชุมชน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 เพ่ือใหชุ้มชนมี
การบริหาร
จดัการขยะ
อยา่งถกูวิธี 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบ อบต.เวยีง 
จาํนวน 20หมู่บา้น 

56. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการป้องกนั
อคัคีภยัในชุมชน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือป้องกนั
การเกิดอคัคีภยั
ในชุมชน 

ชุมชนทั้ง 20 หมู่บา้น 

57. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกนั
หมอกควนัและไฟป่า 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ืออบรมให้
ความรู้แก่
อาสาสมคัรใน
การป้องกนั
การเผาพ้ืนท่ี
ไฟป่า 

กลุ่มอาสาสมคัรจาํนวน 
40 คน 

58. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบติัการป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 เพ่ือป้องกนั
และลด
อุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการ
เพื่อดาํเนินการจาํนวน 7 
วนั 

59. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบติัการป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 เพ่ือป้องกนั
และลด
อุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 
 

จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการ
เพื่อดาํเนินการ จาํนวน 
7 วนั 
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60. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการขบัข่ี
ปลอดภยัใส่ใจกฎ
จราจร 

รายได้
จดัเก็บเอง 

15,000.00 เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เขา้ใจการใช้
รถใชถ้นนและ
ความรู้ในกฎ
จราจร 

ประชาชนท่ีสนใจ 
จาํนวน 50 คน 

61. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการรณรงคแ์ละ
ป้องกนัยาเสพติด 

รายได้
จดัเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อรณรงค์
ใหค้วามรู้แก่
ชุมชนในการ
ป้องกนัยา
เสพติด 

ชุมชนในพื้นท่ีจาํนวน 
20 หมู่บา้น 

62. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการอบรม
บุคลากรทางการศึกษา 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
บุคลากร
ทางการศึกษา
ใหมี้ความรู้
ความสามรถ
เพิ่มข้ึน 

บุคลากรทางการศึกษา
สังกดัอบต. เวยีง 

63. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการปรับปรุง
อาคาร ศพด. 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

100,000.00 เพื่อปรับปรุง
อาคาร ศพด.
ท่ีชาํรุดใหมี้
สภาพพร้อม
ใชง้าน 

ศพด. สังกดัอบต. เวยีง
ทั้ง 5 แห่ง 

64. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

805,200.00 เพ่ือสนบัสนุน
อาหาร
กลางวนั และ
ค่าจดัการเรียน
การสอน ของ
เดก็ ศพด.ใน
สงักดั 

ศพด.ในสังกดั จาํนวน 5 
ศูนย ์
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65. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการศูนยส่์งเสริม
การเรียนรู้และพฒันา
คุณภาพชีวติผูสู้งอายุ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้
ของผูสู้งอายุ
ในดา้นต่าง ๆ 

กลุ่มผูสู้งอาย ุจาํนวน 20 
ชุมชน 

66. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการ to be 
number one  

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ
ของเยาวชน
ในดา้นต่าง ๆ
ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ
สังคม 

เยาวชนในเขตพื้นท่ี
อบต. เวยีง 

67. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศกัยภาพ
ผูป้กครองเด็กสังกดั 
ศพด.ในการดูแลเด็ก 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อใหค้วามรู้
กบัผูป้กครอง
ในการปฏิบติั
ดูแลเด็กเล็ก
ในการ
เตรียมพร้อม
ก่อนวยัเรียน 
 

ผูป้กครองเด็กสังกดั 
ศพด. ทั้ง 5 แห่ง 

68. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

60,000.00 เพื่อพฒันา
หรือเพิ่ม
ศกัยภาพกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ 
ใหมี้ขีด
ความสามารถ
ในการ
ประกอบ
อาชีพต่าง ๆ 
 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
ชุมชน 
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69. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 
 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวนัเขา้พรรษา 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อส่งเสริม
และทาํนุ
บาํรุงศาสนา 

วดัในเขตพื้นท่ี ของ 
อบต.เวยีง 

70. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 
 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื่ออนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณีของ
ไทย 

ชุมชนในพื้นท่ี อบต.
เวยีง จาํนวน 20 
หมู่บา้น 

71. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 
 

โครงการอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื่ออนุรักษ์
และสืบสาน
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

ชุมชนในพื้นท่ี อบต.
เวยีง จาํนวน 20 
หมู่บา้น 

72. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการกีฬาสี ศพด. รายได้
จดัเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อใหเ้ด็กใน
สังกดั ศพด.
ไดมี้
พฒันาการ
ทางดา้น
ร่างกายท่ี
แขง็แรง
สมบูรณ์ 
 

ศพด. จาํนวน 5 ศูนย ์
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73. ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการส่งเสริมการ
ผลิตพืชอินทรียเ์พื่อลด
การใชส้ารเคมีในการ
ทาํเกษตรกรรม 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้
ประชาชน
ปรับเปล่ียน
วธีิการผลิต
จากเกษตร
เคมีมาเป็น
เกษตร
อินทรีย ์

