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ส่วนที ่1 
บทน า 

ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 

แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นแผนระยะสั้น และมีลกัษณะกวา้ง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1) เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
2) เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพฒันาและวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาท่ีชดัเจนและมี

ลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดาํเนินการ 
3) เป็นเอกสารท่ีจะแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันา กบังบประมาณราย  

จ่ายประจาํปี 
วตัถุประสงค์ของการจัดท าแผนพฒันาสามปี 
การจดัทาํแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559-2561) มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1) เพื่อแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนัระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและการ 
จดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

2) เพื่อแสดงแนวทางการพฒันาในช่วงสามปีท่ีมีความสอดคลอ้งและสามารถสนองตอบต่อ  
ยทุธศาสตร์การพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) เป็นการจดัเตรียมโครงการพฒันาต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบ  
ประมาณรายจ่ายประจาํปีและนาํไปปฏิบติัไดท้นัทีเม่ือได้รับงบประมาณ 

แนวทางการจัดท าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

แผนพฒันาสามปี มีลกัษณะเป็นการแปลงยทุธศาสตร์การพฒันา ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงกาํหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพฒันาภายใต้ ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
สถานการณ์ทางการคลงัและความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชน ทั้งน้ี เพื่อให้
แผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริง โดยเฉพาะ
โครงการ/กิจกรรมในปีแรกของแผนพฒันาสามปี โดยอาจแยกประเภทของโครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏใน
แผนพฒันาสามปีออกเป็นอยา่งนอ้ย  3  ประเภทคือ 

(1) โครงการ/กิจกรรมท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการเอง  
(2) โครงการ/กิจกรรมท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอุดหนุนใหห้น่วยงานอ่ืนดาํเนินการ  
     (3) โครงการ/กิจกรรมท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  

 ดงันั้น    เม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บแจง้กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั หรือกรณีไดรั้บแจง้วา่ใหใ้ชฉ้บบัเดิม               ใหน้าํมาเป็นแนวทางในการจดัทาํ
แผนพฒันาสามปี  โดยยดึหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”    เป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่กบัการพฒันาท่ียดึ  
“ คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา ”    เช่ือมโยงทุกมิติทั้งตวัคน  สังคม  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอ้มและการเมือง อยา่งมี



เหตุผล   ใชห้ลกั  “ ความพอประมาณ ” โดยมีการเตรียม “ ระบบภูมิคุม้กนั ”  และนาํทุนท่ีมีศกัยภาพในทอ้งถ่ิน
มาใชป้ระโยชน์อยา่งบูรณาการและเก้ือกลูกนั  โดยมีขั้นตอนและแนวทางดาํเนินการ ดงัน้ี  

 
1. เตรียมการจัดท าแผนพฒันาสามปี  
 1) ทบทวนจากแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 – 2560 )  โดยนาํโครงการท่ียงัมิไดด้าํเนินการในปี 2558 

และโครงการท่ีจะดาํเนินการในปี 25 59 และ 25 60 มาใชห้รืออาจพิจารณาทบทวนโดยการกาํหนดรายละเอียด 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย งบประมาณหรือจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการใหม่และเพิ่มเติมโครงการใหม่
สาํหรับปี พ.ศ.2559 

 2) ใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี โดย  
(1) พิจารณานาํโครงการท่ีเป็นปัญหาความตอ้งการของประชาชนจากการจดัเวทีประชาคม  

ทอ้งถ่ินมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี      ทั้งน้ี  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นท่ี บูรณาการจดัทาํ 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน      เพื่อเป็นจุดเช่ือมต่อยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัความ  
ตอ้งการของประชาชน  ซ่ึงจะนาํไปสู่ความเห็นพอ้งตอ้งกนัและการทาํงานร่วมกนัของภาคีการพฒันาต่าง ๆ  
ในพื้นท่ี ใหเ้กิดเป็นผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ   ความคุม้ค่า และตอบสนองต่อความ 
ตอ้งการของประชาชน 

  (2) สนบัสนุนใหมี้การจดัทาํแผนชุมชนใหเ้กิดข้ึนในทุกพื้นท่ี โดยการใหค้าํแนะนาํในการ  
จดัทาํ ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการ  สนบัสนุนขอ้มูลเพื่อการจดัทาํแผนชุมชน  สนบัสนุนการจดัเวที
ประชาคมและพิจารณานาํโครงการ/กิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการร่วมกบัชุมชน หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินขีด
ความสามารถของชุมชนมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีตอ้งดาํเนินการ           และตอ้งมี  
ตวัแทนจากประชาคมเขา้ร่วมทุกคร้ัง และมีการจดัทาํบนัทึกรายงานการประชุม เพื่อเป็นการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการทาํงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจากภาคประชาชน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในภายหลงั  ทั้งน้ี ในการจดัเวทีประชาคมใหป้ระสานหน่วยงานในพื้นท่ีเพื่อดาํเนินการในคราว
เดียวกนั เพื่อบูรณาการขอ้มูลและเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน 

  3) พิจารณานาํโครงการ/กิจกรรมจากแผนปฏิบติัการต่าง ๆ ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จดัทาํข้ึนมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี เช่นแผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด แผนปฏิบติัเพื่อ
การพฒันาเด็กและเยาวชน  เป็นตน้ 
  4) พิจารณาจากเกณฑต์วัช้ีวดัต่างๆ ท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย อาทิ  ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.)และขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  

     5 ) พิจารณาจากอาํนาจหนา้ท่ีตามภารกิจถ่ายโอนฯ  
        (1) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน   อาทิ      การก่อสร้างหรือซ่อมแซมบาํรุงรักษาถนนเพื่ออาํนวย  



ความสะดวกและความปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชน การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพนํ้าของประปาหมู่บา้นท่ี
ไดรั้บการถ่ายโอนจากส่วนราชการและก่อสร้างข้ึนเองใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ีสามารถอุปโภค บริโภค  
ไดอ้ยา่งปลอดภยัเพียงพอ โดยกาํหนดใหมี้ไฟฟ้าส่องสวา่งตามสถานท่ีสาธารณะ การผงัเมือง การควบคุม
อาคาร เป็นตน้ 

(2) ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ อาทิ 
                              2.1 การส่งเสริมอาชีพ  เช่น   การฝึกอาชีพต่าง ๆ ท่ีประชาชนเสนอความตอ้งการจากการ
ประชุมประชาคมหมู่บา้น และการส่งเสริมกลุ่มอาชีพใหมี้ความเขม้แขง็และพึ่งตนเองได ้เป็นตน้ 
       2.2 งานสวสัดิการสังคม  อาทิ ใหค้วามสาํคญักบัผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  ผูป่้วยเอดส์ และ
ผูด้อ้ยโอกาส เช่น การส่งเสริมอาชีพและจัดหางานท่ีเหมาะสม การใหก้ารสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพตามสิทธิไดรั้บ
การสงเคราะห์ การจดักิจกรรมการออกกาํลงักาย การตรวจสุขภาพประจาํปี การจดัหาท่ีอยูอ่าศยั/แหล่งนํ้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคในกรณีมีปัญหา  การเปิดโอกาสใหแ้สดงศกัยภาพของตนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ทอ้งถ่ิน การส่งเสริมใหมี้อาสาสมคัร กิจกรรมกลุ่ม ชมรมและสมาคมเป็นตน้ 
       2.3 งานส่งเสริมดา้นการศึกษา   เช่น  การใหป้ระชาชนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งใน
ระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั รวมถึง การส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆท่ีเก่ียวกบัการศึกษาทั้งกลุ่มเด็กและ
เยาวชน รวมถึงประชาชนทัว่ไป  ใหไ้ดรั้บการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั และมีคุณภาพ 

     2.4  การสาธารณสุข เช่น การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
สร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค  จดักิจกรรมลดมลภาวะและส่งเสริมอนามยัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

                  2.5  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย อาทิ    การป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั เช่น จดักิจกรรมฝึกซอ้มตามแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จดัใหมี้อาสาสมคัร
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การบูรณะฟ้ืนฟูสภาพชีวติ ความเป็นอยูแ่ละจิตใจผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากสา
ธารณภยั การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นตน้  
          2.6  การแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติด  การป้องกนัยาเสพติด      เช่น    สร้างความ
ตระหนกัถึงภยัยาเสพติดผา่นส่ือต่าง ๆ สร้างแกนนาํเยาวชนตา้นยาเสพติดในทอ้งถ่ิน จดัหาพื้นท่ีสาธารณะให้
เยาวชนไดแ้สดงออกกิจกรรมเชิงบวก จดักิจกรรมเชิงสร้างสรรคใ์นชุมชน  การแกไ้ขปัญหาผูเ้สพ / ผูติ้ดยาเสพ
ติด เช่น คน้หาผูเ้สพ / ผูติ้ดยาเสพติดในพื้นท่ี สร้างความเขา้ใจแก่ครอบครัวผูเ้สพ/ผูติ้ดเสพติดเขา้สู่สถานท่ีรับ
การบาํบดัรักษาการดูแลและติดตามภายหลงัการบาํบดัรักษาเพื่อป้องกนัมิใหผู้ผ้า่นการบาํบดักลบัไปเสพซํ้ า 
เป็นตน้ 
         2.7  ใหค้วามสาํคญักบัการสนบัสนุนวฒันธรรมประเพณี การกีฬาและนนัทนาการ 
                   - การพฒันาเด็กและเยาวชน ใหมี้การรวมกลุ่มเพื่อจดัทาํกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน ศาสนา การกีฬาและนนัทนาการ   รวมถึง ดา้นศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน อาทิ การดูแลรักษา อนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน  การส่งเสริมวถีิชีวติ  ศาสนาและ
ประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ิน     การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอนัดีงามของครอบครัว เป็นตน้  



(4)  ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ พาณิชกรรม การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
       4.1 จดัใหมี้กิจกรรมการส่งเสริมการทาํเกษตรแบบอินทรีย ์ ลดการใชส้ารเคมีในการผลิต
ดา้นเกษตรกรรม  โดยยดึหลกัตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 
       4.2 การพฒันา และส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่ม ในการดาํเนินการต่อรองราคา 
รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสินคา้ดา้นการเกษตร  เพื่อใหเ้ศรษฐกิจในชุมชนมีการพฒันาอยา่งทัว่ถึง   
  (5) ดา้นบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อาทิ การรณรงคล์ด
อตัราการเกิดขยะมูลฝอย ส่งเสริมประชาชนรับผดิชอบในการคดัแยกขยะ จดัหาสถานท่ีกาํจดัขยะ ติดตาม 
เสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการจดัการจดัการขยะมูลฝอย และการอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรป่าไมใ้หมี้ความ
อุดมสมบูรณ์ 
  (6) การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร  เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในระบอบการปกครอง
ในรูปแบบของประชาธิปไตย  มีการเสนอความคิดเห็นในการวางแผนการพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกนั  รวมทั้งการ
จดัทาํกิจกรรมตามหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เพื่อลดขั้นตอนการทาํงาน การอาํนวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน   

  
 

2. การจัดท าร่างแผนพฒันาสามปี 
 2.1 คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมประเด็นการพฒันาสภาพปัญหา / 

ความตอ้งการของประชาชนและขอ้มูลการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อวเิคราะห์และใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํไป
กาํหนดโครงการ / กิจกรรม แลว้รวบรวมจดัทาํร่างแผนพฒันาสามปี  

 2.2  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน นาํร่างแผนพฒันาสามปีท่ีปรับปรุงแลว้
เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อพิจารณา 

 
 

3. การอนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันาสามปี 
 3.1 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน เสนอร่างแผนพฒันาสามปีท่ีผา่นการพิจารณาใหน้ายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล 
 3.2 นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล นาํร่างแผนพฒันาสามปีท่ีผา่นความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ

พฒันาทอ้งถ่ิน เสนอต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อใหค้วามเห็นชอบ  
 3.3 เม่ือสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพิจารณาอนุมติัแผนพฒันาสามปีแลว้ นายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลพิจารณาอนุมติัและประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี 



 ทั้งน้ีใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน  หรือจะขอขยายระยะเวลาไดต้ามระเบียบ ฯ เม่ือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีแลว้  ประกาศใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่
กนัภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัประกาศใชแ้ละปิดประกาศไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนพฒันาสามปี 

1.องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีงจะมีแผนพฒันาสามปี เพื่อนาํไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบั แผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีไดจ้ดัทาํไวแ้ลว้ 

2.องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีงจะมีแผนพฒันาสามปี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูป้ฏิบติัในการ
ดาํเนินการพฒันาในช่วงสามปีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง   ไดใ้ชง้บประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัในการพฒันาอยา่งมีประสิทธิ  
ภาพและเป็นระบบรวมทั้งลดปัญหาความขดัแยง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่  2 
วสัิยทศัน์ พนัธะกจิ ภารกจิ และจุดมุ่งหมายการพฒันา 

วสัิยทศัน์ 
“ บา้นเมืองน่าอยู ่ คุณภาพชีวติกา้วหนา้  เกษตรพฒันา ศิลปวฒันธรรมลํ้าค่า  

การศึกษาเด่น เนน้ส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยนื ” 
 

พนัธกจิ 
1. ประชาชนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงและกา้วทนัเทคโนโลย ี
2. ประชาชนไดรั้บการบริการดา้นสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน อยา่งทัว่ถึง 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมดา้นจารีต วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง  
4. ชุมชนมีศกัยภาพและรายไดจ้าก การท่องเท่ียว  เศรษฐกิจ พาณิชย ์การเกษตร อุตสาหกรรม 
5. ชุมชนมีความสะอาด ปราศจากมลพิษ 
6. การคมนาคมสะดวก  
7. ประชาชนมีอาชีพและรายไดพ้อเพียงต่อการดาํรงชีพ 

8. การดาํเนินงานและการบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได ้
9.  ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมของรัฐและกิจกรรมทางการเมือง  
10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
10. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  
 

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

จนถึง(ฉบับที ่6)  พ.ศ.2552 
 
มาตรา 66   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจหนา้ท่ีในการพฒันาตาํบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

และวฒันธรรม    
 
มาตรา 67   ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  มีหนา้ท่ีตอ้งทาํในเขตองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล ดงัต่อไปน้ี 
1 . จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน  ทางนํ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมทั้งการกาํจดัขยะและส่ิงปฏิกลู 
3. ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 



5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
6. ส่งเสริมพฒันาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
7. คุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
8. บาํรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  
9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหต้ามความจาํเป็นและ

สมควร  
 
มาตรา 68  ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจจดัทาํกิจการในเขตองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  ดงัต่อไปน้ี 
1. ใหมี้นํ้าเพื่อการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร 
2. ใหมี้และบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
3. จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางระบายนํ้า 
4. ใหมี้และบาํรุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 
5. ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
6. ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8. การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
9. หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
10. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ  และท่าขา้ม 
11. กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์
12. การท่องเท่ียว 
13. การผงัเมือง 
 
2.ภารกจิ ตามพระราชบัญญตัิ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 

 มาตรา 16   ใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี  

1. การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
2. การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 
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.การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 

   12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั  
13. การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
18. การกาํจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และนํ้าเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการักษาพยาบาล 
20. การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
22. การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
23. การรักษาความปลอดภยัความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามยัโรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอ่ืน ๆ   
24. การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไมท่ี้ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

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

ชีวติและทรัพยสิ์น 
31. กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้ 

 
 



จุดมุ่งหมายในการพฒันาท้องถิ่น 
1. มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก และปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

2. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีอาํนวยความสะดวก ต่อการดาํเนินกิจกรรมของชุมชน  

3. มีแหล่งนํ้าสาํหรับการอุปโภค บริโภค  รวมถึงแหล่งนํ้าสาํหรับการทาํเกษตรกรรม  

4. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเ้พิ่มข้ึน 

5. ประชาชนไดรั้บสวสัดิการทางสังคมไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

6. ประชาชนในทุกกลุ่มไดรั้บการส่งเสริมดา้นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

7. ประชาชนไดรั้บการดูแลดา้นสาธารณสุข  มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แขง็แรง  

8. ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

9. ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี ไดรั้บการป้องกนัและแกไ้ข 

10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน และไดรั้บการส่งเสริมดา้นการ

กีฬา และกิจกรรมนนัทนาการ 

11. ประชาชนสามารถลดค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีวติประจาํวนั 

12. เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั  

13. มีการควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและควบคุมมลพิษ 

14. ทรัพยากรธรรมชาติไดรั้บการดูแลรักษา  

15. การวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินโดยกระบวนการมีส่วนร่วม  

16. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในดา้นประชาธิปไตย  

17. บุคลากรไดรั้บการการพฒันาความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานตลอดเวลา  

18. การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  

19. มีเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

20. ประชาชนไดรั้บการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว  

 

 

 

 



ส่วนที ่3 

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานองค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 

ลกัษณะทีต่ั้ง 
เลขท่ี   345   หมู่ท่ี   12   ถนนเทิง – เชียงของ   ตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย     57160 
ห่างจากท่ีวา่การอาํเภอเทิงประมาณ 3   กิโลเมตร  และห่างจากตวัจงัหวดัเชียงรายประมาณ  65  
กิโลเมตร   ตั้งอยูท่างทิศเหนือ ของศาลากลางจงัหวดัเชียงราย   และอยูท่างทิศตะวนัออกท่ีวา่การอาํเภอ
เทิง    สถานท่ีราชการใกลเ้คียง   สาํนกังานขนส่งจงัหวดัเชียงราย  สาขาเทิง 

อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ ติดต่อเขตองคก์ารบริหารตาํบลตา้อาํเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย    และ 
เขตเทศบาลตาํบลสันทรายงาม  อาํเภอเทิง    จงัหวดัเชียงราย    

 ทิศตะวนัออก ติดต่อเขตเทศบาลตาํบลหงาว   อาํเภอเทิง    จงัหวดัเชียงราย  
 ทิศใต ้  ติดต่อเขตองคก์ารบริหารตาํบลอ่างทอง   อาํเภอเชียงคาํ   จงัหวดัพะเยา  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อเขตเทศบาลตาํบลเวยีงเทิง   อาํเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



หมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง  มีจ านวน  20  หมู่บ้าน  ดังนี้  
 
  1.บา้นหว้ยไคร้  หมู่ท่ี  3  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายนิกร   แปงคาํ  
 2.บา้นร่องแช่  หมู่ท่ี  4  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายกุน  เขียวจาํปา  

3.บา้นทุ่งโหง้  หมู่ท่ี  5  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ  นายดวงแสง ไกลถ่ิน  
4.บา้นหว้ยไคร้ใหม่ หมู่ท่ี  6  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ     นายประทวน กรดแกว้  
5.บา้นทุ่งขนัไชย       หมู่ท่ี  7  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ ร.ต.รําจวน         วงศใ์หญ่ 
6.บา้นหว้ยไคร้เก่า หมู่ท่ี  8  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ  ร.ต.ศรีบุตร         ผูดี้ 
7.บา้นร่องขามป้อม หมู่ท่ี  9  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ  นายนิวฒิั ไวยกรรณ์  
8.บา้นใหม่  หมู่ท่ี  10 กาํนนั  นายเล่ือน โนราช  
9.บา้นหว้ยผึ้ง  หมู่ท่ี  11 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายประสิทธ์ิ บุญกํ้า  
10.บา้นร่องริว  หมู่ท่ี  12 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายกาํจดั เสนาดี  
11.บา้นหว้ยหลวง หมู่ท่ี 13  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายคาํเพชร โสภาภกัดี  
12.บา้นม่วงไพวลัย ์ หมู่ท่ี  16 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายสิงห์ทอน     เยน็ใจ  
13.บา้นหว้ยไคร้สันติภาพ  หมู่ท่ี  17  ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายกิตติพงษ ์แปงคาํ  
14.บา้นริมอิง    หมู่ท่ี  18 ผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายจาํนงค ์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 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  มีพื้นท่ีทั้งส้ิน  81.6230 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 51, 014.37 ไร่  
มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่มตามแนวเขตภูเขา และเขตป่าไม ้มีแม่นํ้าอิงและแม่นํ้าลาวไหลผา่น ท่ีอยูอ่าศยัของ
ประชาชนเป็นเชิงเขาและท่ีราบเชิงเขา   มีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1020 และหมายเลข 1021 ผา่น  
       
 
 
 
 



จ านวนประชากร 
 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญงิ 

รวม
ประชากร 

3 บา้นหว้ยไคร้ 175 176 170 346 
4 บา้นร่องแช่  291 435 413 848 
5 บา้นทุ่งโหง้  257 295 317 612 
6 บา้นหว้ยไคร้ใหม่ 313 446 407 853 
7 บา้นทุ่งขนัไชย 239 213 179 392 
8 บา้นหว้ยไคร้เก่า 168 232 244 476 
9 บา้นร่องขามป้อม 151 225 230 455 

10 บา้นใหม่  362 325 349 674 
11 บา้นหว้ยผึ้ง  201 243 229 472 
12 บา้นร่องริว  387 481 461 942 
13 บา้นหว้ยหลวง 252 418 429 847 
16 บา้นม่วงไพวลัย ์ 108 142 122 264 
17 บา้นหว้ยไคร้สันติภาพ 195 262 235 497 
18 บา้นริมอิง  139 217 237 454 
19 บา้นทุ่งเฉลิมพระเกียรติ 169 189 178 367 
21 บา้นหว้ยไคร้เหนือ 171 228 241 469 
22 บา้นทุ่งโหง้เหนือ 197 212 254 466 
23 บา้นหว้ยระเมศ 203 223 214 437 
24 บา้นหว้ยไคร้ใต ้ 136 214 197 411 
25 บา้นหว้ยไคร้ลานทอง 134 201 222 423 

