
ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.1 การพฒันาโครงสร้างพื#นฐาน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและการลงทุน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื�อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมีถนน  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 100,000           - ประชาชนไดใ้ชถ้นนในการ กองช่าง

สาํหรับใชใ้นการคมนาคม เชื�อม ซอย 6  หมู่ที� 1(ตรอก 4,5,6,7) คมนาคม
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 100,000          
สันติสุข หมู่ 2
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม 100,000          
รางระบายนํ# ารูปตวัย ูคสล.พร้อมฝาปิด
(ตรอก 1,2,8,7)และซ่อมแซมตรอก 4  
หมู่ที� 3

โครงการก่อสร้างถนน คสล

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา

งบประมาณและที�มา
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หมู่ที� 3
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเขา้ 100,000          
อู่วไีอพ ี หมู่ 4 ระยะทาง 200 ม.
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 100,000          
ไปถึงแม่นํ# าร่องคา้น หมู่ 4 ระยะทาง  
500 ม.
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตรอก 4 100,000          
เขา้อู่ช่างเกษม หมู่ 4 ระยะทาง 100 ม.
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากขา้งปัEม 100,000          100,000           100,000           
นํ# ามนั ปตท.ถึงบ่อบาํบดันํ# าเสีย หมู่ 4
ระยะทาง 1,000 ม.
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม 100,000          
รางระบายนํ# ารูปตวัย ูคสล.พร้อมฝาปิด  



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.1 การพฒันาโครงสร้างพื#นฐาน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและการลงทุน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
ตรอก 2 บา้นนายป้าง ทางทอง  
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม 100,000          
รางระบายนํ# ารูปตวัย ูคสล.พร้อมฝาปิด  
ตรอก 3 บา้นนายอน้  ใฝ่จิต
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาํนวน 100,000          
2 ช่วง ช่วงที� 1 ซอย 6,12 ช่วงที� 2 ซอย
2,4  หมู่ 6
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตรอก 1 100,000          100,000           100,000           

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา

งบประมาณและที�มา

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตรอก 1 100,000          100,000           100,000           
หมู่ 7
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตรอก 2 100,000          
ซอย 7 หมู่ 7 ระยะทาง 100 ม.
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหนา้รร. 100,000          
ขยายโอกาสถึงถนนลาดยางร่องครก หมู่ 8
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบา้น 10,000            10,000             10,000             
นายนิคม ปิงเมือง ถึงบา้นนายหลา้ ขตัธิ
ระยะทาง 250 ม. หมู่ 8
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน 100,000          
หมู่บา้น หมู่ที� 9  จาํนวน 9 สาย
 สายที�1 จากบา้นนางบุญปัGน ใฝ่ใจ ถึงบา้น
นายมูล ติEบกนัเงิน



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.1 การพฒันาโครงสร้างพื#นฐาน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและการลงทุน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
 สายที� 2 จากบา้นนายทรงกรด ขตัิธิ  ถึง
บา้นนนายบุญเที�ยง ลาํพนู
 สายที� 3 ตรอกทางเขา้วดัดาวเรือง
 สายที� 4 จากบา้นนายไสว ใฝ่ใจ ถึงบา้น
นางดา ใจมา
 สายที� 5 จากบา้นนนายทิน ตาปลา ถึงบา้น
นายบุญธรรม ภาระจริง
 สายที� 6 จากบา้นนายบุญสม ภาระจริง ถึง

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
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 สายที� 6 จากบา้นนายบุญสม ภาระจริง ถึง
บา้นนายเปิ# น เมืองดี
 สายที� 7 จากบา้นนายสิงหา เมืองดี ถึงบา้น
นายมงคล พรหมสิทธิH
 สายที� 8 จากบา้นนางแกว้ สะอาดใจ ถึง
บา้นนายหลา้ พลูคาํ
 สายที� 9 จากบา้นนางบวัคาํ เรือนอินทร์
ถึงบา้นนายพร สายเครือทอง
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไป 100,000          
วดัร่องขยุ หมู่ 10
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระ 100,000          
หนองบึงเสือ หมู่ 13 ระยะทาง 225 ม.
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตรอก 7 , 100,000          