ประชาชนท่ีสนใจเขา้
ร่วมโครงการ จาํนวน 
50 คน 

74. ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมกั
อินทรียชี์วภาพ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือให้
ประชาชน
ปรับเปล่ียนมา
ใชปุ๋้ยอินทรีย์
ทดแทนการใช้
ปุ๋ยเคมีใน
กระบวนการ
ผลิต 

ประชาชนท่ีสนใจเขา้
ร่วมโครงการ จาํนวน 
50 คน 

75. ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการส่งเสริม
ผลิตสารชีวภณัฑ์
ทดแทนการใช้
สารเคมีเพื่อป้องกนั
กาํจดัศตัรูพืช 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือให้
ประชาชน
ปรับเปล่ียนมา
ใชส้ารชีว
ภณัฑท์ดแทน
การใชส้ารเคมี
ใน
กระบวนการ
ผลิต 

ประชาชนท่ีสนใจเขา้
ร่วมโครงการ จาํนวน 
50 คน 

76. ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการส่งเสริมการ
ผลิตสินคา้เกษตร
ปลอดภยัและไดม้าตร 
ฐานตามระบบ
การเกษตรดีท่ี
เหมาะสม ( GAP ) 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือพฒันา
ระบบ
มาตรฐานการ
ผลิตพืชใหก้บั
ประชาชน 

ประชาชนท่ีสนใจเขา้
ร่วมโครงการ จาํนวน 
50 คน 
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77. ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรม
ส่งเสริมการ
ดาํเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถนอ้ม
นาํปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในการ
ดาํรงชีวิต 

ประชาชนท่ีสนใจเขา้
ร่วมโครงการ จาํนวน 
50 คน 

78. ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ การตรวจ
วเิคราะห์ดินและการ
ใชปุ๋้ยสั่งตดั 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้
เกษตรกรมี
ความรู้
สามารถตรวจ
วเิคราะห์ดิน 
และปรับใช้
ปริมาณ
ปุ๋ยเคมีท่ี
เหมาะสมกบั
ดินในพื้นท่ี
ได ้ 

ประชาชนท่ีสนใจเขา้
ร่วมโครงการ จาํนวน 
50 คน 

79. ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการส่งเสริม
การตลาดและพฒันา
สินคา้เกษตรและ
ผลิตภณัฑชุ์มชน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
การตลาด 
ผลิตภณัฑ ์
ของชุมชนใน
เขต อบต.
เวยีง 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบ อบต.เวยีง 
จาํนวน 20หมู่บา้น 

80. ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 1.เพ่ือนาํ
ผลผลิต
ทางการเกษตร
มาแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมลูค่า
ใหก้บัผลผลิต
ทางการเกษตร  

ประชาชนท่ีมีความ
สนใจจาํนวน 30 - 50 
คน 
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81. ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
พฒันาดา้นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการรณรงคป์ลูก
หญา้แฝกอนัเน่ือง มา
จากพระราชดาํริ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อป้องกนั
การพงัทลาย
ของดิน
บริเวณแหล่ง
นํ้าสาธารณะ 
 

แหล่งนํ้าสาธารณะใน
พื้นท่ี อบต.เวยีง 

82. ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
พฒันาดา้นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

โครงการปลูกป่า
ชุมชน เฉลิมพระ
เกียรติ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อใหชุ้มชน
มีส่วนร่วมใน
การสร้างและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรป่า
ไม ้

ป่าชุมชนในพื้นท่ี อบต.
เวยีง 

83. ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
พฒันาดา้นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

โครงการรักนํ้า รักป่า 
รักษาแผน่ดิน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อ
สนบัสนุน
การดูแลรักษา
แหล่งนํ้าและ
ป่าไมใ้น
ชุมชน 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบ อบต.เวยีง 
จาํนวน 20หมู่บา้น 

84. ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
พฒันาดา้นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

โครงการจดัทาํแนว
กนัไฟป่าชุมชน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อใหชุ้มชน
มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ป่าไมแ้ละ
แกไ้ขปัญหา
ไฟป่า 

ป่าชุมชนในพื้นท่ีขอ
งอบต.เวยีง 

85. ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
พฒันาดา้นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 
 

โครงการกาํจดั
ผกัตบชวาในแหล่งนํ้า
สาธารณะ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อกาํจดั
ผกัตบชวาท่ี
กีดขวางทาง
นํ้าในพื้นท่ี 

แหล่งนํ้าสาธารณะใน
พื้นท่ีตาํบลเวยีง 



27 
 

86. ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
การพฒันาดา้น
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการจดัทาํ
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อสาํรวจ
ขอ้มูลปัญหา
และความ
ตอ้งการ ใน
การจดัทาํ
แผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

ชุมชนในพื้นท่ี อบต.
เวยีง จาํนวน 20 ชุมชน 

87. ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
การพฒันาดา้น
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
พนกังานและลูกจา้ง 
และสมาชิกสภา อบต.
เวยีง  

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้
พนกังาน 
ลูกจา้งและ
สมาชิกสภา มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบติังานใน
หนา้ท่ียิง่ข้ึน 