 รวม 4,248 5,377 5,328 10,705 
ท่ีมา : สาํนกังานทะเบียนอาํเภอเทิง    ณ   เดือนมีนาคม   พ.ศ.2558 

 
รายละเอยีดประชากรทีข่อรับสวสัดิการ 
 จาํนวนประชากรพิการท่ีข้ึนทะเบียน               จาํนวน         195    คน 
 จาํนวนผูสู้งอายท่ีุข้ึนทะเบียนรับเบ้ียยงัชีพ               จาํนวน      1, 417  คน 
 จาํนวนประชากรท่ีติดเช้ือ HIV ท่ีขอรับเบ้ียยงัชีพ        จาํนวน          5 5   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. สาํนกัสงฆบ์า้นหว้ยระเมศ   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  23 บา้นหว้ยระเมศ  
11. วดัขนัไชยวราราม  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  7  บา้นทุ่งขนัไชย  
12. วดัป่าม่วงไพรวลัย ์ ตั้งอยูห่มู่ท่ี  16 บา้นม่วงไพรวลัย์  
13. วดัชา้งคํ้า   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.)  จาํนวน    1 50 คน  
  2.สมาชิกหมอดินอาสา     จาํนวน    20     คน  
  3.อาสาสมคัรปศุสัตว ์    จาํนวน     20     คน  
  4.อาสาสมคัร สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น   จาํนวน    200    คน  
 



1.3 ประเพณท้ีองถิ่นทีส่ าคัญ 

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

6. งานประเพณีบุญบั้งไฟ 
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   จาํนวนพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 4,000    ไร่  
 2.ขา้วโพด   จาํนวนพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 1, 500    ไร่  
 3.แตงโม   จาํนวนพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ    200    ไร่  
 4.ลาํไย   จาํนวนพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 1,000    ไร่  
2.3 การประกอบกจิการพานิชย์และบริการ  ( ขอ้มูลจากงานจดัเก็บรายได ้) 

ร้านคา้/ขายของชาํ   78 แห่ง  
โรงสีขา้ว    19 แห่ง  
โรงเรียนเอกชน     2  แห่ง  
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   12 แห่ง 
หอพกั/บา้นเช่า/โรงแรม/รีสอร์ท   4 แห่ง  
ร้านอาหาร    18 แห่ง  
ร้านจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง   4 แห่ง 
ร้านจาํหน่ายอุปกรณ์การเกษตร  7 แห่ง  
ป๊ัมนํ้ามนั    1 แห่ง 
อู่ซ่อมรถ/เคาะพน่สี   16 แห่ง  
ตลาดสด    3 แห่ง  



3.ข้อมูลด้านการศึกษา 

3.1  สถานศึกษา 

 1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   สังกดั อบต.   จาํนวน    5    แห่ง 

1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหว้ยไคร้   4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหว้ยหลวง 
2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทุ่งโหง้   5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นริมอิง 
3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นใหม่ 

 2. โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   จาํนวน 2 แห่ง  
  1. โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  

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

4.ข้อมูลการบริการข้ันพืน้ฐาน 

4.1  สถานทีร่าชการในพืน้ที่ 
  1.สาํนกังานขนส่งจงัหวดัเชียงราย   สาขาเทิง  
  2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   อาํเภอเทิง 
  3. สถานีไฟฟ้าแรงสูง  
 4.2  การสาธารณสุข  
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นร่องแช่  จาํนวน    1     แห่ง  

4.3  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
  1. รถบรรทุกนํ้า    ขนาด     10,000   ลิตร จาํนวน  1 คนั  

  2. เรือทอ้งแบน     จาํนวน  2 ลาํ  

 4.4  งานโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค 
  1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จาํนวน  84 เส้นทาง  
  2.ถนนลาดยางแอสฟัลลติ์กคอนกรีต จาํนวน  7 เส้นทาง  
  3.ถนนหินคลุก    จาํนวน  1 9 เส้นทาง  
  4.ถนนลูกรังเขา้พื้นท่ีการเกษตร  จาํนวน  36 เส้นทาง  
  5.ประปาหมู่บา้น    จาํนวน  1 4 จุด  
  6.รางระบายนํ้า    จาํนวน  1 2 แห่ง  
  7.ไฟฟ้าสาธารณะ   จาํนวน  55 จุด 



  8. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  จาํนวน  7 แห่ง  
  9. ท่อเหล่ียม    จาํนวน  23 แห่ง  
  10. คลองส่งนํ้าเพื่อการเกษตร  จาํนวน  6 แห่ง  
  11. ฝายกกัเก็บและชะลอนํ้า  จาํนวน  1 5 แห่ง  
  12. อาคารเอนกประสงค ์  จาํนวน  8 หลงั 
 4.5 แหล่งน า้ส าหรับการอุปโภคและบริโภค 
  1.อ่างเก็บนํ้า    จาํนวน  5 แห่ง  
  2.หนองนํ้าสาธารณะ   จาํนวน  8 แห่ง  
  3. แม่นํ้า/ลาํเหมือง/ลาํหว้ย   จาํนวน  8 แห่ง 
5.ข้อมูลด้านศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 

- บุคลากรท้องถิ่น   จ านวน    45      คน         แยกเป็น  
  1. พนกังานส่วนตาํบล    จาํนวน        21     คน  
  2. พนกังานจา้ง ตามภารกิจ   จาํนวน        18     คน  
  3. พนกังานจา้ง ทัว่ไป    จาํนวน          4     คน  
  4. ลูกจา้งประจาํ     จาํนวน         1    คน  
  5.พนกังานครู     จาํนวน         1    คน  
 - ระดับการศึกษา 
  1. ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี   จาํนวน       11   คน  
  2. ปริญญาตรี      จาํนวน       25   คน  
  3. ปริญญาโท                จาํนวน        9   คน  
6. ข้อมูลด้านการคลงั 

สรุปรายรับ – รายจ่าย  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง    2  ปี ผา่นมา 

                           ปี       พ.ศ. 
  รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ประมาณการรายรับ 34,357,000.00      37,492,650.00 

รับจริง 37,022,894.00* 35,364,599.54* 

รายจ่าย 28,145,468.15      34,426,604.18 

 
  ***ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์  
 



ส่วนที ่4 
สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในปีทีผ่่านมา 

 
สรุปตามงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  2557 
รายรับ      ประมาณการ   รับจริง 
 1.ภาษีอากร         300,000.00       404,523.65 
 2.ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      163,100.00         80,950.15 
             3.รายไดจ้ากทรัพยสิ์น        810,200.00       714,116.29 
 4.รายไดเ้บด็เตล็ด        403,100.00       202,470.00 
 5.เงินรัฐบาลจดัสรรให้    21,816,250.00                            20,468,140.45 
 6.เงินอุดหนุน    14,000,000.00   13,494,399.00 
 7.เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์                            -                                          15,883,483.51 
  รวมรายรับ                37,492,650.00  51,248,083.05 
 
รายจ่าย      ประมาณการ   จ่ายจริง 

1.งบกลาง 1,753,462.00     1, 749,212.50 
2.เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                            4,123,000.00                            4,097,728.00 
3.เงินเดือน(ฝ่ายประจาํ) 7,063,332.00                              7,019,671.00 
4.ค่าตอบแทน                                             1,906,345.00                                 1,257,937.00 
5.ค่าใชส้อย 4,603,829.00 3,958,008.75 
6.ค่าวสัดุ 2,276,180.00   2, 025,550.99 
7.ค่าสาธารณูปโภค                                         460,505.00                                    377,286.66 
8.ค่าครุภณัฑ์                                                   508,900.00         270,135.00 
9.ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                           10,441,450.00      9,418,700.00 
10.รายจ่ายอ่ืน                                              1,598,647.00                                  1,598,147.00 
10.เงินอุดหนุน 2,757,000.00   2, 654,227.28 

             11.เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์                        -                                           15,883,483.51 
                 รวมรายจ่าย                               34,357,000.00   50,310,087.69 
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง         937,995.36 

 
 
 



ส่วนที ่5  
ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  
การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 
 การพฒันาด้าน     
คุณภาพชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  
      ( ถนน,สะพาน) 
1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และ   
      สาธารณูปการ     ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้า) 
1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งนํ้าสาํหรับการ 
      อุปโภคและบริโภค และแหล่งนํ้าสาํหรับการเกษตร  
      ( นํ้าประปา,คลองส่งนํ้า,ขดุลอกแหล่งนํ้า,ฝายกั้นนํ้า ) 

 
 
 
 

2.1 แนวทางการสนบัสนุนงานดา้นการส่งเสริมอาชีพใหก้บั  
      ประชาชนในทุกกลุ่ม  ใหมี้งานทาํและมีรายไดเ้พื่อการยงัชีพ   
2.2  แนวทางการส่งเสริมงานดา้นสวสัดิการสังคม  การสังคม 
      สงเคราะห์  
2.3 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาทางดา้นการศึกษาทั้งในระบบ 
     และนอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 
2.4  แนวทางการส่งเสริมและดูแลดา้นการสาธารณสุขของ 
      ประชาชน และการป้องกนัและระงบัการระบาดของโรคติดต่อ 
2.5  แนวทางการป้องกนัและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  
       และงานดา้นการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 
2.6 แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนงานป้องกนัและแกไ้ข 
      ปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบ 
2.7 แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนประเพณี การกีฬาและ 
      นนัทนาการ 
 

 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานปลดั 
กองการศึกษา 

 



ยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  
พฒันาด้านเศรษฐกจิ 
พาณชิยกรรม  
การเกษตรกรรม  และ
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4    
พฒันาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5  
 การพฒันาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

3.1 แนวทางการส่งเสริมการทาํการเกษตรอินทรีย์  เกษตรปลอด 
     สารพิษ  การปลูกพืชเศรษฐกิจ สัตวเ์ศรษฐกิจ และการเกษตร 
     แบบพอเพียง 
3.2 แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  การเพิ่มมูลค่าของ 
     สินคา้การส่งเสริมดา้นการตลาด และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
       

 
 
 

4.1 แนวทางการส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  ใหมี้ 
      ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เหมาะสมกบัการดาํรงชีวติ 
4.2 แนวทางการส่งเสริมในการดูแลรักษาป่าไมแ้ละแหล่งนํ้า     
     ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ใหเ้กิดผลสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื  
       

 
 
 

5.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ 
       เสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพฒันา 
      ทอ้งถ่ิน 
5.2 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาระบบการใหบ้ริการแก่ 
     ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   
5.3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยี  
     สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
5.4 แนวทางการพฒันาระบบจดัหารายไดข้ององคก์รปกครองส่วน 
      ทอ้งถ่ินใหมี้การจดัเก็บรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ 
      ครอบคลุมพื้นท่ี 

 
 

สาํนกังานปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สาํนกังานปลดั 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
สาํนกังานปลดั 
กองการศึกษา 

กองคลงั 
กองช่าง 

 
 



ส่วนที ่6 
 

บัญชีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



บญัชีโครงการพฒันาในช่วงสามปี 
แผนพฒันาสามปี  ( พ.ศ.2559 – 2561 ) 

องคก์ารบริการส่วนตาํบลเวียง    อาํเภอเทิง    จงัหวดัเชียงราย 

         

ยทุธศาสตร์ 

ปี   2559 ปี  2560 ปี   2561 รวม   3  ปี 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมา
ณ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน                 
แนวทางการพฒันา                 

1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  
                   

8  
      

8,600,000  
                

14         6,750,000  
                

14  
       

6,600,000  
                

36  
      

21,950,000  
      ( ถนน,สะพาน)                 
                  

1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
                

14  
      

7,869,000  
                   

6         2,250,000  
                

18  
       

4,700,000  
                

38  
      

14,819,000  
      ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้า)                 

1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งนํ้าสาํหรับการ 
                

17  
    

28,450,000  
                   

5         4,150,000  
                   

5  
       

2,200,000  
                

27  
      

34,800,000  
      อุปโภคและบริโภค และแหล่งนํ้าสาํหรับการเกษตร                  
      ( นํ้าประปา,คลองส่งนํ้า,ขดุลอกแหล่งนํ้า,ฝายกั้นนํ้า )                 

                  

รวม 39 44,919,000 25 13,150,000 37 13,500,000 101 71,569,000 

 



บญัชีโครงการพฒันาในช่วงสามปี 

แผนพฒันาสามปี  ( พ.ศ.2559 – 2561 ) 
องคก์ารบริการส่วนตาํบลเวียง    อาํเภอเทิง    จงัหวดัเชียงราย 

         

ยทุธศาสตร์ 

ปี   2559 ปี  2560 ปี   2561 รวม   3  ปี 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมา
ณ 

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

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ                 
แนวทางการพฒันา                 

2.1 แนวทางการสนบัสนุนงานดา้นการส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน   
                   

8  
          

150,000  
                   

8  
           

145,000  
                   

6  
          

115,000  
                

22  
           

410,000  
       ในทุกกลุ่ม  ใหมี้งานทาํและมีรายไดเ้พ่ือการยงัชีพ                 

2.2  แนวทางการส่งเสริมงานดา้นสวสัดิการสงัคม  การสงัคมสงเคราะห์  
                   

6  
          

145,000  
                   

5  
           

140,000  
                   

5  
          

140,000  
                

16  
           

425,000  
      ( การดูแลสวสัดิการผูสู้งอายุ  ผูพิ้การ ผูติ้ดเช้ือและผูย้ากไร้ )                 

2.3 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาทางดา้นการศึกษาทั้งในระบบและ 
                

11  
          

660,000  
                

13  
           

810,000  
                

12  
          

760,000  
                

36  
        

2,230,000  
      นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั                 

2.4  แนวทางการส่งเสริมและดูแลดา้นการสาธารณสุขของประชาชน 
                

27  
          

540,000  
                

27  
           

540,000  
                

27  
          

540,000  
                

81  
        

1,620,000  
       และการป้องกนัและระงบัการระบาดของโรคติดต่อ                 

 
52 1,495,000 53 1,635,000 50 1,555,000 155 4,685,000 

 



บญัชีโครงการพฒันาในช่วงสามปี 

แผนพฒันาสามปี  ( พ.ศ.2559 – 2561 ) 
องคก์ารบริการส่วนตาํบลเวียง    อาํเภอเทิง    จงัหวดัเชียงราย 

         

ยทุธศาสตร์ 

ปี   2559 ปี  2560 ปี   2561 รวม   3  ปี 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมา
ณ 

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

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ (ต่อ)                 

ยอดยกมา 52 1,495,000 53 1,635,000 50 1,555,000 155 4,685,000 

แนวทางการพฒันา                 

2.5  แนวทางการป้องกนัและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  
                   

8  
          

510,000  
                   

9  
           

195,000  
                   

7  
          

160,000  
                

24  
           

865,000  

       และงานดา้นการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั                 

2.6 แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
                   

4  
          

105,000  
                   

4  
           

105,000  
                   

4  
          

105,000  
                

12  
           

315,000  

      ยาเสพติดอยา่งเป็นระบบ                  
                  

2.7 แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนประเพณี การกีฬาและนนัทนาการ 
                

17  
          

555,000  
                

16  
           

548,000  
                

16  
          

548,000  
                

49  
        

1,651,000  
                  

รวม 81 2,665,000 82 2,483,000 77 2,368,000 240 7,516,000 

          



บญัชีโครงการพฒันาในช่วงสามปี 

แผนพฒันาสามปี  ( พ.ศ.2559 – 2561 ) 
องคก์ารบริการส่วนตาํบลเวียง    อาํเภอเทิง    จงัหวดัเชียงราย 

         

ยทุธศาสตร์ 

ปี   2559 ปี  2560 ปี   2561 รวม   3  ปี 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมา
ณ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาด้านเศรษฐกจิ พาณิชยกรรม  การเกษตรกรรม                 
                           และอุตสาหกรรม                 
แนวทางการพฒันา                 

3.1 แนวทางการส่งเสริมการทาํการเกษตรอินทรีย ์ เกษตรปลอดสารพิษ 
                   

5  
          

110,000  
                   

5  
           

110,000  
                   

5  
          

110,000  
                

15  
           

330,000  
      การปลกูพืชเศรษฐกิจ สตัวเ์ศรษฐกิจ และการเกษตรแบบพอเพียง                 

                  

3.2 แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  การเพ่ิมมลูค่าของสินคา้ 
                   

3  
            

60,000  
                   

3  
             

60,000  
                   

3  
            

60,000  
                   

9  
           

180,000  

      การส่งเสริมดา้นการตลาด และอุตสาหกรรมในครัวเรือน                 
                  
                  
                  

                  

รวม 8 170,000 8 170,000 8 170,000 24 510,000 

         



บญัชีโครงการพฒันาในช่วงสามปี 
แผนพฒันาสามปี  ( พ.ศ.2559 – 2561 ) 

องคก์ารบริการส่วนตาํบลเวียง    อาํเภอเทิง    จงัหวดัเชียงราย 

         

ยทุธศาสตร์ 

ปี   2559 ปี  2560 ปี   2561 รวม   3  ปี 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมา
ณ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4   พฒันาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                 
                             และส่ิงแวดล้อม                 
 แนวทางการพฒันา                 

4.1 แนวทางการส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  ใหมี้ความเป็น 
                   

3  
          

130,000  
                   

4  
           

370,000  
                   

4  
          

160,000  
                

11  
           

660,000  
       ระเบียบเรียบร้อย  เหมาะสมกบัการดาํรงชีวิต                 

                  

4.2 แนวทางการส่งเสริมในการดูแลรักษาป่าไมแ้ละแหล่งนํ้า   ตลอดจน  
                   

4  
          

440,000  
                   

4  
           

440,000  
                   

4  
          

440,000  
                

12  
        

1,320,000  

      ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ใหเ้กิดผลสาํเร็จอยา่งย ัง่ยืน                 
                      
                  

รวม 7 570,000 8 810,000 8 600,000 23 1,980,000 

         
         
         



บญัชีโครงการพฒันาในช่วงสามปี 
แผนพฒันาสามปี  ( พ.ศ.2559 – 2561 ) 

องคก์ารบริการส่วนตาํบลเวียง    อาํเภอเทิง    จงัหวดัเชียงราย 

         

ยทุธศาสตร์ 

ปี   2559 ปี  2560 ปี   2561 รวม   3  ปี 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมา
ณ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพฒันาด้านการเมอืงและการบริหารงาน                 
แนวทางการพฒันา                 
5.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

                   
7  

          
117,000  

                   
3  

             
55,000  

                   
3  

            
55,000  

                
13  

           
227,000  

5.2 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาระบบการใหบ้ริการแก่ประชาชน   
                   

4  
          

358,000  
                   

3  
           

100,000  
                   

3  
          

100,000  
                

10  
           

558,000  
       เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน                 
                  
5.3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยี
สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

                   
4  

      
3,030,000  

                   
9         1,735,000  

                   
5  

          
181,000  

                
18  

        
4,946,000  

 
                

5.4 แนวทางการพฒันาระบบจดัหารายไดข้ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินใหมี้การจดัเกบ็รายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพ้ืนท่ี 

                   
2  

          
110,000  

                   
2  

           
110,000  

                   
2  

          
110,000  

                   
6  

           
330,000  

รวม 17 3,615,000 17 2,000,000 13 446,000 47 6,061,000 

รวมทุกยุทธศาสตร์ 152 51,939,000 140 18,613,000 143 17,084,000 435 87,636,000 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  ( ถนน,สะพาน) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 3 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทาง
คมนาคมในหมู่บา้น 

ถนน คสล. กวา้ง  4  เมตร  
จุดท่ี 1  ยาว  250  เมตร  
จากสวนนายกูเ้กียรติ  
ส้ินสุดสวนนางนาํ  ทะคาํ 
จุดท่ี 2  ยาว  150 เมตร จาก
บา้นนายแกว้  คาํไส  
ส้ินสุดท่ีนา ร.ร.บา้นหว้ย
ไคร้   

          500,000   ร้อยละของถนนท่ีได้
มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 5 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทาง
คมนาคมในหมู่บา้น 

ถนน คสล. ซอยวงัมจัฉา  
กวา้ง  4  เมตร  ยาว  800  
เมตร   

        600,000     ร้อยละของถนนท่ีได้
มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

            

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  ( ถนน,สะพาน) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 5 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทาง
คมนาคมในหมู่บา้น 

ถนน คสล. เสน้ทางเขา้ศาล
เจา้พอ่  กวา้ง  4  เมตร  ยาว  
100  เมตร   

          250,000   ร้อยละของถนนท่ีได้
มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ท่ี 6 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังท่ีชาํรุด
เสียหาย ใหมี้สภาพใช้
งานท่ีดี 

ถนนลูกรัง  กวา้ง  3  เมตร  
ยาว  2,000  เมตร 

        250,000     ร้อยละของถนนลูกรังเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีความ
สะดวกในการคมนาคม  

เกษตรกรไดรั้บความ
สะดวก  ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตร  พร้อมวาง
ท่อ คสล. หมู่ท่ี 7   

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังท่ีชาํรุด
เสียหาย ใหมี้สภาพใช้
งานท่ีดี 

ปรับปรุงถนนลูกรั กวา้ง  5  
ม.  ยาว  450  ม.  จากท่ีนาง
ชุติมา  ศรีไกรรส  ส้ินสุด
ฝายกั้นนํ้ า หมู่ท่ี 9 

        250,000     ร้อยละของถนนลูกรังเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีความ
สะดวกในการคมนาคม  

เกษตรกรไดรั้บความ
สะดวก  ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  ( ถนน,สะพาน) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

6 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ท่ี 8 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังท่ีชาํรุด
เสียหาย ใหมี้สภาพใช้
งานท่ีดี 

ถนนลูกรัง  กวา้ง  3  เมตร  
จุดท่ี  1  ระยะ  1,410  เมตร 
จากท่ีนานายเท่ียง  อินเขียว  
ส้ินสุดท่ีนายนายคาํ  มาส
กลาง  จุดท่ี 2 ระยะ 1,410 
เมตร จากท่ีนานางสุขคาํ  
มาสกลาง  ส้ินสุดท่ีนายนาย
ยงั  หมอป่า 