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.1 การพฒันาโครงสร้างพื#นฐาน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและการลงทุน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
ตรอก 8 หมู่ 13
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดเริ�ม 100,000           
ตน้บา้นนางดาวเรือง เกษวริิยะกาญจน์
ถึงบา้นนายจนัทร์ เผา่กนัทะ หมู่ 2
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดเริ�ม 100,000           
ตน้บา้นนนางคาํหมุน ผึ#งตน้ ถึงบา้นนาง
สารภี  อินต๊ะไชย หมู่ 2
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตรอก 7 100,000           

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
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 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตรอก 7 100,000           
หมู่ 4 ระยะทาง 100 ม.
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตรอก 3 100,000           
หมู่ 4 ระยะทาง 100 ม.
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม 100,000           
รางระบายนํ# ารูปตวัย ูคสล.พร้อมฝาปิด
ตรอก 7 บา้นนายดล หลา้อินเชื#อ หมู่ 5
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม 100,000           
รางระบายนํ# ารูปตวัย ูคสล.พร้อมฝาปิด
ตรอก 4 บา้นนางศิริประภา ดว้งสาํรวย
หมู่ 5
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม 100,000           
รางระบายนํ# ารูปตวัย ูคสล.พร้อมฝาปิด



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.1 การพฒันาโครงสร้างพื#นฐาน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและการลงทุน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
ตรอก 5 บา้นนายศรีทน  ทาทอง หมู่ 5
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม 100,000           
รางระบายนํ# ารูปตวัย ูคสล.พร้อมฝาปิด
ตรอก 5 แยกมากจากบา้นนายศรีทน
ทางทอง  หมู่ 5
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตรอกใน 100,000           
หมู่บา้น ตรอก 1 - 10 หมู่ 6
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.เขา้ที� 100,000           

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
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 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.เขา้ที� 100,000           
สาธารณะประโยชน์ หมู่ 4 ระยะทาง
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื�อมหมู่ 100,000           
5 ถึงหมู่ 9
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื�อมระ 100,000           
หวา่งหมู่บา้น หมู่ 12 และหมู่ 13 ระยะ
ทาง 120 ม.
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 100,000           
ระยะทาง 160 ม. หมู่ 13
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 100,000           
ตรอก 6 ระยะทาง 180 ม. หมู่ 13
100  ม.
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 16 100,000           



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.1 การพฒันาโครงสร้างพื#นฐาน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและการลงทุน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
หมู่ 8 ระยะทาง 200 ม.

2 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# า/ฝาปิด เพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหานํ#าท่วม  - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# า คสล. 100,000           - ปัญหานํ#าท่วมขงัไดร้ับการ กองช่าง
รางระบายนํ# า ขงั ซอย 1 และ ซอย 5  หมู่ 1 แกไ้ข

 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100000
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด ซอยพอ่ขนุจากบา้น
นายสมพงษ ์มหาวรรศรีถึงลาํเหมือง
นายสุพจน์  ปิงเมือง หมู่ 2
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000          100,000           100,000           

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา

งบประมาณและที�มา

35

 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000          100,000           100,000           
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด ซอยมหาวรรณจุดสิ#น
สุดบา้นนายธีระพงษ ์ธรรมชยักลุ หมู่ 2
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000          
ย ูคสล.พร้อมฝาปิดซอย 3 , 5  เชื�อม
เหมืองเก๊า ตรอก 9 หมู่ 3
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000          
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด ซอย 11 ฝั�งทิศเหนือ
หมู่ 7 ระยะทาง 80 ม.
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000          
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด จากบา้นนายเตรียม
ปิงเมือง ถึงบา้นนายสนั�น เมืองมา หมู่ 11
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000          

36



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.1 การพฒันาโครงสร้างพื#นฐาน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและการลงทุน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด จากบา้นนายขจรศกัดิH
ยนิดี ถึงบา้นนางพยงุลกัษณ์ อุบลจิต หมู่
11
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# า คสล. 100,000          
บา้นนายคาํหมื�น ปิงเมือง หมู่ 11
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100000
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 12 ระยะทาง 300
ม.