พนกังาน ลูกจา้ง และ
สมาชิกสภา ฯ จาํนวน 
100 คน 

88. ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
การพฒันาดา้น
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่ผูบ้ริหาร สมาชิก
สภา ฯ และพนกังาน
ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อสร้าง
จิตสาํนึกใน
ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมแก่
ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา ฯ 
พนกังานของ 
อบต.ในการ
ปฏิบติังาน 

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ฯ 
และพนกังาน อบต.เวยีง 
จาํนวน 90 คน 

89. ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
การพฒันาดา้น
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการพฒันาศูนย์
ขอ้มูลข่าวสารของ
องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเวยีง 

รายได้
จดัเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อใหมี้
สถานท่ีพร้อม
ในการคน้หา
ขอ้มูลในการ
พฒันาดา้น
ต่าง ๆของ 
อบต.เวยีง 

ศูนยข์อ้มูลข่าวสารของ 
อบต.เวยีง  



28 
 

90. ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
การพฒันาดา้น
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศกัยภาพใหแ้ก่
คณะกรรมการ
ประชาคมทอ้งถ่ินใน
การจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อเพิ่มองค์
ความรู้ใหแ้ก่
คณะกรรมกา
รท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งในการ
ดาํเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้ง 

ตวัแทนประชาคม
หมู่บา้น จาํนวน 80 คน 

91. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 4 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพื่อเพิ่มแสง
สวา่งภายใน
เส้นทาง
สัญจรใน
ชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจาํนวน 20 จุด 

92. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 5 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพื่อเพิ่มแสง
สวา่งภายใน
เส้นทาง
สัญจรใน
ชุมชน 
 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจาํนวน 20 จุด 

93. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 10 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพื่อเพิ่มแสง
สวา่งภายใน
เส้นทาง
สัญจรใน
ชุมชน 
 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจาํนวน 10 จุด 

94. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการสงเคราะห์
และบรรเทาทุกข์
ราษฎร 

รายได้
จดัเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรท่ีมี
ปัญหาความ
เดือนร้อนใน
ดา้นต่าง ๆ 
 

ราษฎรในพื้นท่ีอาํเภอ
เทิง 
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95. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด
อาํเภอเทิง ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือให ้ศูนย์
ปฏิบติัการพลงั
แผน่ดิน
เอาชนะยาเสพ
ติด อ.เทิง
สามารถ
ดาํเนินการตาม
กิจกรรมได ้
 

พื้นท่ีรับผดิชอบในเขต
อาํเภอเทิง 

96. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการจดังานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 
ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

รายได้
จดัเก็บเอง 

60,000.00 เพ่ือให้
หน่วยงานท่ี
ขอรับ
งบประมาณ
สามารถจดั
กิจกรรมได้
ตาม
วตัถุประสงค ์

ประชาชนในพื้นท่ีของ
อาํเภอเทิง 

97. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการจดังาน
ประเพณีของจงัหวดั
และอาํเภอ ประจาํ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

รายได้
จดัเก็บเอง 

40,000.00 เพ่ือให้
หน่วยงานท่ี
ขอรับ
งบประมาณ
สามารถจดั
กิจกรรมได้
ตาม
วตัถุประสงค ์

ประชาชนในพื้นท่ีของ
อาํเภอเทิง 

98. ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
การพฒันาดา้น
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการจดักิจกรรม
เน่ืองในวนัแม่
แห่งชาติ ประจาํปี  

รายได้
จดัเก็บเอง 

5,000.00 เพ่ือใหก้ลุ่ม
พฒันาสตรีได้
ดาํเนินการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ
ในวนัแม่
แห่งชาติได้
ตาม
วตัถุประสงค ์

กลุ่มสตรีในพื้นท่ีอาํเภอ
เทิง 
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99. ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
การพฒันาดา้น
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการจดักิจกรรม
เน่ืองในวนัสตรีสากล 
ประจาํปี  

รายได้
จดัเก็บเอง 

7,000.00 เพ่ือใหก้ลุ่ม
พฒันาสตรีได้
ดาํเนินการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ
ในวนัสตรี
สากลไดต้าม
วตัถุประสงค ์

กลุ่มสตรีในพื้นท่ีอาํเภอ
เทิง 

100
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
การพฒันาดา้น
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารศูนยข์อ้มูล
ข่าวสารการจดัซ้ือ-จดั
จา้ง และสถานท่ีกลาง
ในการประกวดราคา/
สอบราคา ของ อปท.
ระดบัอาํเภอ อาํเภอ
เทิง จงัหวดัเชียงราย 

รายได้
จดัเก็บเอง 

18,000.00 เพื่อใหศู้นย์
ขอ้มูลข่าวสาร
การจดัซ้ือ-จดั
จา้งและสถานท่ี
กลางในการ
ประกวดราคา/
สอบราคา ของ 
อปท.ระดบั
อาํเภอ อาํเภอ
เทิง สามารถ
อาํนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบติังานดา้น
การจดัซ้ือจดั
จา้ง ของ อปท. 

ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
ระดบัอาํเภอ 

101
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
การพฒันาดา้น
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉนัท ์

รายได้
จดัเก็บเอง 

25,000.00 เพ่ือสร้างความ
ปรองดองใน
ชุมชนในการ
อยูร่่วมกนั
อยา่งสงบสุข 

ชุมชนตาํบลเวยีงทั้ง 20 
หมู่บา้น 

102
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
การพฒันาดา้น
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย  

รายได้
จดัเก็บเอง 

15,000.00 เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ในการ
ปกครอง
ภายใตร้ะบบ
ประชาธิปไตย
ใหก้บั
ประชาชน 

ผูน้าํชุมชน และ
ประชาชน จาํนวน 100 
คน 
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103
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
การพฒันาดา้น
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการกิจกรรม 5 ส รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 เพ่ือสร้าง
องคก์รใหมี้
ระบบ และมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
 

หน่วยงานภายใน
สาํนกังาน อบต.เวยีง 

104
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
การพฒันาดา้น
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์สาํนกังาน อบต.
เวยีง 

รายได้
จดัเก็บเอง 

45,000.00 เพ่ือปรับปรุง
สภาพ 
แวดลอ้มใหมี้
ความมีความ
เหมาะสม 
 

พื้นท่ีดา้นในและนอก
อาคารท่ีทาํการ อบต.
เวยีง 

105
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 13 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

102,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสง
สวา่งภายใน
เสน้ทางสญัจร
ในชุมชน 
 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจาํนวน 20 จุด 

106
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 16 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสง
สวา่งภายใน
เสน้ทางสญัจร
ในชุมชน 
 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจาํนวน 14 จุด 

107
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 18 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสง
สวา่งภายใน
เสน้ทางสญัจร
ในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจาํนวน 10 จุด 

108
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 19 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสง
สวา่งภายใน
เสน้ทางสญัจร
ในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจาํนวน 7 จุด 
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109
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการสนบัสนุน
อาหารกลางวนั
โรงเรียนในสังกดั 
สพฐ. 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

1,616,000.00 เพ่ือให้
หน่วยงานท่ี
ขอรับ
งบประมาณ
สามารถจดั
กิจกรรมได้
ตาม
วตัถุประสงค ์

โรงเรียนในสงักดั สพฐ. 
จาํนวน 4 โรงเรียน 

110
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
คลองส่งนํ้า หมู่ท่่ี 21 

เงินสะสม 120,000.00 เพื่อใชส่้งนํ้า
จากอ่างเก็บ
นํ้าเขา้สู่พื้นท่ี
การเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่งนํ้า คสล. 
ปากกวา้ง 1.90 เมตร ทอ้ง
กวา้ง 0.50 เมตร ลึก 0.80 
เมตร ยาว 25 เมตร 

111
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 3 

เงินสะสม 300,000.00 เพื่อใชเ้ป็น
เส้นทาง
สัญจรภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 

112
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า หมู่ท่ี 8 

เงินสะสม 146,400.00 เพื่อระบายนํ้า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คสล.แบบไม่มีฝาปิด 
กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 90 
เมตร ลึก 0.40 - 0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร จาก
บา้นนางสาวลลิตา ผดั
เรือน ส้ินสุดบา้นนายแกว้ 
อุปคาํ 

113
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า หมู่ท่ี 17 

เงินสะสม 400,000.00 เพื่อระบายนํ้า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คสล.แบบมีฝาปิด กวา้ง 
0.40 เมตร ยาว 195.00 
เมตร ลึก 0.50 - 0.60 
เมตร หนา 0.10 เมตร จาก
บา้นนายอินหวนั ส่ิงของ 
ส้ินสุดบา้นนายตาล 
อาํนาจศาล 
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114
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า หมู่ท่ี 24 

เงินสะสม 250,000.00 เพื่อระบายนํ้า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คสล.แบบมีฝาปิด จุดท่ี 
1 กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 
64.00 เมตร ลึก 0.40 - 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร จากบา้นนายตุ่น 
อินเบา้ ส้ินสุดบา้นนางจิ
รา ทะทา 
 
 

115
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 
25 

เงินสะสม 250,000.00 เพื่อใหชุ้มชน
มีนํ้าประปา
ใชอ้ยา่ง
เพียงพอและ
ทัว่ถึง 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาถงัเชม
เปญ ขนาดจุ 15.00 
ลูกบาศก ์และก่อสร้าง
ฐาน คสล. พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งจาํนวน 1 
ชุด และติดตั้งระบบ
กรองนํ้า จาํนวน 1 ชุด 
และติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้า 
จาํนวน 1 ชุด 
 
 

116
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการสัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนขับา้ตาม
พระปณิธานศาสตา
จารย ์ดร.สมเด็จพระ
เจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬา
ภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัร
ราชกุมารี 

 70,000.00 เพื่อสาํรวจ
ขอ้มูลจาํนวน
สัตวแ์ละข้ึน
ทะเบียนสัตว์
ตามโครงการ 
ฯ และ
ป้องกนั
ควบคุมโรค
พิษสุนขับา้ 