        250,000     ร้อยละของถนนลูกรังเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีความ
สะดวกในการคมนาคม  

เกษตรกรไดรั้บความ
สะดวก  ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  ( ถนน,สะพาน) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ท่ี 9 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทาง
คมนาคมในหมู่บา้น 

ถนน คสล. กวา้ง  4  เมตร  
ยาว  140  เมตร   

          250,000   ร้อยละของถนนท่ีได้
มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ท่ี 10 

เพ่ือซ่อมแซมถนน คสล.
ท่ีชาํรุดเสียหาย ใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีดี เหมาะสมกบั
การคมนาคมในชุมชน 

ก่อสร้างซ่อมแซมถนน 
คสล.  กวา้ง  4  เมตร  ยาว  
80 เมตร เร่ิมท่ี บา้น 
ร.ต.ต.พยงค ์ วงคว์ฒิุ  
ส้ินสุด บา้นนางเฉลียว  วงค์
วฒิุ 

    
150,000  

       ร้อยละของถนนท่ีได้
มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  ( ถนน,สะพาน) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

9 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตร   หมู่ท่ี 10   

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังท่ีชาํรุด
เสียหาย ใหมี้สภาพใช้
งานท่ีดี 

ปรับปรุงถนนลูกรั กวา้ง  4  
ม.  ยาว  1,000  ม.  จากท่ีนา
นายเรียง  โนราช  ส้ินสุดท่ี
นานางพิน  กองวงค ์

        200,000     ร้อยละของถนนลูกรังเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีความ
สะดวกในการคมนาคม  

เกษตรกรไดรั้บความ
สะดวก  ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลทติ์
กคอนกรีต บา้นใหม่ 
หมู่ท่ี 10  เช่ือมต่อบา้น
ร่องริว  หมู่ท่ี 12  ตอน 
2 

เพื่อปรับปรุง
ถนนลาดยางท่ีชาํรุด
เสียหาย ใหมี้ความ
เหมาะสมกบัการ
คมนาคมในชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต  กวา้ง 6 
ม. ยาว  2,000 ม. จากบา้น
ใหม่ หมู่ท่ี 10  เช่ือมต่อบา้น
ร่องริว  หมู่ท่ี 12  ตอน 2 

 
4,000,000  

       ร้อยละของถนนลาดยาง
ท่ีมีความสะดวกในการ

คมนาคม  

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เสน้ทางการคมนาคมท่ี
สะดวก และปลอดภยั 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  ( ถนน,สะพาน) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 11 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทาง
คมนาคมในหมู่บา้น 

ถนน คสล. ซอย 1  กวา้ง  4  
เมตร  ยาว  200  เมตร  จาก
บา้นนายชวน  ธิโนชยั  
ส้ินสุดบ่อดินนายสมบูรณ์  
นาธิเลศ 

          300,000   ร้อยละของถนนท่ีได้
มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 11 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทาง
คมนาคมในหมู่บา้น 

ถนน คสล. ซอย 6  กวา้ง  
3.50  เมตร  ยาว 100  เมตร  
จากบา้นนายประทีป  คลา้ย
เดช  ส้ินสุดท่ีนานายชน  ธิ
โนชยั 

          150,000   ร้อยละของถนนท่ีได้
มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  ( ถนน,สะพาน) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

13 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ท่ี 12 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังท่ีชาํรุด
เสียหาย ใหมี้สภาพใช้
งานท่ีดี 

ถนนลูกรัง  กวา้ง  5  เมตร  
ยาว  1,000  เมตร 

          250,000   ร้อยละของถนนลูกรังเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีความ
สะดวกในการคมนาคม  

เกษตรกรไดรั้บความ
สะดวก  ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 16   

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทาง
คมนาคมในหมู่บา้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง  
4  เมตร  ยาว  100  เมตร 
จากบา้นนางบงัอร   ศิ
ริวรรณ ส้ินสุดบา้นนางดวง
จนัทร์  ทองสา 

    
200,000  

       ร้อยละของถนนท่ีได้
มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  ( ถนน,สะพาน) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 16   

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทาง
คมนาคมในหมู่บา้น 

ถนน คสล. ซอย 8 กวา้ง  3  
เมตร  ยาว  400  เมตร จาก
ถนนสายหลกั  ส้ินสุดบา้น
นายนิยม  กองบุญเกิด 

        400,000     ร้อยละของถนนท่ีได้
มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 17   

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทาง
คมนาคมในหมู่บา้น 

ถนน คสล. กวา้ง  3  เมตร  
ยาว  80  เมตร จากบา้นนาย
จนัทร์  ผูดี้  ส้ินสุดบา้นนาย
เหรียญ  ไชยชนะ 

        200,000     ร้อยละของถนนท่ีได้
มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  ( ถนน,สะพาน) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

17 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ท่ี 17 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังท่ีชาํรุด
เสียหาย ใหมี้สภาพใช้
งานท่ีดี 

ถนนลูกรังหว้ยเจดีย ์ กวา้ง  
3  เมตร  ยาว  132  เมตร , 
ถนนลูกรังสนัป่าม่วง  กวา้ง  
3.50 เมตร  ยาว  675  เมตร 

          300,000   ร้อยละของถนนลูกรังเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีความ
สะดวกในการคมนาคม  

เกษตรกรไดรั้บความ
สะดวก  ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ท่ี 18 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังท่ีชาํรุด
เสียหาย ใหมี้สภาพใช้
งานท่ีดี 

ถนนลูกรังหว้ยเจดีย ์ กวา้ง  
3.50  เมตร  ยาว  1,500  
เมตร จากท่ีนานายจาํนงค ์ 
ศิริใจ  ส้ินสุดท่ีนานาย
ฉลวย  เชิงนํ้ า 

        250,000     ร้อยละของถนนลูกรังเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีความ
สะดวกในการคมนาคม  

เกษตรกรไดรั้บความ
สะดวก  ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  ( ถนน,สะพาน) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

19 โครงการก่อสร้าง
สะพานขา้มลาํนํ้ าร่อง
แช่  หมู่ท่ี 18 

เพื่อใชใ้นการสญัจรขา้ม
ลาํนํ้ าร่องแช่ของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สะพาน คสล. กวา้ง 6   ม. 
ยาว 10  เมตร   

 
1,000,000  

       ร้อยละของชุมชนท่ีได้
ประโยชน์จากการใชเ้ป็น

เสน้ทางการคมนาคม  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 19   

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทาง
คมนาคมในหมู่บา้น 

ถนน คสล. ซอย  1 กวา้ง  4  
เมตร  ยาว  750  เมตร 

        800,000     ร้อยละของถนนท่ีได้
มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ท่ี 19 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังท่ีชาํรุด
เสียหาย ใหมี้สภาพใช้
งานท่ีดี 

ถนนลูกรัง ซอย 4/5 กวา้ง  
4  เมตร  ยาว  400  เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 
0.60 ม. จาํนวน  6  ท่อน 

          250,000   ร้อยละของถนนลูกรังเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีความ
สะดวกในการคมนาคม  

เกษตรกรไดรั้บความ
สะดวก  ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  ( ถนน,สะพาน) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

22 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ท่ี 21 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังท่ีชาํรุด
เสียหาย ใหมี้สภาพใช้
งานท่ีดี 

ถนนลูกรัง เสน้ทางทุ่ง
หลวง กวา้ง  3.50  เมตร  
ยาว  2,300  เมตร  

          250,000   ร้อยละของถนนลูกรังเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีความ
สะดวกในการคมนาคม  

เกษตรกรไดรั้บความ
สะดวก  ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 22   

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทาง
คมนาคมในหมู่บา้น 

ถนน คสล.  กวา้ง  3.50  
เมตร  ยาว  60  เมตร ตั้งแต่
บา้นนายเมฆ  พรมตนั 
ส้ินสุดบา้นนายช่ืน  แสงคาํ
มา 

        100,000     ร้อยละของถนนท่ีได้
มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  ( ถนน,สะพาน) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

24 โครงการก่อสร้าง
สะพาน  หมู่ท่ี 22 

เพื่อใชส้ญัจรขา้มลาํหว้ย
ผึ้ง ของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

สะพาน คสล. กวา้ง 3.50 ม. 
ยาว 8  เมตร  จาํนวน  2  จุด 

          600,000   ร้อยละของชุมชนท่ีได้
ประโยชน์จากการใชเ้ป็น

เสน้ทางการคมนาคม  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 23   

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทาง
คมนาคมในหมู่บา้น 

ถนน คสล. ซอย  7 กวา้ง  4  
เมตร  ยาว  200  เมตร 

          300,000   ร้อยละของถนนท่ีได้
มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 24 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทาง
คมนาคมในหมู่บา้น 

ถนน คสล.  กวา้ง 3.50  
เมตร  ยาว  18  เมตร 

      
50,000  

       ร้อยละของถนนท่ีได้
มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  ( ถนน,สะพาน) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 25 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทาง
คมนาคมในหมู่บา้น 

ถนน คสล. จุดท่ี  1 กวา้ง  3  
เมตร ยาว  28  เมตร  จาก
บา้นนายวเิชียร  เครือวงค ์
ส้ินสุดบา้นนายนดั  มหามคั   
จุดท่ี 2 กวา้ง 3.50 ม. ยาว 35 
เมตร จากบา้นนายเมือง
อินทร์  หมอป่า ส้ินสุดบา้น
นายก๋า  หมอป่า  จุดท่ี 3 
กวา้ง 2.50 เมตร  ยาว 33 
เมตร จากบา้นนายสุภคั  
แปงคาํ  ส้ินสุดบา้นนาย
อมร  กาวชิยั      

        250,000     ร้อยละของถนนท่ีได้
มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั  

เสน้ทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยั
ในการสญัจร 

กองช่าง 

 



แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  ( ถนน,สะพาน) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

28 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.ในพ้ืนท่ีตาํบลเวียง 

เพ่ือซ่อมแซมถนน คสล. 
ท่ีชาํรุดเสียหาย ใหมี้
สภาพใชง้านท่ีดี 

ถนน คสล. ในพ้ืนท่ีตาํบเวียง  
ทั้ง  20  หมู่บา้น 

    
100,000  

      100,000      100,000   จาํนวนของถนน คสล.ท่ี
ไดรั้บการซ่อมแซมใหมี้
ความปลอดภยัในการ

คมนาคม  

เส้นทางการคมนาคมใน
ชุมชนมีความสะดวก
และใหค้วามปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

29 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกในพ้ืนท่ีตาํบล
เวียง 

เพ่ือซ่อมแซมถนนหิน
คลุกท่ีชาํรุดเสียหาย ใหมี้
สภาพใชง้านท่ีดี 

ถนนหินคลุกในพ้ืนท่ีตาํ
บเวียง  ทั้ง  20  หมู่บา้น 

    
100,000  

      100,000      100,000   จาํนวนของถนนหินคลุก
ท่ีไดรั้บการซ่อมแซมใหมี้

ความปลอดภยัในการ
คมนาคม  

เกษตรกรไดรั้บความ
สะดวก  ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

30 โครงการซ่อมสร้างถนน
ลูกรังเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 
ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลเวียง 

เพ่ือซ่อมสร้างถนนลูกรัง
เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรท่ี
ชาํรุดเสียหาย ใหมี้สภาพ
ใชง้านท่ีดี 

ถนนลูกรัง ในพ้ืนท่ีตาํบเวียง  
ทั้ง  20  หมู่บา้น 

 
3,000,000  

   3,000,000   3,000,000   จาํนวนของถนนลูกรังท่ี
ไดรั้บการซ่อมสร้างใหมี้

ความปลอดภยัในการ
คมนาคม  

เกษตรกรไดรั้บความ
สะดวก  ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

 รวมโครงการ  30  โครงการ 8 # 14 14    

 รวมงบประมาณ  21,950,000 8,600,000  6,750,000 6,600,000    

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้ า) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า  หมู่ท่ี 3 

เพ่ือระบายนํ้ าท่ีท่วมขงั
ในชุมชน  ช่วงฤดูฝน 

 รางระบายนํ้ า กวา้ง  0.50 
ม.    ลึก  0.50 ม. จุดท่ี  1 
ระยะ 200 เมตร จากบา้น
นายเพชร  เขื่อนเชียงสา  

ส้ินสุดบา้นนางลอง  
เถาวลัย ์ จุดท่ี  2 ระยะ 350 
เมตร จากบา้นนายภิรภงษ ์
ชาติคง  ส้ินสุดบา้นนายตา  
ปินใจ  จุดท่ี 3  ระยะ 400 
เมตร จากบา้นนายวาน  

กองคาํ  ส้ินสุดบา้นนางผอ่ง
ศรี  ขนัตี 

        600,000     ร้อยละของรางระบายนํ้ า
ท่ีไดม้าตรฐานและลดการ
ท่วมขงัของนํ้ าในชุมชน  

ช่วยระบายนํ้ าและลด
ปัญหาการท่วมขงัของ

นํ้ าในพ้ืนท่ีชุมชน   

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้ า) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

2 อุดหนุนการไฟฟ้า
อาํเภอเทิง  ตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ท่ี 4 

เพื่อขยายเขตการ
ใหบ้ริการไฟฟ้าให้

ครอบคลุมในชุมชน 

ถนนสายร่องแช่ - หงาว 
จุดเร่ิมตน้บา้นนายยทุธ  อิน

เทียมใจ  ส้ินสุดบา้นนาย
กอ้ง  ธนะวงค ์

        500,000     จาํนวนของประชาชนท่ี
มีไฟฟ้าใชค้รัวเรือน  

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาตา้นยาเสพติด  หมู่
ท่ี 4 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีออก
กาํลงักายของประชาชน 

บา้นร่องแช่ 

สนามกีฬา คสล.  กวา้งไม่
นอ้ยกวา่  15 ม. ยาวไม่นอ้ย

กวา่  28 ม. 

          400,000   ร้อยละของประชาชน
ท่ีมาออกกาํลงักายใน

สนามกีฬา  

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพร่างกายท่ี

แขง็แรง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ าแบบมีฝาปิด  
หมู่ท่ี  5  

เพ่ือระบายนํ้ าท่ีท่วมขงั
ในชุมชน  ช่วงฤดูฝน 

รางระบายนํ้ า  กวา้ง  0.50 
ม.  ยาว  169  ม.   ลึก  0.50 
ม. พร้อมฝาปิด  จากบา้น

นายบุญทา  จนัทะการ  
ส้ินสุดบา้นนายอินหวนั  ใจ

จู  

    
320,000  

       ร้อยละของรางระบายนํ้ า
ท่ีไดม้าตรฐานและช่วย
การท่วมขงัของนํ้ าใน

ชุมชน  

ช่วยระบายนํ้ าและลด
ปัญหาการท่วมขงัของ

นํ้ าในพ้ืนท่ีชุมชน   

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้ า) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า  หมู่ท่ี 6 

เพ่ือระบายนํ้ าท่ีท่วมขงั
ในชุมชน  ช่วงฤดูฝน 

รางระบายนํ้ า กวา้ง  0.60 ม.  
ยาว  300  ม.   ลึก  0.40 ม.  

จากบา้นนายประทวน   
กรดแกว้  ส้ินสุดบา้นนาย

สมยั   โพธ์ิชยั 

        300,000     ร้อยละของรางระบายนํ้ า
ท่ีไดม้าตรฐานและลดการ
ท่วมขงัของนํ้ าในชุมชน  

ช่วยระบายนํ้ าและลด
ปัญหาการท่วมขงัของ

นํ้ าในพ้ืนท่ีชุมชน   

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างท่อ
เหล่ียม  หมู่ท่ี 6 

เพ่ือใชข้า้มลาํนํ้ าในพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

ท่อเหล่ียมขนาด กวา้ง 2  
เมตร  ยาว  4  เมตร สูง 2 

เมตร  จุดท่ี 1 ขา้มลาํนํ้ าร่อง
สกั  จุดท่ี 2 ขา้มลาํนํ้ าร่อง

แซะ 

          300,000   ร้อยละของประชาชนท่ี
ไดรั้บประโยชน์จากการ

สญัจรขา้มลาํนํ้ า  

ประชาชนใชข้า้มลาํนํ้ า
เพ่ือเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้ า) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

7 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค ์ สุสาน
หมู่บา้น  หมู่ท่ี 7 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีใน
การประกอบพิธี

กรรมการฌาปนกิจของ
ชุมชน 

อาคารเอนกประสงคก์วา้ง 
6 เมตร  ยาว  10  เมตร 

          300,000   ร้อยละของประชาชนท่ี
ไดรั้บประโยชน์จาก
อาคารเอนกประสงค ์ 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการประกอบ
พิธีกรรมการฌาปนกิจ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า  หมู่ท่ี 7 

เพ่ือระบายนํ้ าท่ีท่วมขงั
ในชุมชน  ช่วงฤดูฝน 

รางระบายนํ้ า กวา้ง  0.60 ม.  
ยาว  400  ม.   ลึก  0.40 ม.  

          250,000   ร้อยละของรางระบายนํ้ า
ท่ีไดม้าตรฐานและลดการ
ท่วมขงัของนํ้ าในชุมชน  

ช่วยระบายนํ้ าและลด
ปัญหาการท่วมขงัของ

นํ้ าในพ้ืนท่ีชุมชน   

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค ์ 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อใหอ้าคาร
เอนกประสงคข์อง

ชุมชนอยูใ่นสภาพท่ีดี 
เหมาะสมกบัการใช้

ประโยชน์ของชุมชน 

อาคารเอนกประสงค์
จาํนวน 1 หลงั  กวา้ง  8  

เมตร  ยาว  16  เมตร  พร้อม
เทลาน คสล. จาํนวน  304  

ตร.ม. 

    
150,000  

       ร้อยละของพ้ืนท่ีใชส้อย
หลงัจากไดรั้บการ

ปรับปรุง  

อาคารเอนกประสงค์
เหมาะสมกบัการจดั
กิจกรรมต่าง ๆของ

ประชาชน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้ า) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

10 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ าแบบมีฝาปิด  
หมู่ท่ี  8   

เพ่ือระบายนํ้ าท่ีท่วมขงั
ในชุมชน  ช่วงฤดูฝน 

รางระบายนํ้ า กวา้ง  0.40 ม.  
ยาว  150  ม.   ลึก  0.40 ม.  
จากบา้นนางคาํนอ้ย  ชาติ
คง  ส้ินสุดบา้นนายบุญมี  

ผูดี้ 

          250,000   ร้อยละของรางระบายนํ้ า
ท่ีไดม้าตรฐานและลดการ
ท่วมขงัของนํ้ าในชุมชน  

ช่วยระบายนํ้ าและลด
ปัญหาการท่วมขงัของ

นํ้ าในพ้ืนท่ีชุมชน   

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ าแบบมีฝาปิด  
หมู่ท่ี  8   

เพ่ือระบายนํ้ าท่ีท่วมขงั
ในชุมชน  ช่วงฤดูฝน 

รางระบายนํ้ า กวา้ง  0.80 ม.  
ยาว  270  ม.   ลึก  0.70 ม.  
จากบา้นนางอมัพร  มีสุข  
ส้ินสุดบา้นนายเกียวทอง  

ใจใหญ่ 

          350,000   ร้อยละของรางระบายนํ้ า
ท่ีไดม้าตรฐานและลดการ
ท่วมขงัของนํ้ าในชุมชน  

ช่วยระบายนํ้ าและลด
ปัญหาการท่วมขงัของ

นํ้ าในพ้ืนท่ีชุมชน   

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้ า) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

12 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ้ าพร้อมบ่อ
พกั  หมู่ท่ี  9 

เพ่ือระบายนํ้ าท่ีท่วมขงั
ในชุมชน  ช่วงฤดูฝน 

วางท่อระบายนํ้ า ขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง  0.40 ม. 
ยาว  106  ม. พร้อมบ่อพกั 
คสล. จากบา้นนางสุรินทร์    
ส้ินสุดบา้นนางประเสริฐ  
กวา้งขวาง 

    
150,000  

       ร้อยละของท่อระบายนํ้ า
ท่ีไดม้าตรฐานและลดการ
ท่วมขงัของนํ้ าในชุมชน  

ช่วยระบายนํ้ าและลด
ปัญหาการท่วมขงัของ

นํ้ าในพ้ืนท่ีชุมชน   

กองช่าง 

13 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใหแ้สงสวา่งใน
ชุมชน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
จาํนวน  9  จุด 

          100,000   ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บ
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

ในชุมชน  

อาํนวยความสะดวกใน
การสญัจรในเสน้ทาง
การคมนาคมในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้ า) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

14 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา  หมู่ท่ี 11 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีออก
กาํลงักายของประชาชน 
บา้นหว้ยผึ้ง 

สนามกีฬา คสล.  กวา้ง  25 
ม. ยาว  25 ม. 

    
239,000  

       ร้อยละของประชาชน
ท่ีมาออกกาํลงักายในลาน

กีฬา  

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพร่างกายท่ี

แขง็แรงจากการออก
กาํลงักาย 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์ หมู่ท่ี  
11 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
หมู่บา้น 

อาคาร คสล.  กวา้ง 10  ม.   
ยาว  15  ม. 