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
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ม.
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด ซอย 6 จากบา้นนาง
เรือนมูล จอมภา ถึงบา้นนายบุญสม มิ�งขวญั
หมู่ 13
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000           
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด ซอย 7 ฝั�งทิศเหนือ
หมู่ 7 ระยะทาง 200 ม.
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000           
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 12 ระยะทาง 90
ม.
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 12 ระยะทาง 155 100,000           

37



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.2 การพฒันาโครงสร้างพื#นฐาน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและการลงทุน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
ม.
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000           
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 12 ตั#งแต่บา้นนาย
สมบูรณ์ ใจแกว้ ถึงบา้นนายป่วน ภาระจาํ
ระยะทาง 290 ม.
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000            
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด ซอย 8 ทิศใต ้ระยะ
ทาง 250 ม. หมู่ 13

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั

แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา

งบประมาณและที�มา
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ทาง 250 ม. หมู่ 13
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000           
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด จุดเริ�มตน้ขา้งบา้น
นายทด พนัธุ์กิ�ง ถึงบา้นนางแสงควร วงศ์
ขตัิย ์หมู่ 2
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000           
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด ซอย 1 ไปถึงแม่นํ# า
ร่องคา้น หมู่ 4 ระยะทาง 500 ม.
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000           
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด จากบา้นนายนอ้ย
ก๋าใจ ถึงบา้นนายบุญ ภาระจริง หมู่ 5
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000           
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด จากบา้นนายหยดุ



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.1 การพฒันาโครงสร้างพื#นฐาน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและการลงทุน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
ใฝ่จิต ถึงบา้นแม่สม วงศป์ัญญา หมู่ 5
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000           
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด ซอย 8 ฝั�งทิศใต ้หมู่ 7
ระยะทาง 150 ม.
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000           
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด ซอย 6 ฝั�งทิศใต ้หมู่7
ระยะทาง 100 ม.
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000           

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000           
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด ซอย 15 หมู่ 8
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000           
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด ซอย 10 หมู่ 8
 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000           
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 12 ระยะทาง 280 ม.

 - โครงการก่อสร้างรางระบายนํ# ารูปตวั 100,000           
ย ูคสล.พร้อมฝาปิด ซอย 4 จากบา้นเลขที�
19 ถึงบา้นเลขที� 239 หมู่ 13 ระยะทาง
180 ม.
 - โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํ# า 50,000            
ซอย 13 หมู่ 8
 - โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํ# า 50,000             



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.1 การพฒันาโครงสร้างพื#นฐาน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและการลงทุน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
ถนนในหมู่บา้น หมู่ 10
 - โครงการปรับปรุงรางระบายนํ# า ซอย 17 10,000            10,000             10,000             
จากบา้นนายหรั�ง ปิงเมือง ถึงบา้นนายเลก็
ทาทอง หมู่ 8

3 โครงการวางท่อระบายนํ# า เพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหานํ#าท่วม  - โครงการวางท่อระบายนํ# าถนนเพื�อการ 1,000,000       1,000,000        1,000,000         - ปัญหานํ#าท่วมขงัไดร้ับการ กองช่าง
ขงั เกษตรในตาํบล หมู่ 1 - 13 แกไ้ข

 - โครงการวางท่อระบายนํ# าจากบา้นนาย 50,000            50,000             50,000             
สมคิด เสมอเชื#อ ถึงวดัร่องขยุ หมู่ 10

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา

งบประมาณและที�มา

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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สมคิด เสมอเชื#อ ถึงวดัร่องขยุ หมู่ 10
 - โครงการวางท่อขา้มถนนสายเหมืองโจก 50,000            
หมู่ 8 
 - โครงการวางท่อระบายนํ# าพร้อมบ่อพกั 50,000             
จากสวนนายอินทร์สม เทพวงั ถึงลาํเหมือง  
สาธารณะ หมู่ 11 ระยะทาง 25 ม.
 - โครงการวางท่อระบายนํ# าพร้อมบ่อพกั 50,000             
จากบา้นนายสมชาย ดวงใย ถึงบา้นนาย
อินปัGน สิทธินนท ์หมู่ 11
 - โครงการเสริมท่อระบายนํ# าตามถนน 50,000             
การเกษตรทุกสาย หมู่ 9