สุนขัและแมวในพื้นท่ี
รับผดิชอบขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเวยีง 
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117
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการหมอ
หมู่บา้นในพระราช
ประสงค ์( หมู่ท่ี 3 -25 
) 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

140,000.00 เพื่อใหค้วามรู้
และเพิ่ม
ทกัษะแก่
บุคลากรใน
ชุมชนในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามยัใน
ชุมชน 
 

จาํนวนครัวเรือนใน
ชุมชน 

118
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ( หมู่ท่ี 3-25) 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

140,000.00 เพื่อป้องกนั
และควบคุม
โรคขาดสาร
ไอโอดีนใน
ชุมชน 
 

จาํนวนครัวเรือนใน
ชุมชน 

119
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวติ 

โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ( หมู่ท่ี 3 
-25 ) 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

120,000.00 เพื่อป้องกนั
การเกิดโรคท่ี
เกิดจากการ
บริโภค
อาหารท่ีไม่
ถูกสุขอนามยั 
 

จาํนวนครัวเรือนใน
ชุมชน 

120
. 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเขา้พื้นท่ี
การเกษตร หมู่ท่ี 12 

เงินสะสม 494,000.00 เพื่อใชเ้ป็น
เส้นทาง
สัญจรเขา้
พื้นท่ี
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
2,400.00 เมตร จากท่ีนา
นายประยรู อศัวภูมิ 
ส้ินสุดท่ีนานายพลอย 
ศรีมงคล 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
          อบต.เวยีง  มีการใชจ่้ายงบประมาณในการดาํเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ  โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/ 
 ลงนามในสัญญา  รวม  38   โครงการ  จาํนวนเงิน  5,370,075  บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ    จาํนวน 35 โครงการ  
จาํนวนเงิน  4,774,375  ลา้นบาท    สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 15 3,327,200.00 12 2,731,500.00 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 9 153,130.00 9 153,130.00 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน 

6 1,771,780.00 6 1,771,780.00 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บริหารงาน 

6 62,365.00 6 62,365.00 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1 50,000.00 1 50,000.00 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 

1 5,600.00 1 5,600.00 

รวม 38 5,370,075.00 35 4,774,375.00 
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รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณอบต.เวยีง  ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสัญญา มีดงัน้ี  
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วนัทีเ่ซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ท่ี 3 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 199,000.00 04/2561 23/01/2561 60 

2. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า หมู่ท่ี 6 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 198,200.00 32/2561 17/03/2561 60 

3. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ท่ี 7 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 198,500.00 07/2561 14/02/2561 60 

4. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างร้ัว
และเทลาน คสล.
อาคารเอนกประสงค ์
หมู่ท่ี 8 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 198,500.00 09/2561 17/02/2561 60 

5. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ้ า หมู่ท่ี 9 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 198,500.00 13/2561 22/02/2561 60 

6. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ท่ี 11 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 199,000.00 05/2561 23/01/2561 60 

7. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้ าพร้อมบ่อ
พกั หมู่ท่ี 12 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 198,500.00 14/2561 22/02/2561 60 

8. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า หมู่ท่ี 17 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 198,500.00 35/2561 20/03/2561 60 

9. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวชุมชน 
หมู่ท่ี 21 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 199,000.00 40/2561 19/04/2561 60 
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10. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ท่ี 22 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 198,500.00 08/2561 14/02/2561 60 

11. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค ์
หมู่ท่ี 23 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 198,500.00 10/2561 17/02/2561 60 

12. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ าพร้อมฝาปิด 
หมู่ท่ี 24 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 198,500.00 11/2561 17/02/2561 60 

13. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

500,000.00 497,000.00 หจก.ภูเบศร์
ธุรกิจ/
โครงการ
ปรับปรุง
ถนนลูกรัง
เขา้พ้ืนท่ี
การเกษตร
ตาํบลเวยีง 

13/12/2560 90 

14. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ าสาํนกังาน 
อบต.เวยีง 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

150,000.00 148,500.00 15/2561 22/02/2561 60 

15. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคารท่ีทาํการ
องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเวยีง 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

300,000.00 298,500.00 หจก. นทัธ
ภสัก่อสร้าง 
( โครงการ
ปรับปรุง
อาคารท่ีทาํ
การ อบต.
เวยีง) 
 

24/11/2560 60 

16. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การ
พฒันาดา้นคุณภาพ
ชีวติ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 3,370.00 เพื่อน (วสัดุ
อุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการ
ตรวจ
ประเมิน) 
 

21/12/2560 1 
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  300.00 

นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

20/12/2560 2 

  4,960.00 

นายอรรณพ 
บุญทนัตา
(ป้ายโฟม
บอร์ด) 

20/12/2560 2 

  3,700.00 

นางชนิภรณ์ 
ศรีธาราธิ
คุณ(ค่าตอบ
วทิยากร/
ค่าอาหาร
กลางวนั
และอาหาร
วา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม)  

21/12/2560 4 

17. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การ
พฒันาดา้นคุณภาพ
ชีวติ 