        500,000     ร้อยละของประชาชนท่ี
ไดรั้บประโยชน์จาก
อาคารเอนกประสงค ์ 

ชุมชนใชป้ระโยชน์ใน
การจดักิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ้ า พร้อมบ่อ
พกั คสล.  หมู่ท่ี  12 

เพ่ือระบายนํ้ าท่ีท่วมขงั
ในชุมชน  ช่วงฤดูฝน 

 วางท่อ คสล. ขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง  0.50 ม    
ยาว 110  ม.   พร้อมบ่อพกั 
คสล. จากบา้นนายนาค  
ช่อนนอก  ส้ินสุดบา้นนาง
ใคร 

    
150,000  

       ร้อยละของรางระบายนํ้ า
ท่ีไดม้าตรฐานและลดการ
ท่วมขงัของนํ้ าในชุมชน  

ช่วยระบายนํ้ าและลด
ปัญหาการท่วมขงัของ

นํ้ าในพ้ืนท่ีชุมชน   

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้ า) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

17 โครงการก่อสร้างพนงั
กั้นตล่ิง แม่นํ้ าอิง หมู่ท่ี 
12 

เพ่ือป้องกนัการพงัทลาย
ของตล่ิงแม่นํ้ าอิง 

จุดท่ี 1 พนงักั้นตล่ิง คสล. 
ระยะ 180 เมตร จากหลงัวดั

ร่องริว ส้ินสุดสวนนาย
สาํเร็จ  คาํช่ืน  จุดท่ี 2 พนงั
กั้นตล่ิง คสล. ระยะ 180 
เมตร ตั้งแต่บา้นนายถวลิ 

แสงจนัทร์ ส้ินสุดสวนนาย
เท่ง  อยูเ่กียรติกลู 

 
2,000,000  

       ร้อยละของพ้ืนท่ี ท่ีไดรั้บ
การป้องกนัการพงัทลาย

ของตล่ิงแม่นํ้ าอิง  

ป้องกนัการพงัทลาย
ของตล่ิงริมฝ่ังแม่นํ้ าอิง 

กองช่าง 

18 อุดหนุนการไฟฟ้า
อาํเภอเทิง  ตาม
โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 13 

เพ่ือใหแ้สงสวา่งใน
ชุมชน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
จาํนวน  20  จุด 

    
150,000  

       ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บ
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

ในชุมชน  

อาํนวยความสะดวกใน
การสญัจรในเสน้ทาง
การคมนาคมในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้ า) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

19 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า  หมู่ท่ี 13 

เพ่ือระบายนํ้ าท่ีท่วมขงั
ในชุมชน  ช่วงฤดูฝน 

 รางระบายนํ้ า กวา้ง  0.40 
ม.    ลึก  0.40 ม. จุดท่ี  1 
ระยะ 600 เมตร จากบา้น

นายสงัเวยีน  เชิงนํ้ า  ส้ินสุด
บา้นนางอุบล  สาทอง   จุด
ท่ี  2 ระยะ 200 เมตร จาก
บา้นนางพลอย  ในอินทร์  

ส้ินสุดท่ีบา้นนายวนัดี  
เล่ือมใส 

          400,000   ร้อยละของรางระบายนํ้ า
ท่ีไดม้าตรฐานและลดการ
ท่วมขงัของนํ้ าในชุมชน  

ช่วยระบายนํ้ าและลด
ปัญหาการท่วมขงัของ

นํ้ าในพ้ืนท่ีชุมชน   

กองช่าง 

20 อุดหนุนการไฟฟ้า
อาํเภอเทิง  ตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ท่ี 13 

เพื่อขยายเขตการ
ใหบ้ริการไฟฟ้าให้

ครอบคลุมในชุมชน 

ระยะทาง 1,000 เมตร  จาก
บา้นนายวรีะ  สารสม  

ส้ินสุดบา้นนายพทุธา  คาํ
เรืองศรี 

          300,000   ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บ
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

ในชุมชน  

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้ า) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

21 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 16 

เพ่ือใหแ้สงสวา่งใน
ชุมชน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
จาํนวน  5  จุด  ซอย 8,7,1,4 
และหนา้บา้นนายบุญส่ง  
อนุกิจ 

          100,000   ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บ
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

ในชุมชน  

อาํนวยความสะดวกใน
การสญัจรในเสน้ทาง
การคมนาคมในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ ารูปตวัย ู หมู่ท่ี 
17 

เพ่ือระบายนํ้ าท่ีท่วมขงั
ในชุมชน  ช่วงฤดูฝน 

จุดท่ี 1 รางระบายนํ้ ากวา้ง 
0.50 ม. ยาว  107  ม. ลึก  

0.40 ม.  จุดท่ี 2  รางระบาย
นํ้ ากวา้ง 0.50 ม. ยาว  30  ม. 

ลึก  0.50 ม.   จุดท่ี 3 ราง
ระบายนํ้ ากวา้ง 0.50 ม. ยาว  
30  ม. ลึก  0.80 ม.   จากลาํ
หว้ยไคร้  ส้ินสุดบา้นนาย

ก๋อง  มโนสมบติั 

    
300,000  

       ร้อยละของรางระบายนํ้ า
ท่ีไดม้าตรฐานและลดการ
ท่วมขงัของนํ้ าในชุมชน  

ช่วยระบายนํ้ าและลด
ปัญหาการท่วมขงัของ

นํ้ าในพ้ืนท่ีชุมชน   

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้ า) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

23 โครงการก่อสร้างผนงั
คอนกรีตป้องกนัตล่ิง 
หมู่ท่ี 17 

เพ่ือป้องกนัการพงัทลาย
ของตล่ิงลาํหว้ยไคร้ 

ผนงั คสล. สูง 3 เมตร  ยาว 50 
เมตร จากบา้นนายอินตุม้  

อาํนาจศาล  ส้ินสุดสวนนาย
บุญ  ใจใหญ่ 

          300,000   ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บ
การป้องกนัการพงัทลาย

ของตล่ิงแม่นํ้ า  

ป้องกนัการพงัทลาย
ของตล่ิงริมฝ่ังแม่นํ้ า 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนผลิตปุ๋ยชีวภาพ
อดัเมด็  หมู่ท่ี  18 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีใน
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
อดัเมด็ของชุมชน 

โรงเรือนผลิตปุ๋ย กวา้ง 10  
เมตร  ยาว 12  เมตร  พร้อม
ลาน คสล. สาํหรับตากปุ๋ย 

          250,000   ร้อยละของประสิทธิภาพ
ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ  

ชุมชนไดใ้ชปุ๋้ยชีวภาพ
ในราคาท่ีถูก  

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ าแบบมีฝาปิด  
หมู่ท่ี  18 

เพ่ือระบายนํ้ าท่ีท่วมขงั
ในชุมชน  ช่วงฤดูฝน 

 จุดท่ี 1 รางระบายนํ้า   กวา้ง  
0.40 ม.    ลึก  0.40 ม. ระยะ 

27 เมตร  จุดท่ี 2 รางระบายนํ้า   
กวา้ง  0.40 ม.    ลึก  0.40 ม. 
ระยะ 154 เมตร จากบา้นนาย
อินหวนั  เชิงหว้ย  ส้ินสุดบา้น

นายสมหมาย  สามล 

    
280,000  

       ร้อยละของรางระบายนํ้ า
ท่ีไดม้าตรฐานและลดการ
ท่วมขงัของนํ้ าในชุมชน  

ช่วยระบายนํ้ าและลด
ปัญหาการท่วมขงัของ

นํ้ าในพ้ืนท่ีชุมชน   

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้ า) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

26 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ ารูปตวัย ู หมู่ท่ี  
19 

เพ่ือระบายนํ้ าท่ีท่วมขงั
ในชุมชน  ช่วงฤดูฝน 

 จุดท่ี 1 รางระบายนํ้ า  กวา้ง  
0.50 ม.    ลึก  0.50 ม. ระยะ 

100 เมตร  จุดท่ี 2 ราง
ระบายนํ้ า กวา้ง 0.50 ม. ยาว 

0.50 ม.  ลึก 0.60 ม. จาก
บา้นนายบุญส่ง  ทนุตนั 

ส้ินสุดบา้นนายประพนัธ์  
วงคไ์ชย 

    
300,000  

       ร้อยละของรางระบายนํ้ า
ท่ีไดม้าตรฐานและลดการ
ท่วมขงัของนํ้ าในชุมชน  

ช่วยระบายนํ้ าและลด
ปัญหาการท่วมขงัของ

นํ้ าในพ้ืนท่ีชุมชน   

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างท่อ
เหล่ียม  หมู่ท่ี 19 

เพ่ือใชข้า้มลาํนํ้ าในพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

ท่อเหล่ียมขา้มลาํหว้ยมะนะ 
ซอย 4/3   ขนาด กวา้ง 4  
เมตร  ยาว  4  เมตร สูง 2 

เมตร   

          300,000   ร้อยละของประชาชนท่ี
ไดรั้บประโยชน์จากการ

ใชส้ญัจรขา้มลาํนํ้ า  

ประชาชนใชข้า้มลาํนํ้ า
เพ่ือเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้ า) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

28 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ ารูปตวัย ู หมู่ท่ี  
21 

เพ่ือระบายนํ้ าท่ีท่วมขงั
ในชุมชน  ช่วงฤดูฝน 

 รางระบายนํ้ ารูปตวัย ูซอย 
3  กวา้ง  0.40 ม.  ยาว  200  
ม.   ลึก  0.50  ม.  จากบา้น
นางจนัทร์  ณ เมืองนิล  
ส้ินสุดบา้นนางสมร  อินนํ้ า
เงิน 

        250,000     ร้อยละของรางระบายนํ้ า
ท่ีไดม้าตรฐานและลดการ
ท่วมขงัของนํ้ าในชุมชน  

ช่วยระบายนํ้ าและลด
ปัญหาการท่วมขงัของ

นํ้ าในพ้ืนท่ีชุมชน   

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ ารูปตวัย ู หมู่ท่ี  
21 

เพ่ือระบายนํ้ าท่ีท่วมขงั
ในชุมชน  ช่วงฤดูฝน 

 รางระบายนํ้ ารูปตวัย ู กวา้ง  
0.40 ม.  ยาว  100  ม.   ลึก  
0.50  ม.  จากบา้นนาง
หนอ้ย  หมอกเหมย  ส้ินสุด
ท่ีนา 

          200,000   ร้อยละของรางระบายนํ้ า
ท่ีไดม้าตรฐานและลดการ
ท่วมขงัของนํ้ าในชุมชน  

ช่วยระบายนํ้ าและลด
ปัญหาการท่วมขงัของ

นํ้ าในพ้ืนท่ีชุมชน   

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้า) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผดิชอบ 

30 อุดหนุนการไฟฟ้าอาํเภอ
เทิง  ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า  หมู่ท่ี 22 

เพื่อขยายเขตการ
ใหบ้ริการไฟฟ้าให้

ครอบคลุมในชุมชน 

ขยายเขตไฟฟ้าจากบา้นนาง
แฟน  ถึงฝายนํ้าลน้ ระยะ  

700 เมตร 

          250,000   ร้อยละของประชาชนท่ีมี
ไฟฟ้าใชค้รัวเรือน  

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

31 อุดหนุนการไฟฟ้าอาํเภอ
เทิง  ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า  หมู่ท่ี 22 

เพื่อขยายเขตการ
ใหบ้ริการไฟฟ้าให้

ครอบคลุมในชุมชน 

ขยายเขตไฟฟ้าจากบา้นนาย
อภิชาติ  ส้ินสุดไร่นายบุญส่ง  

ระยะ  600 เมตร 

          250,000   ร้อยละของประชาชนท่ีมี
ไฟฟ้าใชค้รัวเรือน  

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า  หมู่ท่ี  22 

เพ่ือระบายนํ้าท่ีท่วมขงัใน
ชุมชน  ช่วงฤดูฝน 

 รางระบายนํ้ารูปตวัย ูซอย 1  
กวา้ง  0.40 ม.  ยาว  200  ม.   
ลึก  0.50  ม.   

          300,000   ร้อยละของรางระบายนํ้าท่ี
ไดม้าตรฐานและลดการ

ท่วมขงัของนํ้า  

ช่วยระบายนํ้าและลด
ปัญหาการท่วมขงัของนํ้า

ในพ้ืนท่ีชุมชน   

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตวัย ู หมู่ท่ี  
25 

เพ่ือระบายนํ้าท่ีท่วมขงัใน
ชุมชน  ช่วงฤดูฝน 

 จุดท่ี 1 รางระบายนํ้า กวา้ง  
0.50 ม.  ยาว  100  ม.   ลึก  
0.60  ม.  จุดท่ี 2 รางระบายนํ้า  
กวา้ง 0.50 ม. ยาว 100 ม. ลึก 
0.50 ม.  

    330,000         ร้อยละของรางระบายนํ้าท่ี
ไดม้าตรฐานและลดการ
ท่วมขงัของนํ้าในชุมชน  

ช่วยระบายนํ้าและลด
ปัญหาการท่วมขงัของนํ้า

ในพ้ืนท่ีชุมชน   

กองช่าง 

           
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน อปท. เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนภายในทอ้งถ่ิน และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ( ไฟฟ้า,อาคาร,รางระบายนํ้า) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผดิชอบ 

34 โครงการก่อสร้างอาคาร 
ศพด.บา้นริมอิง 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีในการ
ดูแลและพฒันาเดก็เลก็ใน

พ้ืนท่ี 

อาคาร ศพด. 1  หลงัตามแบบ
มาตรฐานของ สถ. 

 3,000,000         ร้อยละของอาคาร ศพด.ใน
สังกดัท่ีไดม้าตรฐาน  

อาคาร ศพด.มีความ
เหมาะสมในการดูแลและ

พฒันาเดก็เลก็ 

กองช่าง 

35 โครงการซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนท่ี
ตาํบลเวยีง 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะให้

มีสภาพใชง้านท่ีดี 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะใน
พ้ืนท่ีตาํบลเวยีงทั้ง  20  

หมู่บา้น 

    100,000        100,000      100,000   จาํนวนระบบไฟฟ้า
สาธารณะท่ีไดรั้บการ

ซ่อมแซมแกไ้ข  

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ไดรั้บการบาํรุงรักษาอยู่

เสมอ 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้น
ทุ่งโหง้ 

เพ่ือปรับปรุงและต่อเติม
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ใหมี้
สภาพท่ีดี  พร้อมใชใ้นการ
ดูแลเดก็เลก็ในสังกดั ฯ 

ปรุงปรุงต่อเติม ศพด.โดย 
การติดตั้งมุง้ลวดประตูและ
หนา้ต่าง ,ต่อเติมหลงัคาใน
พ้ืนท่ีโล่งแจง้,ติดตั้งเสาธง,
ติดตั้งร้ัวเหลก็สแตนเลส,
ติดตั้งระบบไฟฟ้า  ฯลฯ 

    400,000         อาคาร ศพด.ไดม้าตรฐาน
ตามแบบ สถ.ศพด.3   

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มี
สภาพท่ีพร้อมในการ
จดัการเรียนการสอนและ
การดูแลเดก็เลก็ในสังกดั  
ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

กองช่าง 

  รวมโครงการ   36  โครงการ 14   6 18       

  รวมงบประมาณ                               14,819,000   7,869,000     2,250,000   4,700,000        

     

 

     

            



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งนํ้ าสาํหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งนํ้ าสาํหรับการเกษตร ( นํ้าประปา,คลองส่งนํ้ า,ขดุลอกแหล่งนํ้ า,ฝายกั้นนํ้ า ) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการวางท่อประปา  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อขยายขอบเขตการ
ใหบ้ริการนํ้ าประปาให้
ครอบคลุมและทัว่ถึงใน
ชุมชน 

วางท่อ พีวซีี ขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง  1 1/2  น้ิว  
ระยะ  2,240 เมตร จากบา้น
นายแกว้  คาํใส  ส้ินสุดบา้น
นายป๋ัน   ยาดี 

    
150,000  

       ร้อยละของประชาชนท่ี
ใชป้ระโยชน์จาก
นํ้ าประปาชุมชน  

มีนํ้ าท่ีสะอาดและ
เพียงพอสาํหรับการ
อุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บา้นร่องแช่  หมู่ท่ี 
4 

เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งนํ้ า
สาํหรับการอุปโภคและ
บริโภคในชุมชน 

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวยีง กาํหนด 

3,650,000        ร้อยละของประชาชนท่ี
ใชป้ระโยชน์จาก
นํ้ าประปาชุมชน  

ประชาชนในชุมชนมี
นํ้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อยา่งเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ระบบกรองนํ้ าประปา  
หมู่ท่ี 4 

เพื่อใหร้ะบบประปา
หมู่บา้นสามารถผลิตนํ้ า
ท่ีมีความสะอาดยิง่ข้ึน 

ก่อสร้างอาคารระบบกรอง
นํ้ าประปา  กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 6 เมตร สูง 2.50 ม. 

    
600,000  

       ประสิทธิภาพของระบบ
กรองนํ้ าประปาท่ีไดรั้บ

การปรับปรุง  

มีนํ้ าท่ีสะอาดและ
เพียงพอสาํหรับการ
อุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งนํ้ าสาํหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งนํ้ าสาํหรับการเกษตร ( นํ้าประปา,คลองส่งนํ้ า,ขดุลอกแหล่งนํ้ า,ฝายกั้นนํ้ า ) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

4 โครงการก่อสร้าง
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บา้นหว้ยไคร้ใหม่  
หมู่ท่ี 6 

เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งนํ้ า
สาํหรับการอุปโภคและ
บริโภคในชุมชน 

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวยีง กาํหนด 

3,650,000        ร้อยละของประชาชนท่ี
ใชป้ระโยชน์จาก
นํ้ าประปาชุมชน  

ประชาชนในชุมชนมี
นํ้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อยา่งเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถงั
เก็บนํ้ าประปา หมู่ท่ี 7 

เพ่ือใชก้กัเก็บนํ้ าประปา
หมู่บา้น 

ระบบประปาของชุมชน  
จาํนวน   1   จุด 

    
150,000  

       ร้อยละของปริมาณนํ้ าท่ี
สามารถกกัเก็บไวใ้ชใ้น

ระบบประปา  

มีนํ้ าท่ีสะอาดและ
เพียงพอสาํหรับการ
อุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างบ่อ
เก็บนํ้ าประปา  หมู่ท่ี 9 

เพ่ือใชก้กัเก็บนํ้ าประปา
ของหมู่บา้น 

บ่อเก็บนํ้ าประปา  กวา้ง 4 
เมตร ยาว 5 เมตร สูง 3 
เมตร 

        150,000     ร้อยละของประชาชนท่ี
ใชป้ระโยชน์จาก
นํ้ าประปาชุมชน  

มีนํ้ าท่ีสะอาดและ
เพียงพอสาํหรับการ
อุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งนํ้ าสาํหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งนํ้ าสาํหรับการเกษตร ( นํ้าประปา,คลองส่งนํ้ า,ขดุลอกแหล่งนํ้ า,ฝายกั้นนํ้ า ) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

7 โครงการขดุลอกคลอง
ส่งนํ้ า หมู่ท่ี 10 

เพ่ือใหค้ลองส่งนํ้ า
สามารถส่งนํ้ าเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตรไดอ้ยา่ง
รวดเร็วยิง่ข้ึน 

ขดุลอกคลอง  ขนาดกวา้ง  
2  ม. ยาว  2,000  ม.  ลึก  1  
ม. จุดเร่ิมตน้บา้นนาย
ประสิทธ์ิ  วงคไ์ชย  ส้ินสุด
บา้นนายศรีมูล  ศรีนวล 

          200,000   ร้อยละของพ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีมีนํ้ าใชใ้น

การทาํเกษตรกรรม  

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
สามารถใชป้ระโยชน์
จากแหล่งนํ้ าไดต้ลอดปี 

กองช่าง 

8 โครงการขดุลอกคลอง
ส่งนํ้ าร่องยา่ง หมู่ท่ี 12 

เพ่ือใหค้ลองส่งนํ้ า
สามารถส่งนํ้ าเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตรไดอ้ยา่ง
รวดเร็วยิง่ข้ึน 

ขดุลอกคลอง  ขนาดกวา้ง  
6  ม. ยาว  200  ม.  ลึก  2  
ม. 

        200,000     ร้อยละของพ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีมีนํ้ าใชใ้น

การทาํเกษตรกรรม  

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
สามารถใชป้ระโยชน์
จากแหล่งนํ้ าไดต้ลอดปี 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซม
สถานีสูบนํ้ า บา้นร่อง
ริว หมู่ท่ี 12 

เพ่ือใหส้ถานีสูบนํ้ ามี
ประสิทธิภาพในการสูบ
นํ้ าเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

ซ่อมแซมสถานีสูบนํ้ าบา้น
ร่องริว รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.เวยีง กาํหนด 

2,550,000        ร้อยละของพ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีมีนํ้ าใชใ้น

การทาํเกษตรกรรม  

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
สามารถใชป้ระโยชน์
จากแหล่งนํ้ าไดต้ลอดปี 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งนํ้ าสาํหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งนํ้ าสาํหรับการเกษตร ( นํ้าประปา,คลองส่งนํ้ า,ขดุลอกแหล่งนํ้ า,ฝายกั้นนํ้ า ) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

10 โครงการขดุลอกคลอง
ส่งนํ้ าหว้ยหลวง หมู่ท่ี 
13 

เพ่ือใหค้ลองส่งนํ้ า
สามารถส่งนํ้ าเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตรไดอ้ยา่ง
รวดเร็วยิง่ข้ึน 

ขดุลอกคลอง  ขนาดกวา้ง  
4  ม. ทอ้งกวา้ง  3  ม.  ลึก  
2.5 ม.  ยาว  600  ม.  