โครงการพฒันา
ศกัยภาพ แกนนาํ และ
ผูน้าํองคก์ร ในชุมชน
ดา้นสุขภาพ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 300.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

11/01/2561 1 

  13,800.00 

นางชนิภรณ์ 
ศรีธาราธิ
คุณ(ค่าตอบ
วทิยากร/
ค่าอาหาร
กลางวนั
และอาหาร
วา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม)  
 

11/01/2561 5 

18. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การ
พฒันาดา้นคุณภาพ
ชีวติ 

โครงการรณรงคล์ด
การเผาลดหมอกควนั 

รายได้
จดัเก็บเอง 

10,000.00 4,800.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

08/02/2561 1 
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19. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การ
พฒันาดา้นคุณภาพ
ชีวติ 

โครงการจดัการขยะ
ในชุมชน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

100,000.00 4,260.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

20/10/2560 17 

  16,800.00 

นางพรรณี 
ญาณวฒิุ 
(อาหาร
กลางวนั+
อาหารวา่ง) 

07/11/2560 1 

  1,200.00 

นางชนิภรณ์ 
ศรีธาราธิ
คุณ(ค่าตอบ
วทิยากร 
นายมานสั 
อรรถมานะ 
) 

07/11/2560 1 

20. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การ
พฒันาดา้นคุณภาพ
ชีวติ 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกนั
หมอกควนัและไฟป่า 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 2,592.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

19/02/2561 2 

  15,600.00 

จ่าเอกปิยะ 
อินป๋ัน(คา่่
ตอบ
วทิยากร/
ค่าอาหาร
กลางวนั
และอาหาร
วา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม)  

14/02/2561 8 

21. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การ
พฒันาดา้นคุณภาพ
ชีวติ 

โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบติัการป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 
 

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 936.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

14/12/2560 5 
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  27,000.00 

นครเทิงการ
ดบัเพลิง 2 
(กระจกโคง้
นูนและเสา) 
 

20/12/2560 2 

22. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การ
พฒันาดา้นคุณภาพ
ชีวติ 

โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบติัการป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

รายได้
จดัเก็บเอง 

30,000.00 27,000.00 นครเทิงการ
ดบัเพลิง2 
โดย นาย
บวร 
สุวรรณหิ
ตาทร  
 

05/04/2561 4 

  1,512.00 

ฮายด้ีมีเดีย
โดย
นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน 
 

05/04/2561 4 

23. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การ
พฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการศูนยส่์งเสริม
การเรียนรู้และพฒันา
คุณภาพชีวติผูสู้งอายุ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 36,000.00 นางสาวดวง
สมร นาธิ
เลศ(ยมืทด
รองราชการ 
ค่าอาหาร
และอาหาร
วา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม)  

29/03/2561 1 

  360.00 ฮายด้ีมีเด้ีย 02/04/2561 1 

24. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การ
พฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ
ผูป้กครองเด็กสงักดั 
ศพด.ในการดูแลเด็ก 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 8,760.00 นางสาวดวง
สมร นาธิเลิศ 
(ค่าอาหาร
กลางวนั และ
อาหารวา่ง
พร้อม
เคร่ืองด่ืม ) 
และค่า
วิทยากร  

04/12/2560 1 
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  360.00 
นางนงนุช 
แสนเข่ือน 

04/12/2560 2 

25. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การ
พฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 18,000.00 นางชมพูนุูช 
เจียมจนัทร์
เล่ห์ 

20/10/2560 1 

  300.00 

ฮายด้ีมีเดีย 
โดย
นางสาวนง
นุช แสน
แข่ือน 

19/10/2560 1 

26. ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การ
พฒันาดา้น
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อ
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
หมกัอินทรียชี์วภาพ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 300.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

16/03/2561 3 

  5,300.00 

นางชนิภรณ์ 
ศรีธาราธิ
คุณ(ค่าตอบ
วทิยากร/
ค่าอาหาร
กลางวนั
และอาหาร
วา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม) 

28/03/2561 1 

27. ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
พฒันาดา้นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการกาํจดั
ผกัตบชวาในแหล่งนํ้ า
สาธารณะ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 50,000.00 วลิาศการคา้ 19/03/2561 2 

28. ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การ
พฒันาดา้นการเมือง
และการบริหารงาน 

โครงการจดัทาํ
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 600.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

11/01/2561 1 
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29. ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การ
พฒันาดา้นการเมือง
และการบริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
พนกังานและลูกจา้ง 
และสมาชิกสภา 
อบต.เวยีง  

รายได้
จดัเก็บเอง 

50,000.00 450.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

14/12/2560 5 

30. ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การ
พฒันาดา้นการเมือง
และการบริหารงาน 

โครงการพฒันาศูนย์
ขอ้มูลข่าวสารของ
องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเวยีง 

รายได้
จดัเก็บเอง 

15,000.00 3,195.00 เทิงนํ้ าใส
โฆษณา 
(ป้าย
อะคริลิค 
ศูนยข์อ้มูล
ข่าวสาร ) 