        300,000     ร้อยละของพ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีมีนํ้ าใชใ้น

การทาํเกษตรกรรม  

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
สามารถใชป้ระโยชน์
จากแหล่งนํ้ าไดต้ลอดปี 

กองช่าง 

11 โครงการขดุลอกหว้ย
สกั  หมู่ท่ี 16 

เพื่อใหห้นองบวัสามารถ
กกัเก็บนํ้ าสาํหรับไวใ้ช้
ในการเกษตรของชุมชน 

ขดุลอกหว้ยสกั  กวา้ง 6 
เมตร  ยาว 200 เมตร  ลึก 3  
เมตร จากไร่นายบุญส่ง  อนุ
กิจ  ส้ินสุดไร่นายคาํ  วชิยั 

          250,000   ร้อยละของพ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีมีนํ้ าใชใ้น

การทาํเกษตรกรรม  

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
สามารถใชป้ระโยชน์
จากแหล่งนํ้ าไดต้ลอดปี 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บา้นริมอิง  หมู่ท่ี 
18 

เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งนํ้ า
สาํหรับการอุปโภคและ
บริโภคในชุมชน 

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวยีง กาํหนด 

3,650,000        ร้อยละของประชาชนท่ี
ใชป้ระโยชน์จาก
นํ้ าประปาชุมชน  

ประชาชนในชุมชนมี
นํ้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อยา่งเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งนํ้ าสาํหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งนํ้ าสาํหรับการเกษตร ( นํ้าประปา,คลองส่งนํ้ า,ขดุลอกแหล่งนํ้ า,ฝายกั้นนํ้ า ) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

13 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา ขดุเจาะ
บ่อนํ้ าต้ืน หมู่ท่ี  21 

เพื่อขยายขอบเขตการ
ใหบ้ริการนํ้ าประปาให้
ครอบคลุมและทัว่ถึงใน
ชุมชน 

ขดุเจาะบ่อนํ้ าต้ืน  ขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลางบ่อ 1 ม. 
ลึกเฉล่ีย 10 ม. และติดตั้ง
เคร่ืองสูบนํ้ า ขนาด 1.5 แรง 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  

    
150,000  

       ร้อยละของประชาชนท่ี
ใชป้ระโยชน์จาก
นํ้ าประปาชุมชน  

มีนํ้ าท่ีสะอาดและ
เพียงพอสาํหรับการ
อุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บา้นหว้ยไคร้
เหนือ  หมู่ท่ี 21 

เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งนํ้ า
สาํหรับการอุปโภคและ
บริโภคในชุมชน 

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวยีง กาํหนด 

3,650,000        ร้อยละของประชาชนท่ี
ใชป้ระโยชน์จาก
นํ้ าประปาชุมชน  

ประชาชนในชุมชนมี
นํ้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อยา่งเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุง
ระบบกรองนํ้ าประปา  
หมู่ท่ี 22 

เพื่อใหร้ะบบประปา
หมู่บา้นสามารถผลิตนํ้ า
ท่ีมีความสะอาดยิง่ข้ึน 

ก่อสร้างอาคารระบบกรอง
นํ้ าประปา  กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 6 เมตร สูง 2.50 ม. 

    
600,000  

       ประสิทธิภาพของระบบ
กรองนํ้ าประปาท่ีไดรั้บ

การปรับปรุง  

มีนํ้ าท่ีสะอาดและ
เพียงพอสาํหรับการ
อุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งนํ้ าสาํหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งนํ้ าสาํหรับการเกษตร ( นํ้าประปา,คลองส่งนํ้ า,ขดุลอกแหล่งนํ้ า,ฝายกั้นนํ้ า ) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

16 โครงการก่อสร้าง
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บา้นทุ่งโหง้เหนือ  
หมู่ท่ี 22 

เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งนํ้ า
สาํหรับการอุปโภคและ
บริโภคในชุมชน 

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวยีง กาํหนด 

3,650,000        ร้อยละของประชาชนท่ี
ใชป้ระโยชน์จาก
นํ้ าประปาชุมชน  

ประชาชนในชุมชนมี
นํ้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อยา่งเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุง
ระบบกรองนํ้ าประปา  
หมู่ท่ี 23 

เพื่อใหร้ะบบประปา
หมู่บา้นสามารถผลิตนํ้ า
ท่ีมีความสะอาดยิง่ข้ึน 

ก่อสร้างอาคารระบบกรอง
นํ้ าประปา  กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 6 เมตร สูง 2.50 ม. 

    
600,000  

       ประสิทธิภาพของระบบ
กรองนํ้ าประปาท่ีไดรั้บ

การปรับปรุง  

มีนํ้ าท่ีสะอาดและ
เพียงพอสาํหรับการ
อุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

18 โครงการขดุเจาะบ่อนํ้ า
ต้ืน และปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 24 

เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งนํ้ า
สาํหรับการผลิต
นํ้ าประปาของชุมชน 

ขดุเจาะบ่อนํ้ าต้ืน ขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.00 ม. 
ลึก 6 ม.และติดตั้งถึงกรอง
นํ้ าสแตนเลส   จาํนวน 2 
ชุด 

    
150,000  

       ร้อยละของประชาชนท่ี
ใชป้ระโยชน์จาก
นํ้ าประปาชุมชน  

มีนํ้ าท่ีสะอาดและ
เพียงพอสาํหรับการ
อุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งนํ้ าสาํหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งนํ้ าสาํหรับการเกษตร ( นํ้าประปา,คลองส่งนํ้ า,ขดุลอกแหล่งนํ้ า,ฝายกั้นนํ้ า ) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

19 โครงการก่อสร้าง
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บา้นหว้ยไคร้ใต ้ 
หมู่ท่ี 24 

เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งนํ้ า
สาํหรับการอุปโภคและ
บริโภคในชุมชน 

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวยีง กาํหนด 

3,650,000        ร้อยละของประชาชนท่ี
ใชป้ระโยชน์จาก
นํ้ าประปาชุมชน  

ประชาชนในชุมชนมี
นํ้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อยา่งเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

20 โครงการวางท่อประปา
ภูเขา  หมู่ท่ี 25 

เพื่อขยายขอบเขตการ
ใหบ้ริการนํ้ าประปาให้
ครอบคลุมและทัว่ถึงใน
ชุมชน 

วางท่อประปา ขนาดท่อ 2 
น้ิว ระยะ  1,500  เมตร 

          250,000   ร้อยละของประชาชนท่ี
ใชป้ระโยชน์จาก
นํ้ าประปาชุมชน  

มีนํ้ าท่ีสะอาดและ
เพียงพอสาํหรับการ
อุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

21 โครงการซ่อมแซม
สถานีสูบนํ้ าของ อบต.
เวยีง 

 เพ่ือใหส้ถานีสูบนํ้ ามี
สภาพใชง้านท่ีดีอยูเ่สมอ  

 สถานีสูบนํ้ าทั้ง 5 สถานีใน
ความรับผิดชอบของ อบต.  

 
1,000,000  

   3,000,000   1,000,000  ประสิทธิภาพของสถานี
สูบนํ้ าท่ีไดรั้บการ

ซ่อมแซม 

สถานีสูบนํ้ าสามารถสูบ
นํ้ าเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
1. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการจดัหาแหล่งนํ้ าสาํหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งนํ้ าสาํหรับการเกษตร ( นํ้าประปา,คลองส่งนํ้ า,ขดุลอกแหล่งนํ้ า,ฝายกั้นนํ้ า ) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

22 โครงการซ่อมแซม
คลองส่งนํ้ าเพ่ือ
การเกษตร 

 เพ่ือซ่อมแซมคลองส่ง
นํ้ าท่ีชาํรุดเสียหายใหมี้
สภาพการใชง้านท่ีดี  

 คลองส่งนํ้ าบา้นทุ่งขนัไชย
และคลองส่งนํ้ าบา้นร่องริว  

    
100,000  

      ประสิทธิภาพของคลอง
ส่งนํ้ าท่ีไดรั้บซ่อมแซม 

เกษตรกรมีนํ้ าใชใ้น
การเกษตรกรรมอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

23 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บา้น 
ในพ้ืนท่ีตาํบลเวยีง 

 เพ่ือซ่อมแซมระบบ
ประปาท่ีชาํรุดเสียหาย

ใหมี้สภาพการใชง้านท่ีดี  

 ระบบประปาหมู่บา้นทั้ง 
20  หมู่บา้น  

    
500,000  

      500,000      500,000  ประสิทธิภาพของระบบ
ประปาท่ีไดรั้บซ่อมแซม 

ประชาชนมีนํ้ าประปา
ใชใ้นการอุปโภคและ
บริโภคอยา่งพอเพียง 

กองช่าง 

 รวมโครงการ  23 โครงการ 17 
 

5 5 
 

  

 รวมงบประมาณ  34,800,000 28,450,000 

 

4,150,000 2,200,000    

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.1 แนวทางการสนบัสนุนงานดา้นการส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน ในทุกกลุ่ม  ใหมี้งานทาํและมีรายไดเ้พื่อการยงัชีพ   

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มถกั
ทอ 

เพ่ือส่งเสริมพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หมี้ความ
ทนัสมยั และตรงความตรง
การของตลาด 

กลุ่มอาชีพถกัเส้ือ  
จาํนวน  20  คน 

           
15,000  

  ร้อยละของผูเ้ขา้รับการ
ส่งเสริมมีความรู้ในการ
พฒันาผลิตภณัฑง์านถกั

ทอ 

กลุ่มถกัทอสามารถ
พฒันาผลิตภณัฑใ์ห้
ตรงความตอ้งการของ
ตลาดมากยิง่ข้ึน 

สาํนกังาน
ปลดั 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
เพาะเห็ด 

เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการเพาะ
เห็ด ใหมี้คุณภาพ และคุม้
กบัตน้ทุนการผลิต 

กลุ่มเพาะเห็ด  จาํนวน  
20  คน 

           
15,000  

  ร้อยละของผูเ้ขา้รับการ
ส่งเสริมมีความรู้ใน
เทคนิคการเพาะเห็ด 

กลุ่มเพาะเห็ดสามารถ
พฒันาการผลิตเห็ดให้
มีคุณภาพและผลผลิต
เพ่ิมยิง่ข้ึน 

สาํนกังาน
ปลดั 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจกั
สาน 

เพ่ือใหก้ลุ่มจกัสานมีการ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้
ความทนัสมยั และตรง
ความตอ้งการของตลาด 

กลุ่มจกัสาน จาํนวน  
20  คน 

       20,000        ร้อยละของผูเ้ขา้รับการ
ส่งเสริมมีความรู้ในการ
พฒันาผลิตภณัฑง์านจกั

สาน 

กลุ่มจกัสานสามารถ
พฒันาผลิตภณัฑใ์ห้
ตรงความตอ้งการของ
ตลาดมากยิง่ข้ึน 

สาํนกังาน
ปลดั 

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.1 แนวทางการสนบัสนุนงานดา้นการส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน ในทุกกลุ่ม  ใหมี้งานทาํและมีรายไดเ้พื่อการยงัชีพ   

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ผลิตไมด้อกไมป้ระดบั 

เพ่ือใหก้ลุ่มผลิตไมด้อกไม้
ประดบัมีศกัยภาพในการ
ผลิตไมด้อกไมป้ระดบัท่ีมี
คุณภาพและจาํหน่ายได้
ราคาดี 

กลุ่มผลิตไมด้อกไม้
ประดบั จาํนวน  20  
คน 

       15,000        ร้อยละของผูเ้ขา้รับการ
ส่งเสริมมีความรู้ใน

เทคนิคในการเพาะและ
ขยายพนัธ์ุไมด้อก ฯ 

กลุ่มผลิตไมด้อกไม้
ประดบัมีความรู้ในการ
พฒันาการผลิตไม้
ดอกไมป้ระดบัใหมี้
คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

สาํนกังาน
ปลดั 

5 โครงการฝึกอาชีพการผลิต
เคร่ืองใชจ้ากการรีไซเคิลวสัดุ
เหลือใช ้

เพ่ือฝึกอาชีพใหก้บั
ประชาชนท่ีวา่งงาน และ
เพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือน 

ประชาชนในชุมชน 
จาํนวน 40  คน 

       15,000           
15,000  

       15,000  ร้อยละของผูเ้ขา้รับการฝึก
อาชีพสามารถไป

ประกอบอาชีพเสริมได ้

ประชาชนท่ีไดรั้บการ
ฝึกอาชีพมีรายไดเ้สริม
ในครัวเรือน 

สาํนกังาน
ปลดั 

6 โครงการฝึกอาชีพการผลิตงาน
จกัสาน 

เพ่ือฝึกอาชีพใหก้บั
ประชาชนท่ีวา่งงาน และ
เพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือน 

ประชาชนในชุมชน 
จาํนวน 40  คน 

       20,000           
20,000  

       20,000  ร้อยละของผูเ้ขา้รับการฝึก
อาชีพสามารถไป

ประกอบอาชีพเสริมได ้

ประชาชนท่ีไดรั้บการ
ฝึกอาชีพมีรายไดเ้สริม
ในครัวเรือน 

สาํนกังาน
ปลดั 

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.1 แนวทางการสนบัสนุนงานดา้นการส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน ในทุกกลุ่ม  ใหมี้งานทาํและมีรายไดเ้พื่อการยงัชีพ   

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

7 โครงการฝึกอาชีพการเพาะเห็ด เพ่ือฝึกอาชีพใหก้บั
ประชาชนท่ีวา่งงาน และ
เพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือน 

ประชาชนในชุมชน 
จาํนวน 40  คน 

       20,000           
20,000  

       20,000  ร้อยละของผูเ้ขา้รับการฝึก
อาชีพสามารถไป

ประกอบอาชีพเสริมได ้

ประชาชนท่ีไดรั้บการ
ฝึกอาชีพมีรายไดเ้สริม
ในครัวเรือน 

สาํนกังาน
ปลดั 

8 โครงการฝึกอาชีพการแปรรูป
ผลผลิตจากพืชสมุนไพร 

เพ่ือฝึกอาชีพใหก้บั
ประชาชนท่ีวา่งงาน และ
เพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือน 

ประชาชนในชุมชน 
จาํนวน 40  คน 

       20,000           
20,000  

       20,000  ร้อยละของผูเ้ขา้รับการฝึก
อาชีพสามารถไป

ประกอบอาชีพเสริมได ้

ประชาชนท่ีไดรั้บการ
ฝึกอาชีพมีรายไดเ้สริม
ในครัวเรือน 

สาํนกังาน
ปลดั 

9 โครงการฝึกอาชีพการประดิษฐ์
ดอกไม ้

เพ่ือฝึกอาชีพใหก้บั
ประชาชนท่ีวา่งงาน และ
เพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือน 

ประชาชนในชุมชน 
จาํนวน 40  คน 

       20,000           
20,000  

       20,000  ร้อยละของผูเ้ขา้รับการฝึก
อาชีพสามารถไปประกอบ

อาชีพเสริมได ้

ประชาชนท่ีไดรั้บการ
ฝึกอาชีพมีรายไดเ้สริม
ในครัวเรือน 

สาํนกังาน
ปลดั 

                      

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.1 แนวทางการสนบัสนุนงานดา้นการส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน ในทุกกลุ่ม  ใหมี้งานทาํและมีรายไดเ้พื่อการยงัชีพ   

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

10 โครงการฝึกอาชีพการทาํไม้
กวาดดอกหญา้ 

เพ่ือฝึกอาชีพใหก้บั
ประชาชนท่ีวา่งงาน และ
เพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือน 

ประชาชนในชุมชน 
จาํนวน 40  คน 

       20,000           
20,000  

       20,000  ร้อยละของผูเ้ขา้รับการฝึก
อาชีพสามารถไปประกอบ

อาชีพเสริมได ้

ประชาชนท่ีไดรั้บการ
ฝึกอาชีพมีรายไดเ้สริม
ในครัวเรือน 

สาํนกังาน
ปลดั 

 รวมโครงการ  10  โครงการ 8  8 6  

   รวมงบประมาณ  410,000 150,000  145,000 115,000  

            

            

            

            

            

            

       
 
 

     

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.2 แนวทางการส่งเสริมงานดา้นสวสัดิการสงัคม  การสงัคมสงเคราะห์ของผูสู้งอาย ุ ผูพิ้การ เด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ผูสู้งอาย ุ

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ผูสู้งอาย ุใหมี้สุขภาพท่ีดี 
ลดภาระการดูแลของ
ลูกหลาน 

กลุ่มผูสู้งอาย ุ จาํนวน 
20 ชุมชน 

50,000   50,000 50,000 ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุ
ไดรั้บการส่งเสริมมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

ผูสู้งอายมีุคุณภาพชีวติ
ท่ีดี มีสุขภาพกายและ
ใจท่ีดี 

สาํนกังาน
ปลดั 

2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู ้
พิการ 

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวติผู ้
พิการ ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี 
สามารถช่วยเหลือตวัเอง
ได ้

ผูพ้ิการ  จาํนวน  195  
คน 

20,000   20,000 20,000 ร้อยละของผูพ้ิการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมมีคุณภาพ

ชีวติท่ีดีข้ึน 

ผูพ้ิการมีคุณภาพชีวติท่ี
ดีข้ึน และสามารถ
ช่วยเหลือตวัเองได ้

สาํนกังาน
ปลดั 

3 โครงการสงเคราะห์ดูแลผู ้
ยากไร้และผูด้อ้ยโอกาส 

เพื่อใหผู้ท่ี้ยากไร้และดอ้ย
โอกาสทางสงัคม  ไดมี้
คุณภาพชิวติท่ีดีข้ึน 

ครอบครัวผูย้ากไร้  
จาํนวน  20  ครอบครัว 

30,000   30,000 30,000 ร้อยละของผูย้ากไร้ ฯท่ี
ไดรั้บการสงเคราะห์มี

คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

ผูย้ากไร้และ
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม
สามารถมีคุณภาพชีวติ

ท่ีดีข้ึน 

สาํนกังาน
ปลดั 

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.2 แนวทางการส่งเสริมงานดา้นสวสัดิการสงัคม  การสงัคมสงเคราะห์ของผูสู้งอาย ุ ผูพิ้การ เด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

4 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู ้
ติดเช้ือ 

เพ่ือใหผู้ติ้ดเช้ือ มีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี  ลดปัญหาดา้น
สงัคม 

ผูติ้ดเช้ือ   จาํนวน  55  
คน 

20,000   20,000 20,000 ร้อยละของผูติ้ดเช้ือท่ี
ไดรั้บการพฒันามีคุณภาพ

ชีวติท่ีดีข้ึน 

ผูติ้ดเช่ือมีคุณภาพชีวติ
ท่ีดี ดาํรงชีวติในสงัคม
ไดอ้ยา่งปกติ 

สาํนกังาน
ปลดั 

5 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ
สตรี 

เพ่ือใหก้ลุ่มสตรีในพ้ืนท่ีมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจและสงัคม 

กลุ่มสตรี จาํนวน  20  
ชุมชน 

20,000   20,000 20,000 ร้อยละของกลุ่มสตรีมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

กลุ่มสตรีมีคุณภาพชีวติ
ท่ีดี  อยูร่่วมกนัใน
สงัคมอยา่งมีความสุข 

สาํนกังาน
ปลดั 

6 อุดหนุนก่ิงกาชาดอาํเภอเทิง  
ตามโครงการสงเคราะห์และ
บรรเทาทุกขร์าษฎร 

เพ่ือช่วยเหลือราษฎรท่ีมี
ปัญหาความเดือนร้อนใน
ดา้นต่าง ๆ 

ราษฎรในพ้ืนท่ีอาํเภอ
เทิง 

5,000       จาํนวนของราษฎรท่ี
ไดรั้บการสงเคราะห์ ฯ 

ราษฎรในพ้ืนท่ีอาํเภอ
เทิง ไดรั้บการ
สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 

ก่ิงกาชาด
อาํเภอเทิง 

  รวมโครงการ  6  โครงการ 6  5 5  
    รวมงบประมาณ  425,000 145,000  140,000 140,000  
  

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาดา้นการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.3  แนวทางการส่งเสริมและพฒันาทางดา้นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจทัว่ไป ได้
มีความรู้และสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศไดดี้ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ไป 
จาํนวน  100 คน 

         
100,000  

     100,000  ร้อยละของผูท่ี้เขา้รับการ
อบรมมีความรู้ในการใช้

ภาษาต่างประเทศเบ้ืองตน้ 

ผูท่ี้เขา้รับการอบรมมี
ทกัษะในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศดีข้ีน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการกิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ืดจดักิจกรรมในวนัเด็ก
แห่งชาติ 

ร.ร.สงักดั สพฐ. 
จาํนวน 4  โรงเรียน 
และ ศพด.จาํนวน 5 
ศูนย ์

       60,000    60,000        60,000  ประสิทธิผลของการจดั
กิจกรรมวนัเด็กของ

โรงเรียนในพ้ืนท่ี 

เด็กในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ไดท้าํกิจกรรมท่ีได้
แสดงถึงความสามารถ
ดา้นต่างๆ  

กอง
การศึกษา 

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาดา้นการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.3  แนวทางการส่งเสริมและพฒันาทางดา้นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

3 โครงการโลกใบเลก็ เพื่อใหเ้ด็กไดมี้พฒันาการ
ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ใน
สงัคม 

ศพด.จาํนวน  5  ศูนย ์        50,000           
50,000  

       50,000  ร้อยละของเด็กในสงักดั 
ศพด.มีพฒันาการทางการ

เรียนรู้ดีข้ึน 

เด็กไดรั้บการเรียนรู้
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวั 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่อใหบุ้คลากรทางดา้น
การศึกษามีศกัยภาพมาก
ข้ึน 

บุคลากรทางการศึกษา 
จาํนวน  10  คน 

       30,000           
30,000  

       30,000  ร้อยละของบุคลากรใน
สงักดัมีความรู้ในการ
ปฏิบติังาน 

บุคลากรทางการศึกษา
มีศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานดีข้ึน 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการสายใยรักวนัปิดภาค
เรียน 

เพ่ือใหผู้ป้กครองเล้ียงดู
บุตรหลานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ในการส่งเขา้เรียนในระดบั
ท่ีสูงข้ึน 

เด็กเลก็สงักดั ศพด. 
จาํนวน 5 ศูนย ์

       30,000           
30,000  

       30,000  ร้อยละของผูป้กครองท่ี
เขา้ร่วมโครงการมีความรู้

ความเขา้ใจในการ
วางแผนดูแลบุตร 

ผูป้กครองมีความรู้
ความเขา้ใจการเตรียม
บุตรหลานเขา้เรียนใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาดา้นการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.3  แนวทางการส่งเสริมและพฒันาทางดา้นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

6 โครงการฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนตามวถีิพทุธ 

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมี
ไดเ้รียนรู้การดาํรงชีวติ
ตามแนวทางคาํสอนของ
พทุธศาสนา 

เด็กและเยาวชน 
จาํนวน  100 คน 

       20,000           
20,000  

       20,000  ร้อยละของเด็กท่ีเขา้รับ
การอบรมมีความรู้ความ
เขา้ในการปฏิบติัตามวถีิ

พทุธ 

เด็กและเยาวชนมีมี
ความประพฤติท่ีดีเป็น
แบบอยา่งในสงัคมตาม
แนวทางพทุธศาสนา 

กอง
การศึกษา 

7 อุดหนุนโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้  
ตามโครงการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมสาํหรับนกัเรียน 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีขอรับ
การสนบัสนุนงบประมาณ
สามารถดาํเนินกิจกรรม
ตามโครงการไดต้าม
วตัถุประสงค ์

เด็กนกัเรียนทุก
ระดบัชั้นของโรงเรียน 

     100,000         
100,000  

     100,000  ประสิทธิผลในพฤติกรรม
ของเด็กนกัเรียนในสงักดั 

เด็กนกัเรียนมีคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีดี 

โรงเรียน
บา้นหว้ย

ไคร้ 

8 อุดหนุนโรงเรียนบา้นทุ่งโหง้  
ตามโครงการพฒันาสถานศึกษา
สู่โรงเรียนคุณธรรมและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีขอรับ
การสนบัสนุนงบประมาณ
สามารถดาํเนินกิจกรรม
ตามโครงการไดต้าม
วตัถุประสงค ์

เด็กนกัเรียนทุก
ระดบัชั้นของโรงเรียน 

       70,000           
70,000  

       70,000  ประสิทธิผลในพฤติกรรม
ของเด็กนกัเรียนในสงักดั 

เด็กนกัเรียนมีคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีดี 

โรงเรียน
บา้นทุ่งโหง้ 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาดา้นการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.3  แนวทางการส่งเสริมและพฒันาทางดา้นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

9 อุดหนุนโรงเรียนบา้นใหม่  ตาม
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและทกัษะดา้นกีฬา
ใหก้บัเด็ก 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีขอรับ
การสนบัสนุนงบประมาณ
สามารถดาํเนินกิจกรรม
ตามโครงการไดต้าม
วตัถุประสงค ์

เด็กนกัเรียนทุก
ระดบัชั้นของโรงเรียน 

       50,000           
50,000  

       50,000  ประสิทธิผลในพฤติกรรม
ของเด็กนกัเรียนในสงักดั 

เด็กนกัเรียนมีคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีดี 

โรงเรียน
บา้นใหม่ 

10 อุดหนุนโรงเรียนบา้นร่องแช่  
ตามโครงการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมสาํหรับนกัเรียน 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีขอรับ
การสนบัสนุนงบประมาณ
สามารถดาํเนินกิจกรรม
ตามโครงการไดต้าม
วตัถุประสงค ์

เด็กนกัเรียนทุก
ระดบัชั้นของโรงเรียน 

     100,000         
100,000  

     100,000  ประสิทธิผลในพฤติกรรม
ของเด็กนกัเรียนในสงักดั 

เด็กนกัเรียนมีคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีดี 

โรงเรียน
บา้นร่องแช่ 

11 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซม ศพด. 

เพื่อให ้ศพด.มีความพร้อม
ดา้นสถานท่ีในการดูแล
เด็ก 

จาํนวน   5  ศูนย ์      100,000         
100,000  

     100,000  ร้อยละของ ศพด.ท่ีไดรั้บ
การปรับปรุงซ่อมแซม

ศูนย ์ฯ 

สถานท่ีในการดูแลเด็ก
มีความพร้อมและ
ปลอดภยั 

กอง
การศึกษา 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาดา้นการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.3  แนวทางการส่งเสริมและพฒันาทางดา้นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

12 โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ
ตาํบลเวยีง 

เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ผูสู้งอายใุนการทาํกิจกรรม
เรียนรู้ร่วมกนั 

กลุ่มผูสู้งอาย ุ จาํนวน 
20 ชุมชน 

       50,000           
50,000  

       50,000   ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุเขา้
ร่วมโครงการมีความพึง

พอใจในการเรียนรู้
ร่วมกนั  

ผูสู้งอายไุดท้าํกิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์

ร่วมกนัและสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

กอง
การศึกษา 

13 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ใน 
ศพด. 

เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายใน ศพด.ใหมี้
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 
เหมาะสมกบัการพฒันา
เด็ก 

จาํนวน   5  ศูนย ์            
50,000  

  ร้อยละของ ศพด.ท่ีไดรั้บ
การปรับปรุงภูมิทศัน ์ มี
ความเหมาะสมในการ

เรียนรู้เด็กเลก็ 

มีภูมิทศัน์ท่ีดีและ
เหมาะสมกบั
พฒันาการของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

  รวมโครงการ  13  โครงการ 11  13 12    

  รวมงบประมาณ  2,230,000 660,000  810,000 760,000    

         

           

  

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.4   แนวทางการส่งเสริมและดูแลดา้นการสาธารณสุขของประชาชนและการป้องกนัและระงบัการระบาดของโรคติดต่อ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  3   ตาม
โครงการสุขภาพดีวถีิไทย บา้น
หว้ยไคร้   

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นหว้ยไคร้  หมู่ท่ี 3 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

2 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  4   ตาม
โครงการสาธารณสุขมูลฐาน   

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นร่องแช่  หมู่ท่ี 4 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

3 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี 5   ตาม
โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ
บา้นทุ่งโหง้ สู่ชุมชนสุขภาพดี   

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นทุ่งโหง้  หมู่ท่ี 5 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.4   แนวทางการส่งเสริมและดูแลดา้นการสาธารณสุขของประชาชนและการป้องกนัและระงบัการระบาดของโรคติดต่อ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

4 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  6   ตาม
โครงการสุขภาพดีวถีิไทย บา้น
หว้ยไคร้   

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นหว้ยไคร้ใหม่  หมู่

ท่ี 6 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

5 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  7   ตาม
โครงการสาธารณสุขมูลฐาน  
บา้นทุ่งขนัไชย   

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นทุ่งขนัไชย  หมู่ท่ี 

7 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

6 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  8   ตาม
โครงการสุขภาพดีวถีิไทย บา้น
หว้ยไคร้เก่า 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นหว้ยไคร้เก่า  หมู่ท่ี 

8 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.4   แนวทางการส่งเสริมและดูแลดา้นการสาธารณสุขของประชาชนและการป้องกนัและระงบัการระบาดของโรคติดต่อ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

7 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  9   ตาม
อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  3   ตาม
โครงการจดัการสุขภาพ สู่
สุขภาพดี 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นร่องขามป้อม  หมู่

ท่ี 9 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

8 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  10   ตาม
โครงการสนบัสนุนการบริการ
สาธารณสุขหมู่บา้น 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นใหม่  หมู่ท่ี 10 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

9 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  11  ตาม
โครงการชุมชนสุขภาพดี ชีวมีิ
สุข บา้นหว้ยผึ้ง 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นหว้ยผึ้ง  หมู่ท่ี 11 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.4   แนวทางการส่งเสริมและดูแลดา้นการสาธารณสุขของประชาชนและการป้องกนัและระงบัการระบาดของโรคติดต่อ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

10 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  12   ตาม
โครงการพมันาคุณภาพชีวติ 
บา้นร่องริวสู่ชุมชนสุขภาพดี 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นร่องริว หมู่ท่ี 12 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

11 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี 13   ตาม
โครงการสาธารณสุขมูลฐาน 
บา้นหว้ยหลวง 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นหว้ยหลวง  หมู่ท่ี 

13 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

12 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  16   ตาม
โครงการสาธารณสุขมูลฐาน 
บา้นม่วงไพรวลัย ์

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นม่วงไพรวลัย ์ หมู่

ท่ี 16 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.4   แนวทางการส่งเสริมและดูแลดา้นการสาธารณสุขของประชาชนและการป้องกนัและระงบัการระบาดของโรคติดต่อ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

13 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  17   ตาม
โครงการชุมชนสุขภาพดี ชีวมีิ
สุข บา้นหว้ยไคร้สนัติสุข 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นหว้ยไคร้สนัติสุข  

หมู่ท่ี 17 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

14 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  18   ตาม
โครงการสาธารณสุขมูลฐาน 
บา้นริมอิง 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นริมอิง  หมู่ท่ี 18 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

15 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  19  ตาม
โครงการหมู่บา้นสุขภาพดี
ห่างไกลโรค 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นทุ่งเฉลิมพระ
เกียรติ  หมู่ท่ี 19 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.4   แนวทางการส่งเสริมและดูแลดา้นการสาธารณสุขของประชาชนและการป้องกนัและระงบัการระบาดของโรคติดต่อ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

16 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  21   ตาม
โครงการสุขภาพดีวถีิไทย บา้น
หว้ยไคร้ 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นหว้ยไคร้เหนือ  

หมู่ท่ี 21 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

17 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  22   ตาม
โครงการสุขภาพดีวถีิไทย บา้น
ทุ่งโหง้เหนือ 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นทุ่งโหง้เหนือ  หมู่

ท่ี 22 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

18 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  23   ตาม
โครงการสุขภาพดีวถีิไทย บา้น
หว้ยระเมศ 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นหว้ยระเมศ  หมู่ท่ี 

23 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.4   แนวทางการส่งเสริมและดูแลดา้นการสาธารณสุขของประชาชนและการป้องกนัและระงบัการระบาดของโรคติดต่อ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

19 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  24  ตาม
โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ 
บา้นหว้ยไคร้ใต ้

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นหว้ยไคร้ใต ้ หมู่ท่ี 

24 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

20 อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี  25   ตาม
โครงการสุขดภาพดีวถีิไทย 
บา้นหว้ยไคร้ลานทอง 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุขในชุมชน 
ของกลุ่ม อสม. 

ประชาชนในชุมชน
บา้นหว้ยไคร้ลานทอง  

หมู่ท่ี 25 

       15,000           
15,000  

       15,000   ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และสามารถดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

21 โครงการพฒันาศกัยภาพ อสม. เพื่อให ้อสม.มีศกัยภาพใน
การดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

อสม. จาํนวน  200  
คน 

       20,000           
20,000  

       20,000  ร้อยละของ อสม.ท่ีผา่น
การอบรมความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพคนในชุมชน 

อสม.มีศกัยภาพในการ
ดูแลสุขภาพของคนใน
ชุมชนมากข้ึน 

สาํนกังาน
ปลดั 

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.4   แนวทางการส่งเสริมและดูแลดา้นการสาธารณสุขของประชาชนและการป้องกนัและระงบัการระบาดของโรคติดต่อ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

22 โครงการป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

เพ่ือป้องกนัและระงบัการ
แพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก 

ชุมชนในพ้ืนท่ี   
จาํนวน  20  หมู่บา้น 

     100,000         
100,000  

     100,000  ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ
ไขเ้ลือดออกในพ้ืนท่ี 

ลดการแพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลือดออก 

สาํนกังาน
ปลดั 

23 โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้ า
สาํหรับการอุปโภคและบริโภค 

เพ่ือใหน้ํ้ าท่ีใชส้าํหรับการ
อุปโภคบริโภคอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานของกรม
อนามยั 

แหล่งนํ้ าในชุมชน 
จาํนวน  20  หมู่บา้น 

       40,000           
40,000  

       40,000  ร้อยละของนํ้ าประปาท่ี
ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

ชุมชนมีแหล่งนํ้ าท่ี
สะอาดสาํหรับการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

24 โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน เพ่ือส่งเสริมดา้นสุขภาพ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี  

ประชาชนในพ้ืนท่ี
จาํนวน  20  หมู่บา้น 

       30,000           
30,000  

       30,000  ร้อยละของการเจ็บป่วย
ของประชาชนลดลง 

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามยัท่ีสมบูรณ์
แขง็แรง 

สาํนกังาน
ปลดั 

                     

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.4   แนวทางการส่งเสริมและดูแลดา้นการสาธารณสุขของประชาชนและการป้องกนัและระงบัการระบาดของโรคติดต่อ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

25 โครงการส่งเสริมการออกกาํลงั
กายในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีการออกกาํลงักายอยา่ง
ถูกวธีิ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
จาํนวน  20  หมู่บา้น 

       20,000           
20,000  

       20,000  ร้อยละของประชาชนท่ีมี
การออกกาํลงักาย 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามยัท่ีสมบูรณ์
แขง็แรง 

สาํนกังาน
ปลดั 

26 โครงการอบรมเยาวชนในดา้น
เพศศึกษา 

เพื่อใหเ้ยาวชนมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ือง
เพศศึกษา 

เยาวชนในพ้ืนท่ี  
จาํนวน 20 หมู่บา้น 

       15,000           
15,000  

       15,000  ร้อยละของเยาวชนท่ีเขา้
รับการอบรมมีความรู้

ความเขา้ใจในเร่ือง
เพศศึกษา 

เยาวชนมีความรู้ความ
เขา้ใจและรู้จกัป้องกนั
ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

27 โครงการอบรมและรณรงคก์าร
ป้องกนัโรคเอดส์ 

เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
กบัประชาชนในการ
ป้องกนัและควบคุมโรค
เอดส์ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
จาํนวน  20  หมู่บา้น 

       15,000           
15,000  

       15,000  ร้อยละของประชาชนมี
ความรู้ความเขา้ใจการการ

ป้องกนัโรคเอดส์ 

ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจการป้องกนั
โรคเอดส์ดีข้ึน 

สาํนกังาน
ปลดั 

  รวมโครงการ  27  โครงการ 27  27 27    

  รวมงบประมาณ  1,620,000 540,000  540,000 540,000    

         

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 6 การรักษาความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.5  แนวทางการป้องกนัและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน และงานดา้นการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัต่าง ๆ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการซกัซอ้มแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธาณภยั 

เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธาร
ภยั 

เจา้หนา้ท่ีและอปพร.
ของ อบต.เวยีง 

       25,000           
25,000  

       25,000  ร้อยละของการใช้
ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานในการเขา้
ระงบัเหต ุ

เจา้หนา้ท่ีและ อปพร.
สามารถเขา้ช่วยเหลือ
เม่ือเกิดเหตุสาธารณภยั
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

สาํนกังาน
ปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ดบัเพลิง 

เพ่ือเพ่ิมทกัษะและความรู้
แก่ประชาชนในการ
ดบัเพลิง 

กลุ่มอาสาสมคัร
จาํนวน  40  คน 

           
20,000  

  ร้อยละของอาสาสมคัรมี
ความรู้และทกัษะในการ

ดบัเพลิง 

กลุ่มอาสาสมคัร
สามารถปฏิบติังานได้
อยา่งถูกละรวดเร็ว เม่ือ
เกิดเหตุเพลิงไหมใ้น
ชุมชน 

สาํนกังาน
ปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ป้องกนัหมอกควนัและไฟป่า 

เพ่ืออบรมใหค้วามรู้แก่
อาสาสมคัรในการป้องกนั
การเผาพ้ืนท่ีไฟป่า 

กลุ่มอาสาสมคัร
จาํนวน  40  คน 

       20,000           
20,000  

       20,000  ร้อยละของผูเ้ขา้การอบรม
ท่ีมีความรู้ในการป้องกนั

การเผาป่า 

พ้ืนท่ีป่าไมไ้ดรั้บการ
ดูแลรักษา ลดการเผา
ทาํลายในพ้ืนท่ี 

สาํนกังาน
ปลดั 

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 6 การรักษาความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.5  แนวทางการป้องกนัและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน และงานดา้นการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัต่าง ๆ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

4 โครงการป้องกนัอคัคีภยัใน
ชุมชน 

เพ่ือป้องกนัการเกิดอคัคีภยั
ในชุมชน 

ชุมชนทั้ง  20  หมู่บา้น        20,000           
20,000  

       20,000  ร้อยละของการเกิด
อคัคีภยัในชุมชน 

ประชาชนไดรั้บความรู้
ในการป้องกนัการเกิด
อคัคีภยัในชุมชน 

สาํนกังาน
ปลดั 

5 โครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการ
เพื่อดาํเนินการ จาํนวน  
7  วนั 

       30,000           
30,000  

       30,000  ร้อยละของการเกิด
อุบติัเหตุในช่วงเทศกาล 

ลดปัญหาการเกิด
อุบติัเหตุในชุมชน
ในช่วงเทศกาล 

สาํนกังาน
ปลดั 

6 โครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพ่ือป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการ
เพื่อดาํเนินการ จาํนวน  
7  วนั 

       30,000           
30,000  

       30,000  ร้อยละของการเกิด
อุบติัเหตุในช่วงเทศกาล 

ลดปัญหาการเกิด
อุบติัเหตุในชุมชน
ในช่วงเทศกาล 

สาํนกังาน
ปลดั 

7 โครงการขบัข่ีปลอดภยัใส่ใจกฏ
จราจร 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจการใชร้ถใช้
ถนนและความรู้ในกฏ
จราจร 

ประชาชนท่ีสนใจ 
จาํนวน  50  คน 

       15,000           
15,000  

       15,000  ร้อยละของผูเ้ขา้การอบรม
ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจใน

กฏจราจร 

ประชาชนสามารถใช้
รถใชถ้นนถูกกฏจราจร
ยิง่ข้ึน 

สาํนกังาน
ปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 6 การรักษาความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.5  แนวทางการป้องกนัและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน และงานดา้นการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัต่าง ๆ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

8 โครงการฝึกทบทวน อปพร. เพื่อฝึกใหค้วามรู้ในการ
รักษาความปลอดภยักบั 
อปพร. 

อปพร.  จาํนวน   150  
คน 

     350,000        ร้อยละของ อปพร.ท่ีผา่น
การฝึกมีทกัษะการ

ปฏิบติังาน 

อปพร.ไดรั้บการฝึก
ทกัษะดา้นต่าง ๆในการ
ปฏิบติังาน 

สาํนกังาน
ปลดั 

9 โครงการฝึกอบรม อปพร.ใน
การปฐมพยาบาล 

เพื่อให ้อปพร.มีทกัษะใน
การช่วยเหลือพยาบาล
เบ้ืองตน้ 

อปพร.  จาํนวน   150  
คน 

           
15,000  

  ร้อยละของ อปพร.ท่ี
สามารถการปฏิบติัการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน้ได ้

อปพร.มีความรู้ความ
เขา้ใจในการช่วยเหลือ
พยาบาลเบ้ืองตน้ 

สาํนกังาน
ปลดั 

10 โครงการฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธาณภยั 

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเขา้ใจการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธาณภยัเบ้ืองตน้ 

เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีตาํบลเวยีง  ทั้ง  
20  หมู่บา้น 

       20,000           
20,000  

       20,000  ร้อยละของเดก็และเยาวชน
มีความรู้ในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัเบ้ืองตน้ 

เดก็และเยาวชนในพ้ืนท่ี
สามารถเตรียมการ
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัต่าง ๆ ดว้ย
ตนเอง 

สาํนกังาน
ปลดั 

  รวมโครงการ  10  โครงการ 8  9 7    

  รวมงบประมาณ  865,000 510,000  195,000 160,000    

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 6 การรักษาความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.6  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบ  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพ
ติด 

เพ่ือรณรงคใ์หค้วามรู้แก่
ชุมชนในการป้องกนัยา
เสพติด 

ชุมชนในพ้ืนท่ี  
จาํนวน 20 หมู่บา้น 

       15,000           
15,000  

       15,000  ร้อยละของชุมชนท่ีมี
ความรู้ในการป้องกนัยา

เสพติดในพ้ืนท่ี 

ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในปัญหาท่ี
เกิดจากยาเสพติด 

สาํนกังาน
ปลดั 

2 โครงการพลงัมวลชนต่อตา้นยา
เสพติด 

เพ่ือใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในการแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด 

ชุมชนในพ้ืนท่ี  
จาํนวน 20 หมู่บา้น 

       20,000           
20,000  

       20,000  ร้อยละของการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน

พ้ืนท่ี 

การแพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชนลดลง 

สาํนกังาน
ปลดั 

3 อุดหนุน ศูนยอ์าํนวยการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพ
ติดจงัหวดัเชียงราย ตาม
โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด จงัหวดั
เชียงราย 

เพื่อให ้ศอ.ปส.จ.ชร 
สามารถดาํเนินการตาม
กิจกรรมได ้

พ้ืนท่ีรับผิดชอบใน
จงัหวดัเชียงราย 

       50,000           
50,000  

       50,000  ร้อยละของการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน

พ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงราย 

หน่วยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุนสามารถ
ดาํเนินการไดต้าม
วตัถุประสงค ์

ศตส.ชร. 