08/03/2561 1 

31. ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การ
พฒันาดา้นการเมือง
และการบริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ
ใหแ้ก่คณะกรรมการ
ประชาคมทอ้งถ่ินใน
การจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ 

รายได้
จดัเก็บเอง 

15,000.00 720.00 หจก.สวน
หนงัสือ 

18/12/2560 3 

  540.00 ฮายด้ีมีเดีย 18/12/2560 3 

  6,960.00 

นาย
ประกอบ 
เจริญรัมย์
(ค่าอาหาร
กลางวนั
และอาหาร
วา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม 

22/12/2560 1 

32. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การ
พฒันาดา้นคุณภาพ
ชีวติ 

โครงการสงเคราะห์
และบรรเทาทุกข์
ราษฎร 

รายได้
จดัเก็บเอง 

5,000.00 5,000.00 ก่ิงกาชาด
อาํเภอเทิง 

17/01/2561 1 

33. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การ
พฒันาดา้นคุณภาพ
ชีวติ 

โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด
อาํเภอเทิง ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561 

รายได้
จดัเก็บเอง 

20,000.00 20,000.00 ท่ีทาํการ
ปกครอง
อาํเภอเทิง 

27/11/2560 4 
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34. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การ
พฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการจดังานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 
ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

รายได้
จดัเก็บเอง 

60,000.00 10,000.00 ท่ีทาํการ
ปกครอง
อาํเภอเทิง 

12/10/2560 1 

  50,000.00 
ท่ีทาํการ
ปกครอง
อาํเภอเทิง 

16/10/2560 1 

35. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การ
พฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการจดังาน
ประเพณีของจงัหวดั
และอาํเภอ ประจาํ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

รายได้
จดัเก็บเอง 

40,000.00 40,000.00 ท่ีทาํการ
ปกครอง
อาํเภอเทิง 

24/10/2560 1 

36. ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การ
พฒันาดา้นการเมือง
และการบริหารงาน 

โครงการจดักิจกรรม
เน่ืองในวนัสตรีสากล 
ประจาํปี  

รายได้
จดัเก็บเอง 

7,000.00 7,000.00 07032561 07/03/2561 1 

37. ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การ
พฒันาดา้นการเมือง
และการบริหารงาน 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์สาํนกังาน อบต.
เวยีง 

รายได้
จดัเก็บเอง 

45,000.00 21,000.00 04/2561(
นางอุบล 
นนัตา) 

02/10/2560 3 

  17,000.00 

4/2560 
(หจก.นนัท
ธภสั 
ก่อสร้าง) 

20/10/2560 3 

  4,900.00 

06/2560 
(นางปิย
นาท ไชย
จาํเริญ 

02/10/2560 3 

38. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การ
พฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

โครงการสนบัสนุน
อาหารกลางวนั
โรงเรียนในสงักดั 
สพฐ. 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

1,616,000.00 135,000.00 โรงเรียน
บา้นหว้ย
ไคร้ 

06/11/2560 3 

  96,000.00 
โรงเรียน
บา้นทุ่งโหง้ 

06/11/2560 3 
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  48,000.00 
โรงเรียน
บา้นใหม่ 

06/11/2560 3 

  123,000.00 
โรงเรียน
บา้นร่องแช่ 

06/11/2560 3 

  135,000.00 
โรงเรียน
บา้นหว้ย
ไคร้ 

12/01/2561 3 

  96,000.00 
โรงเรียน
บา้นทุ่งโหง้ 

12/01/2561 3 

  48,000.00 
โรงเรียน
บา้นใหม่ 

12/01/2561 3 

  123,000.00 
โรงเรียน
บา้นร่องแช่ 

12/01/2561 3 

  270,000.00 
โรงเรียน
บา้นหว้ย
ไคร้ 

20/03/2561 3 

  192,000.00 
โรงเรียน
บา้นทุ่งโหง้ 

20/03/2561 3 

  96,000.00 
โรงเรียน
บา้นใหม่ 

20/03/2561 3 

  246,000.00 
โรงเรียน
บา้นร่องแข ่

20/03/2561 3 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.เวยีง เทงิ จ.เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตังิบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 69.0 73.27 53.0 13.05 15.0 3.33 12.0 2.73 12.0 2.73 

2.ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 29.0 3.60 28.0 1.04 9.0 0.15 9.0 0.15 9.0 0.15 

3.ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน 

14.0 2.87 14.0 2.88 6.0 1.77 6.0 1.77 6.0 1.77 

4.ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บริหารงาน 

12.0 0.31 12.0 0.26 6.0 0.06 6.0 0.06 6.0 0.06 

5.ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.0 0.08 5.0 0.08 1.0 0.05 1.0 0.05 1.0 0.05 