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 6 การรักษาความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.6  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบ  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

4 อุดหนุนท่ีวา่การอาํเภอเทิง   
ตามโครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด อาํเภอเทิง 

เพื่อให ้ศูนยป์ฏิบติัการ
พลงัแผน่ดินเอาชนะยา
เสพติด อ.เทิงสามารถ
ดาํเนินการตามกิจกรรมได ้

พ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขต
อาํเภอเทิง 

       20,000           
20,000  

       20,000  ร้อยละของการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน

พ้ืนท่ีอาํเภอเทิง 

หน่วยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุนสามารถ
ดาํเนินการไดต้าม
วตัถุประสงค ์

ท่ีวา่การ
อาํเภอเทิง 

  รวมโครงการ  4  โครงการ 4  4 4    

  รวมงบประมาณ  315,000 105,000  105,000 105,000    

           

           

           

           

           

           

           

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3 การดาํรงฐานวฒันธรรมลา้นนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ  และเชิงสุขภาพ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
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2.7 แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนวฒันธรรมประเพณี   การกีฬาและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการประเพณีวนัเขา้พรรษา เพ่ือส่งเสริมและทาํนุบาํรุง
ศาสนา 

วดัในเขตพ้ืนท่ี ของ 
อบต.เวยีง 

       30,000           
30,000  

       30,000  ความสนใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรมของชุมชนใน
การจดัจดังานประเพณี 

ประชาชนไดรั้บการ
ส่งเสริมและสนบัดา้น
กิจกรรมทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการประเพณีวนัสงกรานต ์ เพื่อสืบสืนประเพณีการรด
นํ้ าดาํหวัผูสู้งอาย ุ

กลุ่มผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ี 
อบต.เวยีง 

       60,000           
60,000  

       60,000  ความสนใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรมของชุมชนใน
การจดัจดังานประเพณี 

คนรุ่นหลงัไดใ้ห้
ความสาํคญัของการ
เคารพนบัถือผูสู้งอายุ
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการแข่งขนักีฬาเรือพาย เพ่ือสนบัสนุนการแข่งขนั
กีฬาเรือพายของชุมชน 

ชุมชนในพ้ืนท่ี อบต.
เวยีง จาํนวน  20  
หมู่บา้น 

     200,000         
200,000  

     200,000  ประสิทธิผลของการจดั
กิจกรรมการแข่งขนักีฬา

เรือพาย 

ชุมชนในพ้ืนท่ีมีความ
สามคัคีในการทาํ
กิจกรรมร่วมกนั 

กอง
การศึกษา 

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
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2.7 แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนวฒันธรรมประเพณี   การกีฬาและนนัทนาการ 
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(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

4 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีของไทย 

ชุมชนในพ้ืนท่ี อบต.
เวยีง จาํนวน  20  
หมู่บา้น 

       60,000           
60,000  

       60,000  ความสนใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรมของชุมชนใน
การจดัจดังานประเพณี 

เพื่อสืบทอดประเพณีท่ี
ดีงามของไทยเอาไว ้

กอง
การศึกษา 

5 โครงการอนุรักษแ์ละส่งเสริม
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสาน
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ชุมชนในพ้ืนท่ี อบต.
เวยีง จาํนวน  20  
หมู่บา้น 

       20,000           
20,000  

       20,000  จาํนวนของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการ

อนุรักษ ์

เพื่อสืบทอดประเพณีท่ี
ดีงามของทอ้งถ่ินเอาไว ้

กอง
การศึกษา 

6 อุดหนุนวดัพระธาตุดอยตุงตาม
โครงการสืบสานประเพณี
นมสัการและสรงนํ้ าพระธาตุ
ดอยตุง ประจาํปี พ.ศ.2558 

เพ่ือใชใ้นกิจกรรมการสรง
นํ้ าพระธาตุดอยตุง 

อุดหนุนวดัพระธาตุ
ดอยตุง จาํนวน 1 คร้ัง 

         8,000             
8,000  

         8,000  ประสิทธิผลของการจดั
กิจกรรมต่าง ๆท่ีวดัพระ
ธาตุดอยตุงไดด้าํเนินการ 

วดัพระธาตุดอยตุง จดั
กิจกรรมสรงนํ้ าพระ
ธาตุไดต้าม
วตัถุประสงค ์

กอง
การศึกษา 
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2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 
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(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

7 อุดหนุนท่ีทาํการปกครองอาํเภอ
เทิง  ตามโครงการงานประเพณี
อาํเภอและจงัหวดั 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณสามารถจดั
กิจกรรมไดต้าม
วตัถุประสงค ์

ประชาชนในพ้ืนท่ีของ
อาํเภอเทิง 

       20,000           
20,000  

       20,000  ประสิทธิผลของการ
ดาํเนินการตามโครงการ 

ฯ 

หน่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณไดจ้ดั
กิจกรรมไดต้าม
วตัถุประสงค ์

ท่ีวา่การ
อาํเภอเทิง 

8 อุดหนุนท่ีทาํการปกครองอาํเภอ
เทิง  ตามโครงการงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณสามารถจดั
กิจกรรมไดต้าม
วตัถุประสงค ์

ประชาชนในพ้ืนท่ีของ
อาํเภอเทิง 

       10,000           
10,000  

       10,000  ประสิทธิผลของการ
ดาํเนินการตามโครงการ 

ฯ 

หน่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณไดจ้ดั
กิจกรรมไดต้าม
วตัถุประสงค ์

ท่ีวา่การ
อาํเภอเทิง 

9 โครงการแข่งขนักีฬา อปพร.  เพื่อสร้างความสามคัคีใน
การทาํกิจกรรมร่วมกนั
ของ อปพร. 

อปพร.ในพ้ืนท่ี  
จาํนวน  150  คน 

       30,000           
30,000  

       30,000  ประสิทธิผลของการจดั
กิจกรรมแข่งขนักีฬา อป

พร. 

อปพร.มีความสามคัคี 
และเกิดนํ้ าใจนกักีฬา
ในกลุ่ม 

สาํนกังาน
ปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3 การดาํรงฐานวฒันธรรมลา้นนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ  และเชิงสุขภาพ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
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2.7 แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนวฒันธรรมประเพณี   การกีฬาและนนัทนาการ 
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(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

10 โครงการกีฬาสี ศพด. เพ่ือใหเ้ด็กในสงักดั ศพด.
ไดมี้พฒันาการทางดา้น
ร่างกายท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ 

ศพด.  จาํนวน  5  ศูนย ์        50,000           
50,000  

       50,000  ประสิทธิผลของการจดั
กิจกรรมแข่งขนักีฬาของ 

ศพด. 

เด็กมีพฒันาการ
ทางดา้นร่างกายท่ี
แขง็แรงสมบูรณ์ 

กอง
การศึกษา 

11 อุดหนุนโรงเรียนบา้นร่องแช่  
ตามโครงการแข่งขนักีฬาสี
ภายในโรงเรียน 

เพ่ือใชจ่้ายในกิจกรรมการ
จดัการแข่งขนักีฬาของ
นกัเรียน 

เด็กนกัเรียนในสงักดั
โรงเรียนบา้นร่องแช่ 

       10,000           
10,000  

       10,000  ประสิทธิผลของการจดั
กิจกรรมแข่งขนักีฬาของ

โรงเรียน 

เด็กนกัเรียนท่ีไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขนักีฬา และมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง มีนํ้ าใจเป็น
นกักีฬา 

โรงเรียน
บา้นร่องแช่ 

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 
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2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.7 แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนวฒันธรรมประเพณี   การกีฬาและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

12 อุดหนุนโรงเรียนบา้นร่องแช่  
ตามโครงการแข่งขนักีฬาขยาย
โอกาส  

เพ่ือใชจ่้ายในกิจกรรมการ
จดัการแข่งขนักีฬาของ
นกัเรียน 

เด็กนกัเรียนในสงักดั
โรงเรียนบา้นร่องแช่ 

       10,000           
10,000  

       10,000  ประสิทธิผลของการจดั
กิจกรรมแข่งขนักีฬาของ

โรงเรียน 

เด็กนกัเรียนท่ีไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขนักีฬา และมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง มีนํ้ าใจเป็น
นกักีฬา 

โรงเรียน
บา้นร่องแช่ 

13 อุดหนุนโรงเรียนบา้นทุ่งโหง้  
ตามโครงการกีฬาสีนกัเรียน 

เพ่ือใชจ่้ายในกิจกรรมการ
จดัการแข่งขนักีฬาของ
นกัเรียน 

เด็กนกัเรียนในสงักดั
โรงเรียนบา้นทุ่งโหง้ 

       10,000           
10,000  

       10,000  ประสิทธิผลของการจดั
กิจกรรมแข่งขนักีฬาของ

โรงเรียน 

เด็กนกัเรียนท่ีไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขนักีฬา และมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง มีนํ้ าใจเป็น
นกักีฬา 

โรงเรียน
บา้นทุ่งโหง้ 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.7 แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนวฒันธรรมประเพณี   การกีฬาและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

14 อุดหนุนโรงเรียนบา้นใหม่ ตาม
โครงการส่งเสริมการกีฬา-
กรีฑานกัเรียน 

เพ่ือใชจ่้ายในกิจกรรมการ
จดัการแข่งขนักีฬาของ
นกัเรียน 

เด็กนกัเรียนในสงักดั
โรงเรียนบา้นใหม่ 

       10,000           
10,000  

       10,000  ประสิทธิผลของการจดั
กิจกรรมแข่งขนักีฬาของ

โรงเรียน 

เด็กนกัเรียนท่ีไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขนักีฬา และมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง มีนํ้ าใจเป็น
นกักีฬา 

โรงเรียน
บา้นใหม่ 

15 อุดหนุนโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 
ตามโครงการส่งเสริมการ
แข่งขนักีฬานกัเรียนระดบัศูนย์
เครือข่ายการศึกษา 

เพ่ือใชจ่้ายในกิจกรรมการ
จดัการแข่งขนักีฬาของ
นกัเรียน 

เด็กนกัเรียนในสงักดั
โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 

       10,000           
10,000  

       10,000  ประสิทธิผลของการจดั
กิจกรรมแข่งขนักีฬาของ

โรงเรียน 

เด็กนกัเรียนท่ีไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขนักีฬา และมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง มีนํ้ าใจเป็น
นกักีฬา 

โรงเรียน
บา้นหว้ย

ไคร้ 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3 การดาํรงฐานวฒันธรรมลา้นนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ  และเชิงสุขภาพ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
2. ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 

2.7 แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนวฒันธรรมประเพณี   การกีฬาและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

16 อุดหนุนโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 
ตามโครงการแข่งขนักีฬาขยาย
โอกาสโรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 

เพ่ือใชจ่้ายในกิจกรรมการ
จดัการแข่งขนักีฬาของ
นกัเรียน 

เด็กนกัเรียนในสงักดั
โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 

       10,000           
10,000  

       10,000  ประสิทธิผลของการจดั
กิจกรรมแข่งขนักีฬาของ

โรงเรียน 

เด็กนกัเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง มี
นํ้ าใจเป็นนกักีฬา 

โรงเรียน
บา้นหว้ย

ไคร้ 

17 อุดหนุน สาํนกังาน
คณะกรรมการกีฬาจงัหวดั
เชียงราย  ตามโครงการส่งเสริม 
สนบัสนุน และพฒันากีฬา
จงัหวดัเชียงราย ประจาํปี
งบประมาณ 2559 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการกีฬาของจงัหวดั

เชียงราย 

นกักีฬาและทีมนกักีฬา
จงัหวดัเชียงราย 

         7,000         กิจกรรมในการส่งเสริม
การกีฬาของสาํนกังาน

คณะกรรมการกีฬา
จงัหวดั  

สาํนกังาน
คณะกรรมการกีฬา

จงัหวดัไดด้าํเนินการ
ตามวตัถุประสงคข์อง

โครงการ 

สาํนกังาน
คณะกรรม 
การกีฬา
จงัหวดั
เชียงราย 

  รวมโครงการ  17  โครงการ 17 
 

16 16    

  รวมงบประมาณ  1,651,000 555,000 

 

548,000 548,000    

 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั    ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรม   การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

3.1 แนวทางการส่งเสริมการทาํการเกษตรอินทรีย ์ เกษตรปลอดสารพิษการปลูกพืชเศรษฐกิจ สตัวเ์ศรษฐกิจ และการเกษตรแบบพอเพียง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 
(บาท)  

 ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อ
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมกัอินทรีย์
ชีวภาพ 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปรับเปล่ียนมาใชปุ๋้ย
อินทรียท์ดแทนการใช้
ปุ๋ยเคมีในกระบวนการ
ผลิต 

ประชาชนท่ีสนใจเขา้
ร่วมโครงการ  จาํนวน  
100  คน 

      30,000          30,000        30,000  ร้อยละของผูเ้ขา้รับการ
อบรม  ท่ีสามารถผลิตปุ๋ย

อินทรียชี์วภาพใช ้

ลดค่าใชจ่้ายดา้น
ปุ๋ยเคมี และผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
ปลอดภยัจากสารพิษ 

สาํนกังาน
ปลดั 

2 โครงการอบรมส่งเสริมการ
ดาํเนินการตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหป้ระชาชน
สามารถนอ้มนาํปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดาํรงชีวติ 

ประชาชนท่ีสนใจเขา้
ร่วมโครงการ  จาํนวน  
100  คน 

      20,000          20,000        20,000  ร้อยละของผูเ้ขา้รับการ
อบรมมีความรู้ในการใช้
ชีวติตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ประชาชนมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

สาํนกังาน
ปลดั 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ
ส่งเสริมการผลิตสารชีวภณัฑ์
ทดแทนการใชส้ารเคมีเพื่อ
ป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 

เพื่อใหป้ระชาชน
ปรับเปล่ียนมาใชส้ารชีว
ภณัฑท์ดแทนการใช้
สารเคมีในการ
กระบวนการผลิต 

ประชาชนท่ีสนใจเขา้
ร่วมโครงการ  จาํนวน  
100  คน 

      30,000          30,000        30,000  ร้อยละของผูเ้ขา้รับการ
อบรม ท่ีสามารถผลิตสาร

ชีวภณัฑใ์ชใ้นการทาํ
เกษตรกรรม 

ช่วยลดตน้ทุนการ
ผลิตใหก้บัเกษตรกร 
ผลผลิตท่ีไดมี้ความ
ปลอดภยั 

สาํนกังาน
ปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั    ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรม   การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

3.1 แนวทางการส่งเสริมการทาํการเกษตรอินทรีย ์ เกษตรปลอดสารพิษการปลูกพืชเศรษฐกิจ สตัวเ์ศรษฐกิจ และการเกษตรแบบพอเพียง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 
(บาท)  

 ( KPI )  รับผิดชอบ 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ
ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร
ปลอดภยัและไดม้าตรฐานตาม
ระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
(GAP) เพ่ือเตรียมพร้อมเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เพื่อพฒันาระบบ
มาตรฐานการผลิตพืช
ใหก้บัประชาชน 

ประชาชนท่ีสนใจเขา้
ร่วมโครงการ  จาํนวน  
100  คน 

      20,000          20,000        20,000  ร้อยละของเกษตรกรท่ี
สามารถผลิตสินคา้

ทางการเกษตรและไดผ้า่น
มาตรฐาน (GAP) 

เกษตรกรไดรั้บการ
ตรวจรับรอง
มาตรฐานการผลิต
ตามระบบ (GAP) 
เพื่อยกระดบัสินคา้
ดา้นการเกษตร 

สาํนกังาน
ปลดั 

5 โครงการพฒันาศกัยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ประจาํตาํบลเวยีง 

เพื่อพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการการ
บริหาร ศบกต.เวยีง 

คณะกรรมการบริหาร 
ศบกต. จาํนวน 50 คน 

      10,000          10,000        10,000  ร้อยละของคณะกรรมการ
ท่ีมีความรู้ในการบริหาร
ศูนยบ์ริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร 

คณะกรรมการบริหาร 
ศบกต.สามารถ
ดาํเนินงานตามภารกิจ
ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

สาํนกังาน
ปลดั 

 รวมโครงการ  5  โครงการ 5  5 5    

 รวมงบประมาณ  330,000 110,000  110,000 110,000    

         

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั    ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรม   การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

3.2 แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  การเพ่ิมมูลค่าของสินคา้  การส่งเสริมดา้นการตลาด และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 
(บาท)  

 ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินคา้
ทางการเกษตร 

ประชาชนท่ีสนใจเขา้
ร่วมโครงการ จาํนวน  
50  คน 

      20,000          20,000        20,000  ร้อยละของรายไดท่ี้เกิด
จากการการแปรรูปสินคา้

ทางการเกษตร 

ประชาชนมีราย
เพ่ิมข้ึนจากสินคา้ทาง
การเกษตร 

สาํนกังาน
ปลดั 

2 โครงการเสริมสร้างใหค้วามรู้
ดา้นการสหกรณ์ในระดบั
ประชาชน 

เพื่อสร้างองคค์วามารุ้
การประกอบอาชีพดา้น
การสหกรณ์ 

อบรมเชิงปฏิบติัการ
ใหก้บัประชาชนใน
ตาํบล จาํนวน 20 
หมู่บา้น 

      30,000          30,000        30,000  ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการมีความรู้ดา้นการ

สหกรณ์ 

ประชาชนมีความรู้
วาระแห่งชาติดา้นการ
สหกรณ์ 

สาํนกังาน
ปลดั 

3 อุดหนุนท่ีวา่การอาํเภอเทิง  ตาม
โครงการสนบัสนุนการขบัเคล่ือน
การพฒันาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบท 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนดาํเนินชีวติ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
อาํเภอเทิง 

      10,000          10,000        10,000  ร้อยละของชุมชนท่ีมีการ
นอ้มนาํเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงไปใชใ้นการ

ดาํเนินชีวติ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึน 

ท่ีวา่การ
อาํเภอเทิง 

 รวมโครงการ  3 โครงการ 3  3 3    

 รวมงบประมาณ  180,000 60,000  60,000 60,000    

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหด้าํรงความสมบูรณ์และยัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหด้าํรงความสมบูรณ์และยัง่ยนื 
4.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

4.1 แนวทางการส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  ใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เหมาะสมกบัการดาํรงชีวติ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 
(บาท)  

 ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงบ่อท้ิงขยะของ
ชุมชน หมู่ท่ี 4 

เพ่ือปรับปรุงบ่อท้ิงขยะ
ของชุมชนใหมี้ความ

เหมาะสม ถูก
สุขลกัษณะ 

บ่อท้ิงขยะชุมชน  
จาํนวน  1  บ่อ มีพ้ืนท่ี
ประมาณ 100  ตร.ม. 

            90,000   ร้อยละของพ้ืนท่ีบ่อ
ท้ิงขยะท่ีสามารถรับ

ปริมาณขยะของ
ชุมชน  

ประชาชนมีจุดท้ิงขยะท่ี
เหมาะสมและถูก

สุขลกัษณะ 

กองช่าง 

2 โครงการรณรงคล์ดการเผา ลด
หมอกควนั 

เพื่อรณรงคก์ารลดการ
เผาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ชุมชนในพ้ืนท่ีของ 
อบต.เวยีง  จาํนวน  20  

หมู่บา้น 

      10,000          10,000        10,000   ร้อยละของการเกิด
หมอกควนัในพ้ืนท่ี  

ประชาชนใหค้วามสนใจ
และช่วยกนัแกไ้ขปัญหา

การเกิดหมอกควนัใน
พ้ืนท่ี 

สาํนกังาน
ปลดั 

3 โครงการจดัการขยะในชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีการ
บริหารจดัการขยะอยา่ง
ถูกวธีิ 

ชุมชนในพ้ืนท่ีของ 
อบต.เวยีง  จาํนวน  20  
หมู่บา้น 

    100,000          40,000        40,000  ร้อยละของชุมชนท่ีมี
การบริหารจดัการ

ขยะ 
ลดปัญหาจากการกาํจดั
ขยะอยา่งไม่ถูกวธีิ 

สาํนกังาน
ปลดั 

4 โครงการเยาวชนจิตอาสารักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือส่งเสริมใหเ้ยาวชน
มีจิตสาํนึกในดา้นการ
อนุรักษแ์ละรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

เยาวชนในพ้ืนท่ี  
จาํนวน  20  หมู่บา้น 

      20,000          20,000        20,000  เยาวชนท่ีเขา้ร่วม
โครงการมีจิตอาสา

ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

เยาวชนไดท้าํกิจกรรมอนั
เป็นสาธารณประโยชน์
กบัชุมชน 

สาํนกังาน
ปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหด้าํรงความสมบูรณ์และยัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหด้าํรงความสมบูรณ์และยัง่ยนื 
4.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

4.1 แนวทางการส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  ใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เหมาะสมกบัการดาํรงชีวติ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 
(บาท)  

 ( KPI )  รับผิดชอบ 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ท่ีทาํ
การสาํนกังาน อบต.เวยีง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
บริเวณ อบต.เวยีง  ให้
อยูใ่นสภาพท่ีมีความ
เหมาะสมกบัการ
ใหบ้ริการกบัประชาชน 

สวนหยอ่มบริเวณเสา
ธง และสนามหนา้
อาคารท่ีทาํการ
สาํนกังาน อบต.เวยีง 

  

  

    300,000    ร้อยละของพ้ืนท่ี
สาํนกังานท่ีไดรั้บ

การปรับปรุงภูมิทศัน ์

ท่ีทาํการสาํนกังาน อบต.
เวยีง ไดรั้บการปรับปรุง
ใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

สาํนกังาน
ปลดั 

 รวมโครงการ  5  โครงการ 3 
 

4 4    

 รวมงบประมาณ  660,000 130,000 
 

370,000 160,000    

    

    

 

      

    

 

      

    

 

      

    

 

      

    

 

      

    

 

      

    

 

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหด้าํรงความสมบูรณ์และยัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหด้าํรงความสมบูรณ์และยัง่ยนื 
4.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

4.2 แนวทางการส่งเสริมในการดูแลรักษาป่าไมแ้ละแหล่งนํ้ า   ตลอดจนตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ใหเ้กิดผลสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 
(บาท)  

 ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการปลูกป่าชุมชน เพ่ือใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษแ์ละ
รักษาป่าไม ้

ป่าชุมชนในพ้ืนท่ีของ 
อบต.เวยีง 

      20,000          20,000        20,000  ร้อยละของพ้ืนท่ีป่า
ไมท่ี้ไดรั้บการปลูก

เพ่ิม 

ป่าไมไ้ดรั้บการดูแลรักษา
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีอุดม
สมบูรณ์ 

สาํนกังาน
ปลดั 

2 โครงการสร้างฝายชะลอนํ้ า เพื่อชะลอการไหลของ
นํ้ า และเพ่ือกกัเก็บนํ้ า
สาํหรับการทาํ
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ี 

จาํนวน   5  ฝาย     200,000  

  

    200,000      200,000  ร้อยละของชุมชนท่ี
ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก

ฝายชะลอนํ้ า 

แหล่งนํ้ าตามธรรมชาติ
ไดรั้บการดูแลรักษาให้
สามารถกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช้
ในฤดูแลง้ได ้

สาํนกังาน
ปลดั 

3 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการปลูก
หญา้แฝก  อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํริ 

เพ่ือป้องกนัการพงัทลาย
ของดิน บริเวณแหล่งนํ้ า
สาธารณะ 

แหล่งนํ้ าสาธารณะใน
พ้ืนท่ี อบต.เวยีง 

      20,000  

  

      20,000        20,000  ร้อยละของพ้ืนท่ี
สาธารณะท่ีไดรั้บ
การปลูกหญา้แฝก 

แหล่งนํ้ าสาธารณะไดรั้บ
การดูแลรักษา ป้องกนั
การต้ืนเขินของนํ้ า 

สาํนกังาน
ปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหด้าํรงความสมบูรณ์และยัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหด้าํรงความสมบูรณ์และยัง่ยนื 
4.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

4.2 แนวทางการส่งเสริมในการดูแลรักษาป่าไมแ้ละแหล่งนํ้ า   ตลอดจนตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ใหเ้กิดผลสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 
(บาท)  

 ( KPI )  รับผิดชอบ 

4 โครงการซ่อมแซมฝายชะลอนํ้ า เพ่ือซ่อมแซมฝายชะลอ
นํ้ าท่ีชาํรุดและ

เส่ือมสภาพใหมี้สภาพ
การใชง้านท่ีดี 

ฝายชะลอนํ้ าในพ้ืนท่ี 
อบต.เวยีง จาํนวน  5  

ฝาย 

    200,000        200,000      200,000   ร้อยละของฝาย
ชะลอนํ้ าท่ีไดรั้บการ

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุง  

ฝายชะลอนํ้ ามีสภาพใช้
งานท่ีดี  สามารถชะลอนํ้ า

และกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชใ้น
การเกษตรกรรมอยา่ง

พอเพียง 

สาํนกังาน
ปลดั 

  รวมโครงการ  4 โครงการ 4 
 

4 4  

 

 

  รวมงบประมาณ  1,320,000 440,000 
 

440,000 440,000  

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
5 .ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 

5.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเขา้ใจการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ชุมชนในพ้ืนท่ี อบต.
เวยีง จาํนวน  20  ชุมชน 

        
15,000  

          
15,000  

        15,000  ร้อยละของประชาชน
ท่ีผา่นการฝึกอบรม มี
ความเขา้ใจในระบอบ

การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ในระบอบ
ประชาธิปไตยและ
สามารถเสนอความคิด
ในการพฒันาทอ้งถ่ินได ้

สาํนกังาน
ปลดั 

2 โครงการจดัทาํแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

เพื่อสาํรวจขอ้มูลปัญหา
และความตอ้งการ  ใน
การจดัทาํแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

ชุมชนในพ้ืนท่ี อบต.
เวยีง จาํนวน  20  ชุมชน 

        
30,000  

          
30,000  

        30,000  ร้อยละของโครงการท่ี
ไดรั้บการเสนอจาก
ชุมชนและไดรั้บการ
บรรจุในแผนพฒันา 

อบต.มีแผนพฒันาท่ี
ตอบสนองกบัปัญหาและ
ความตอ้งการของ
ประชาชน 

สาํนกังาน
ปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
5 .ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 

5.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

3 โครงการหมู่บา้นแผน่ดินธรรม
แผน่ดินทอง 

เพื่อขยายผลการนอ้มนาํ
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การพฒันาดา้น
จิตใจ สงัคม และ
เศรษฐกิจ ไปสู่หมู่บา้น
และชุมชน  

ชุมชนในพ้ืนท่ี อบต.
เวยีง จาํนวน  20  ชุมชน 

        
30,000  

       ชุมชนท่ีไดมี้การ
ดาํเนินการมีการ

พฒันาดา้นสงัคมและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  

ประชาชนมีการพฒันา
ดา้นจิตใจ สงัคม และ
เศรษฐกิจ และไดน้อ้มนาํ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้นการดาํเนินชีวติ 

สาํนกังาน
ปลดั 

4 โครงการเสริมสร้างใหค้วามรู้
ดา้นสหกรณ์ในระดบัประชาชน 

เพื่อสร้างองคค์วามรู้ 
ความเขา้ใจในระบบการ
บริหารงานแบบสหกรณ์ 

อบรมเชิงปฏิบติัการ
ใหก้บัประชาชนทั้ง 20 

หมู่บา้น 

        
20,000  

       ร้อยละของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมมีความรู้

ดา้นการสหกรณ์  

ประชาชนมีความรู้ใน
ดา้นการสหกรณ์ และ

สามารถใชพ้ฒันา
เศรษฐกิจในชุมชนได ้

สาํนกังาน
ปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
5 .ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 

5.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

5 อุดหนุนที่ทาํการปกครองอาํเภอ
เทิง  ตามโครงการพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการหมู่บา้นกบัการบูร
ณาการการจดัทาํแผนพฒันา
หมู่บา้น ปี 2558 

เพื่อใหค้ณะกรรมการ
หมู่บา้นมีศกัยภาพในการ
จดัทาํแผนชุมชนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีอาํเภอ
เทิง 

        
10,000  

          
10,000  

        10,000  ร้อยละของ
คณะกรรมการหมู่บา้น 
มีความรู้ความเขา้ใจใน
การจดัทาํแผนพฒันา

ชุมชน 

แผนพฒันาชุมชนมี
ประสิทธิภาพ และใชเ้ป็น
ทิศทางในการพฒันาของ
ชุมชน 

ท่ีวา่การ
อาํเภอเทิง 

6 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี
อาํเภอเทิง ตามโครงการจดั
กิจกรรมเน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ 
ประจาํปี พ.ศ.2559 

เพ่ือใหก้ลุ่มพฒันาสตรีได้
ดาํเนินการจดักิจกรรมต่าง 
ๆในวนัแม่แห่งชาติไดต้าม
วตัถุประสงค ์

กลุ่มสตรีในพ้ืนท่ีอาํเภอ
เทิง 

          
5,000  

      กลุ่มสตรีเขา้ร่วมใน
กิจกรรมครบทุกตาํบล 

กลุ่มพฒันาสตรีสามารถ
ดาํเนินกิจกรรมในวนัแม่
ได ้

กลุ่มพฒันา
สตรีอาํเภอ

เทิง 

7 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี
อาํเภอเทิง ตามโครงการจดั
กิจกรรมเน่ืองในวนัสตรีสากล 
ประจาํปี พ.ศ.2559 

เพ่ือใหก้ลุ่มพฒันาสตรีได้
ดาํเนินการจดักิจกรรมต่าง 
ๆในวนัสตรีสากลไดต้าม
วตัถุประสงค ์

กลุ่มสตรีในพ้ืนท่ีอาํเภอ
เทิง 

          
7,000  

      กลุ่มสตรีเขา้ร่วมใน
กิจกรรมครบทุกตาํบล 

กลุ่มพฒันาสตรีสามารถ
ดาํเนินกิจกรรมในวนัสตรี
สากลได ้

กลุ่มพฒันา
สตรีอาํเภอ

เทิง 

  รวมโครงการ  7   โครงการ 7  3 3       

  รวมงบประมาณ  227,000 117,000  55,000         55,000        

                      



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
5 .ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 

5.2 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาระบบการใหบ้ริการแก่ประชาชน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพเจา้พนกังานและ
ลูกจา้ง  และสมาชิกสภา อบต.
เวยีง  ดา้นการบริหารจดัการ
พฒันาชุมชนตาํบลเวยีง 

เพื่อใหพ้นกังาน ลูกจา้ง
และสมาชิกสภา มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ี
ยิง่ข้ึน 

พนกังาน ลูกจา้ง และ
สมาชิกสภา ฯ  จาํนวน  
100 คน 

      
300,000  

          
60,000  

        60,000  ร้อยละของผูเ้ขา้รับ
การอบรมมีความรู้
ความเขา้ใจในการ

ปฏิบติังาน 

พนกังาน ลูกจา้ง และ
สมาชิกสภาสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

สาํนกังาน
ปลดั 

2 อุดหนุน อบต.ปลอ้ง  ตาม
โครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารศูนย์
ขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือ-จดัจา้ง 
และสถานท่ีกลางในการ
ประกวดราคา/สอบราคา ของ 
อปท.ระดบัอาํเภอ อาํเภอเทิง 
จงัหวดัเชียงราย 

เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีขอรับ
การสนบัสนุน
งบประมาณสามารถ
ดาํเนินงานไดต้าม
วตัถุประสงค ์

ศูนยข์อ้มูลข่าวสารระดบั
อาํเภอ 

        
18,000  

      ประสิทธิภาพของ
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
ระดบัอาํเภอ ในการ
ใหบ้ริการดา้นขอ้มูล

ข่าวสารของทาง
ราชการแก่ประชาชน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการใชศู้นย์
ขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือ-
จดัจา้ง และสถานท่ีกลาง
ในการประกวดราคา/
สอบราคา ของ อปท.
ระดบัอาํเภอ  

สาํนกังาน
ปลดั 

                      



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
5 .ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 

5.2 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาระบบการใหบ้ริการแก่ประชาชน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

3 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมพนกังาน อบต.เวยีง 

เพื่อใหพ้นกังาน อบต.
เวยีง มีคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีดีในการ
ใหบ้ริการกบัประชาชน 

พนกังาน และลูกจา้ง  
จาํนวน   50   คน 

        
10,000  

          
10,000  

        10,000  ร้อยละของพนกังานท่ี
เขา้รับการอบรมมี
ทศันคติท่ีดีในการ

ใหบ้ริการกบั
ประชาชน 

พนกังาน ลูกจา้ง สามารถ
ใหบ้ริการกบัประชาชน
ดว้ยคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีดี 

สาํนกังาน
ปลดั 

4 โครงการบริการชุมชนนอก
สถานท่ี 

เพื่อออกใหบ้ริการ
เก่ียวกบังานของ อบต.
เวยีง กบัชุมชนต่าง ๆ 
นอกพ้ืนท่ี 

จาํนวน   3   คร้ัง         
30,000  

          
30,000  

        30,000  ร้อยละของการใช้
ระยะเวลาในการ

ติดต่อราชการของ
ประชาชน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการกบั อบต.เวยีง  
และลดขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานของ อบต.
เวยีง 

สาํนกังาน
ปลดั 

 รวมโครงการ  4   โครงการ 4  3 3    

 รวมงบประมาณ  558,000 358,000  100,000 100,000    

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
5 .ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 

5.3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยสีาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการจดัซ้ือโปรเจคเตอร์   
ขนาดไม่นอ้ยกวา่  3,500   ANSI  
Lumens 

เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน
ในสาํนกังาน  อบต.เวยีง  
และปฏิบติังานนอกพ้ืนท่ี 

จาํนวน   1   เคร่ือง             
39,000  

  ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและมีความ
สะดวกมากยิง่ข้ึน 

สาํนกังาน
ปลดั 

2 โครงการจดัซ้ือจอรับภาพ
โปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง 

เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน
ในสาํนกังาน  อบต.เวยีง  
และปฏิบติังานนอกพ้ืนท่ี 

จาํนวน   1  จอ             
10,000  

  ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและมีความ
สะดวกมากยิง่ข้ึน 

สาํนกังาน
ปลดั 

3 โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด  
36,000  บีทีย ู (หอ้งรับรอง ) 

เพื่ออาํนวยความสะดวก
ในการใชพ้ื้นท่ีใน
สาํนกังาน อบต.เวยีง 

จาํนวน  3   เคร่ือง     132000   ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

ผูม้าติดต่อราชการกบั 
อบต.เวยีง เกิดความพึง
พอใจในการใหบ้ริการ
ในดา้นต่าง ๆ 

สาํนกังาน
ปลดั 

            

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
5 .ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 

5.3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยสีาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

4 โครงการจดัซ้ือกลอ้งวดีีโอ เพ่ือใชบ้นัทึกกิจกรรม
และงานดา้นต่าง ๆ ของ 
อบต.เวยีง 

จาํนวน   1   เคร่ือง               20,000  ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

กิจกรรมและงานของ 
อบต.ไดรั้บการบนัทึก
เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูล
การปฏิบติังาน 

สาํนกังาน
ปลดั 

5 โครงการจดัซ้ือรถยนตบ์รรทุก
นํ้ าแบบเอนกประสงค ์ขนาด
บรรจ ุ 4,000  ลิตร ติดเครนไฮ
ดรอลิคพร้อมกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า 

เพ่ือใชใ้นการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
ในพ้ืนท่ี 

จาํนวน   1   คนั    
2,900,000  

      ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

ปัญหาสาธารณภยัต่าง ๆ 
ไดรั้บการดูแลและแกไ้ข
ปัญหา 

สาํนกังาน
ปลดั 

6 โครงการจดัสร้างป้าย
ประชาสมัพนัธ์แบบโครงสร้าง
เหลก็  

เพื่อใชใ้นการติดป้าย
ประชาสมัพนัธ์งานของ 
อบต.เวยีง 

ป้ายโครงสร้างเหลก็ 
ขนาดไม่นอ้ยกวา่  2 x 4  
เมตร  จาํนวน  3  ป้าย 

    24,000   ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

มีสถานท่ีในการติดป้าย
ประชาสมัพนัธ์งานของ 
อบต.เวยีง 

กองคลงั 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
5 .ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 

5.3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยสีาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

7 โครงการจดัสร้างเวทีสนามแบบ
โครงสร้างเหลก็ 

เพ่ือใชใ้นการจดักิจกรรม
งานต่าง ๆ ของ อบต.
เวยีง 

จาํนวน    1    ชุด     30,000   ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

มีความสะดวกในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อบต. 

กองช่าง 

8 โครงการจดัซ้ือรถกูภ้ยั เพ่ือป้องกนัและระงบั
เหตุสาธารณภยัต่าง ๆ 

รถกูภ้ยัพร้อมอุปกรณ์ 
จาํนวน 1 คนั 

       
1,200,000  

  ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

ลดการสูญเสียชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 

สาํนกังาน
ปลดั 

9 โครงการจดัซ้ือสายส่งนํ้ า
ดบัเพลิง 

เพ่ือใชใ้นการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
ในพ้ืนท่ี 

สายส่งนํ้ าดบัเพลิงขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.50 
น้ิว และขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2 น้ิว  
ยาว  20 เมตร 

        
20,000  

      ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

พนกังานดบัเพลิง
สามารถเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ี
ดบัเพลิงไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ยิง่ข้ึน 

สาํนกังาน
ปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
5 .ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 

5.3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยสีาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

10 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง
พร้อมลาํโพง 

เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน
นอกพ้ืนท่ีสาํนกังาน 

เคร่ืองขยายเสียงพร้อม
ลาํโพง จาํนวน 1 ชุด 

          
100,000  

  ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

สามารถใชป้ระโยชน์ใน
การปฏิบติังานต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

สาํนกังาน
ปลดั 

11 โครงการจดัซ้ือเตน้ทส์นาม เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน
ในโครงการต่าง ๆ ของ 
อบต.เวยีง 

เตน้ทส์นาม จาํนวน  20  
ชุด 

              80,000  ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

สามารถทาํใหก้ารจดั
กิจกรรมในโครงการต่าง 
ๆมีความสะดวกมาก
ยิง่ข้ึน 

สาํนกังาน
ปลดั 

12 โครงการจดัซ้ือแพเหลก็สถานี
สูบนํ้ า หมู่ท่ี 12 

เพ่ือใชใ้นสถานีสูบนํ้ า 
หมู่ท่ี 12   

จาํนวน    1  ตวั 

  

        
100,000  

  ประสิทธิภาพในการ
สูบนํ้ าของสถานีสูบ

นํ้ าเขา้พ้ืนท่ีการเกษตร 

สถานีสูบนํ้ าไดรั้บการ
บาํรุงรักษาใหมี้สภาพท่ีดี 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
5 .ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 

5.3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยสีาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

13 โครงการจดัซ้ือเฟอร์นิเจอร์บิลท์
อิน 

เพื่อใชว้างแสดงผลงาน
และเก็บอุปกรณ์
เคร่ืองใชข้องฝ่ายบริหาร 

จาํนวน  1  ชุด       
100,000  

      ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

ใชใ้นการจดัโชวผ์ลงาน
ของ อบต.เวยีง และใช้

เก็บวสัดุอุปกรณ์ของฝ่าย
บริหาร 

กองช่าง 

14 โครงการจดัซ้ือโตะ๊รับประทาน
อาหาร สาํหรับ ศพด. 

เพื่อใชรั้บประทาน
อาหารของเด็กในสงักดั 
ศพด. 

โตะ๊และเกา้อ้ี
รับประทานอาหาร 
จาํนวน  5  ศูนย ์

          
100,000  

  ประสิทธิภาพในการ
ดูแลเด็กในสงักดั 

ศพด. 

ศพด.มีโตะ๊และเกา้อ้ี
สาํหรับใหเ้ด็ก

รับประทานอาหารอยา่ง
ถูกสุขลกัษณะ 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์
Multifunction  แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน
ใน ศพด.ทั้ง 5 แห่ง 

 เคร่ืองพิมพ ์
Multifunction  แบบฉีด
หมึก  จาํนวน  5  เคร่ือง 

              25,000  ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

เพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของ ศพด.ทั้ง 

5 แห่ง 

กอง
การศึกษา 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
5 .ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 

5.3 แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยสีาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

16 โครงการจดัซ้ือพดัลมสนาม เพื่อใชอ้าํนวยความ
สะดวกในกิจกรรมงาน
ของ อบต.เวยีง 

จาํนวน  6   ตวั               30,000  ประสิทธิผลในการใช้
ปฏิบติังานราชการ 

สามารถทาํใหก้ารจดั
กิจกรรมในโครงการต่าง 
ๆมีความสะดวกมาก
ยิง่ข้ึน 

สาํนกังาน
ปลดั 

17 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่ น เพื่อใชใ้นการทาํความ
สะอาดบริเวณภายใน
สาํนกังาน อบต.เวยีง 

เคร่ือดูดฝุ่ น  ขนาด  15  
ลิตร  จาํนวน  2  เคร่ือง 

              26,000  ระยะเวลาในการทาํ
ความสะอาดบริเวณ

สาํนกังาน อบต. 

อบต.เวยีง มีความสะอาด
เรียบร้อย เหมาะสมกบั

การใหบ้ริการประชาชน 

สาํนกังาน
ปลดั 

18 โครงการจดัซ้ือตูส้าขาโทรศพัท ์ เพื่อรองรับการ
ติดต่อส่ือสารภายใน
สาํนกังาน อบต.เวยีง 

ตูส้าขาโทรศพัท ์รองรับ
ไม่นอ้ยกวา่  3  สายนอก
ไม่นอ้ยกวา่  8  สายใน    

        
10,000  

      ประสิทธิภาพในการ
ติดต่อส่ือสารภายใน

สาํนกังาน อบต. 

การติดต่อส่ือสารมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

สาํนกังาน
ปลดั 

 รวมโครงการ  18  โครงการ 4  9 5    

 รวมงบประมาณ  4,946,000 3,030,000  1,735,000 181,000    



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  อาํเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติเพ่ือใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
5 .ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 

5.4 แนวทางการพฒันาระบบจดัหารายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้การจดัเก็บรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพ้ืนท่ี 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณและท่ีมา   ตวัช้ีวดั  ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ)  2559 
(บาท)  

   2560 
(บาท)  

 2561 (บาท)   ( KPI )  รับผิดชอบ 

1 โครงการจดัทาํแผนท่ีภาษี อบต.
เวยีง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การประเมินการจดัเก็บ
ภาษีในพ้ืนท่ี 

จดัทาํแผนท่ีภาษี
ครอบคลุมทั้ง  20  
ชุมชน 

      
100,000  

        
100,000  

      100,000  ร้อยละของเงินรายได้
ท่ีไดจ้ากการเก็บภาษี

ประจาํปี 

สามารถจดัเก็บภาษีต่าง 
ๆในชุมชนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลงั 

2 โครงการประชาสมัพนัธ์การ
ชาํระภาษีประจาํปี 

เพื่อประชาสมัพนัธ์การ
ชาํระภาษีต่าง ๆ ประจาํปี 

ประชาชนไดช้าํระภาษี
ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  80 

        
10,000  

          
10,000  

        10,000  ร้อยละของเงินรายได้
ท่ีไดจ้ากการเก็บภาษี

ประจาํปี 

ประชาชนไดรั้บทราบ
กาํหนดการเสียภาษี
ประจาํปี 

กองคลงั 

  รวมโครงการ  2  โครงการ 2  2 2    

  รวมงบประมาณ  330,000 110,000  110,000 110,000    

 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่ 7  

การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548   หมวด 5  
การนาํแผนพฒันาไปปฏิบติั  
 ขอ้ 24  ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ิน ประกาศใชแ้ผนพฒันาท่ีอนุมติัแลว้  และนาํไปปฏิบติั รวมทั้งแจง้สภาทอ้งถ่ิน  
คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   อาํเภอ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และประกาศให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีประกาศใชแ้ละปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบ
วนั 
 ขอ้ 25  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใชแ้ผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมี้การปฏิบติั ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการท่ีกาํหนดไวใ้น
แผนพฒันาสามปี 
 หมวดที ่6  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 ขอ้ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  

1. กาํหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

2. ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อให้

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน         และประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  ภายในเดือน

ธนัวาคมของทุกปี ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร 

  

 

 

 

 
 

 
 



  

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  

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

  อาศยัความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๘   หมวด  ๓  ขอ้  ๑๗    

  สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  ไดพ้ิจารณาร่างแผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕ ๙ -๒๕๖๑  ขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเวยีง  เม่ือการประชุมสภาสมยัสามญั ท่ี  ๑  เม่ือวนัท่ี   ๒๒  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕ ๘   และสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเวยีงไดมี้มติเห็นชอบร่างแผนพฒันาดงักล่าว  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง จึงไดพ้ิจารณาและ
อนุมติัใหใ้ชแ้ผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕ ๙ -๒๕๖๑  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ทอ้งถ่ินและจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี  ต่อไป 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี   ๒    เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
     
     (ลงช่ือ)            สวาท    สมใจ 
        (นายสวาท    สมใจ)  
                     นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง 
   

 