6.ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรม
และการเกษตรกรรม 

8.0 0.16 8.0 0.16 1.0 0.01 1.0 0.01 1.0 0.01 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
                อบต.เวยีง ไดด้าํเนินการโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นท่ี โดยไดรั้บความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพื้นท่ี    ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลสาํเร็จดว้ยดี ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการ
ดาํเนินงานท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 
     1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 3 
                (ใส่รูป) 
    2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 7 
                (ใส่รูป) 
    3. โครงการก่อสร้างร้ัวและเทลาน คสล.อาคารเอนกประสงค ์หมู่ท่ี 8 
                (ใส่รูป) 
    4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า หมู่ท่ี 9 
                (ใส่รูป) 
    5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 11 
                (ใส่รูป) 
    6. โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพกั หมู่ท่ี 12 
                (ใส่รูป) 
    7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 22 
                (ใส่รูป) 
    8. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์หมู่ท่ี 23 
                (ใส่รูป) 
    9. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 24 
                (ใส่รูป) 
    10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเขา้พื้นท่ีการเกษตร 
                (ใส่รูป) 
    11. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าสาํนกังาน อบต.เวยีง 
                (ใส่รูป) 
    12. โครงการปรับปรุงอาคารท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  
                (ใส่รูป) 
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13. โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

     
 

14. โครงการพฒันาศกัยภาพ แกนนาํ และผูน้าํองคก์ร ในชุมชนดา้นสุขภาพ 

     
     

15. โครงการรณรงคล์ดการเผาลดหมอกควนั 
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    16. โครงการจดัการขยะในชุมชน 

     

 

17. โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัหมอกควนัและไฟป่า 

        

 

18. โครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
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19. โครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

     

 

20. โครงการศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ 

        

 

21. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพผูป้กครองเด็กสังกดั ศพด.ในการดูแลเด็ก 
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22. โครงการอนุรักษแ์ละส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
                (ใส่รูป) 
     

23. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมกัอินทรียชี์วภาพ  

       

 

24. โครงการกาํจดัผกัตบชวาในแหล่งนํ้าสาธารณะ 

       

 

25. โครงการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
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26. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนกังานและลูกจา้ง และสมาชิกสภา อบต.เวยีง  

        

 

27. โครงการพฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  

     

 

28. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพใหแ้ก่คณะกรรมการประชาคมทอ้งถ่ินในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  

       

29. โครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกขร์าษฎร 
                (อุดหนุนก่ิงกาชาดอาํเภอเทิง) 
    30. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอาํเภอเทิง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
                (อุดหนุนใหท่ี้วา่การอาํเภอเทิง) 
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    31. โครงการจดังานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 
                (อุดหนุนใหท่ี้วา่การอาํเภอเทิง) 
    32. โครงการจดังานประเพณีของจงัหวดัและอาํเภอ ประจาํ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
                (อุดหนุนใหท่ี้วา่การอาํเภอเทิง) 
    33. โครงการจดักิจกรรมเน่ืองในวนัสตรีสากล ประจาํปี  
                (อุดหนุนใหค้ณะกรรมการพฒันาสตรีอาํเภอเทิง) 
    34. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สาํนกังาน อบต.เวยีง 

    

    35. โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนในสังกดั สพฐ. 
                (อุดหนุนโรงเรียนในสังกดั สพฐ.) 

 
ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น  
ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/

มือถึอ 
1 นายสวาท     สมใจ  นายก อบต.เวยีง ประธานกรรมการ  
2 นายนพดล     คาํนอ้ย  รองนายก อบต.เวยีง กรรมการ  
3 นายเทพ               เข่ือนศิริ รองนายก อบต.เวยีง กรรมการ  
4 นายถนอม           แทนจาํรัส สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
5 นายสุ่ม                ชมภูพเยาว ์ สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
6 นายประสิทธ์ิ แจง้ชาวนา  สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
7 นายสวา่ง  วชิา  ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  
8 นายวนีสั ณ เมืองนิล  ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  
9 นายสวาท ไกลถ่ิน  ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  
10 นายประหยดั หินทราย  ผูแ้ทนภาคราชการ กรรมการ  
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11 นางสาวณฐันิชา นนัแต๋            ผูแ้ทนภาคราชการ กรรมการ  
12 นายเสรี              ประยศ ผูแ้ทนภาคราชการ กรรมการ  
13 นายรุ่ง              ทะลา ผูแ้ทนประชาคม กรรมการ  
14 นายเปล่ง  สิทธิเลิศ  ผูแ้ทนประชาคม กรรมการ  
15 นายอนนัต ์ปริศนา  ผูแ้ทนประชาคม กรรมการ  
16 นางจารุมาศ    สวสัดี  ปลดั อบต.เวยีง กรรมการและเลขานุการ  
17 นายดิเรก  พงษธ์นา

นุวฒัน์ 
หวัหนา้สาํนกังานปลดั ผูช่้วยเลขานุการ  

 

           
                     ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยหรือมีความประสงค์ 
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ  การบริหารงานของ   อบต.เวยีงทราบ เพื่อจะไดพ้ิจารณาการวางแผนพฒันา 
และปรับปรุงการดาํเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
                     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
 
                                                              ประกาศ   ณ   วนัท่ี   25   เมษายน  พ.ศ.  2561 
 
                                                                             ลงช่ือ 
                                                                                            (  นายสวาท     สมใจ  ) 
                                                                                  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง 
 
 