4 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพื�อปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมให้  - ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในตาํบล 1,000,000       1,000,000        1,000,000         - ประชาชนไดใ้ชถ้นนในการ กองช่าง
มีความปลอดภยั หมู่ 1 - 13 คมนาคม



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.1 การพฒันาโครงสร้างพื#นฐาน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและการลงทุน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
 - ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บา้น
หมู่ 10 100,000           

5 โครงการก่อสร้างท่อเหลี�ยม เพื�อเพิ�มช่องทางคมนาคมในการสัญ  - ก่อสร้างท่อเหลี�ยมคลองร่องครก เชื�อม 100,000          ประชาชนมีเส้นทางในการคมนา กองช่าง
จรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หมู่ 12 และหมู่ 13 คมขนส่งผลผลิตเพิ�มขึ#น

6 โครงการลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตร เพื�อความสะดวกในการสัญจรไปมา  - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตร สายทุ่ง 50,000            ประชาชนมีเส้นทางในการคมนา กองช่าง
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตน้เกลด็ สาย 1 , 2 , 3 หมู่ 1 คมขนส่งผลผลิตเพิ�มขึ#น

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา

งบประมาณและที�มา
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แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตน้เกลด็ สาย 1 , 2 , 3 หมู่ 1 คมขนส่งผลผลิตเพิ�มขึ#น
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสายคลอง 1,000,000       1,000,000        1,000,000        
ชลประทานเลียบคนัคลอง หมู่ 6 ถึงหมู่ 10
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสายวดั 1,000,000       1,000,000        1,000,000        
ดอนมูล ถึงแหล่งนํ# าซบันํ# าจาํ 
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสายดอย 50,000            50,000             50,000             
เต่า กิ�วขโมย  หมู่ 2
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสายร้อง 50,000            50,000             50,000             
ปู่จีG  หมู่ 2
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตร หมู่ 3 50,000            50,000             50,000             
สายเหมืองจาํร่องขี#นา , สายทุ่งสันกลาง
ร่องขี#นา , สายทุ่งเหล่าสันจกปก , สายฮ่อง
บวกหลวงร่องขี#นา , สายทุ่งอ่างทอง



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.1 การพฒันาโครงสร้างพื#นฐาน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและการลงทุน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสายปาก 50,000            50,000             50,000             
ทางเขา้อ่างตน้ผึ#งถึงอ่างตน้ผึ#ง หมู่ 8
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสายหนา้ 50,000            50,000             50,000             
รร.ขยายโอกาส ถึงหนา้บา้นนายนิตย ์
ภาระจริง หมู่ 8
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตร สายทุ่ง 50000
เฮี#ย 1 และ 2 หมู่ 6
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตร หมู่ 4 50,000            

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตร หมู่ 4 50,000            
จากหลงัวดัสันดอนงาม ถึงหมู่ 12
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรภายใน 50,000            
หมู่บา้น หมู่ 4
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสายทุ่ง 50,000            
ป่าขา้ว จากบา้นนายยงั เฉพาะธรรม ถึงที�
นานายสวสัดิH  ขตัิธิ หมู่ 5 ระยะทาง 200 ม.
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสายทุ่ง 50,000            
บวกควาย หมู่ 5
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตร หมู่ 7 50,000            
ระยะทาง 1,000 ม.
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรภายใน 50,000            
หมู่บา้น  หมู่ 9  จาํนวน 6 สาย



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.1 การพฒันาโครงสร้างพื#นฐาน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและการลงทุน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
 สายที� 1 ส่วนแยกบวกหอย
 สายที� 2 สายเหมืองร่องครก
 สายที� 3 สายเหมืองเก๊าตุม้
 สายที� 4 ส่วนแยกหว้ยลอ้ง 1 จากลาดยาง
ถึงนานายสมบูรณ์ ปัญญา
 สายที� 5 ส่วนแยกหว้ยลอ้ง 2 จากถนนลาด
ยางถึงนานายสม เสาร์คาํเมืองดี
 สายที� 6 ส่วนแยกหว้ยลอ้ง 3 จากถนนลาด

แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา

งบประมาณและที�มา
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 สายที� 6 ส่วนแยกหว้ยลอ้ง 3 จากถนนลาด
ยางถึง นานายหลาํ ปัญญา
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสายชล 50,000            
ประทาน หมู่ 10 เชื�อม หมู่ 2
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรภายใน 50,000            
หมู่บา้น หมู่ 12 (บดอดั)
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตร จาํนวน 50,000            
6 สาย หมู่ 13 ระยะทาง  1,215 ม.
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตร สายวงั 50,000             
ครก 2 (วงัเฮี#ย)
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสายหว้ย  50,000             
บง , สายทุ่งนาถาก หมู่ 6
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตร หมู่ 7 50,000             



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.1 การพฒันาโครงสร้างพื#นฐาน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและการลงทุน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
ระยะทาง 1,000 ม.
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสายทุ่ง 50,000             
เพลิง หมู่ 8
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสายทุ่ง 50,000             
หลวง หมู่ 1 เชื�อมหมู่ 2 ทุ่งจาํ
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสายทุ่ง 50,000             
หว้ยร่อง หมู่ 1
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสาย 50,000             

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสาย 50,000             
คลองชลประทาน หมู่ 2
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสายดอย 50,000             
เต่าเชื�อมกิ�วขโมย หมู่ 2

   - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสาย 50,000             
เหมืองหลวง สายคลอง หมู่ 6 ระยะทาง
1,200 ม.
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตร หมู่ 7 50,000             
ระยะทาง 1,000 ม.
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตรสายทุ่ง 100,000           
เพลิง 1 , 2  สายกิ�วขโมย , สายร่องผกัตุ๊ด
สายบวกกว๋าว , สายบวกงวั , สายบวกพระ
เจา้



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.1 การพฒันาโครงสร้างพื#นฐาน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและการลงทุน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
 - ลงหินคลุกถนนเพื�อการเกษตร หมู่ 12 50,000             
ระยะทาง 680 ม.

7 โครงการลงดินลูกรังถนนเพื�อการกษตร เพื�อความสะดวกในการสัญจรไปมา  - ลงลูกรังถนนเพื�อการเกษตรสาย 1,000,000       ประชาชนมีเส้นทางในการคมนา กองช่าง
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กิ�วขโมย หมู่ 11 คมขนส่งผลผลิตเพิ�มขึ#น

 - ลงลูกรังถนนเพื�อการเกษตรสาย 50,000             
สันป่าสัก หมู่ 11

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยางสายเฉลิมพระ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
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8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื�อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมีถนน  - ก่อสร้างถนนลาดยางสายเฉลิมพระ 1,000,000        - ประชาชนไดใ้ชถ้นนในการ กองช่าง
 สาํหรับใชใ้นการคมนาคม เกียรติ เชื�อม หมู่ 3 บา้นสันจกปก ต.ดอก คมนาคม

คาํใต ้และหมู่ 3 จาํป่าหวาย
 - ก่อสร้างถนนลาดยาง จากซอย 19 ถึง 100,000          
ซอย 17 เชื�อมต่อหมู่ 8 พร้อมรางระบาย
นํ# ารูปตวัย ูคสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 5
 - ก่อสร้างถนนลาดยางสายโป่งแก จุดเริ�ม 1,000,000       1,000,000        1,000,000        
ลาดยางตน้นานายจ๋อย ใฝ่จิต หมู่ 10 เชื�อม
ถนนตาํบลคือเวยีง เชื�อมตาํบลแม่กา 
 - ก่อสร้างถนนลาดยางสายคนัคลอง หมู่ 2 1,000,000       1,000,000        1,000,000        
ตาํบลจาํป่าหวาย ถึงพื#นที�หมู่ 6 ต.แม่กา
ระยะทาง                กม.



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.1 การพฒันาโครงสร้างพื#นฐาน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและการลงทุน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
9 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื�อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมีถนน  - ปรับปรุงถนนลาดยางภายในตาํบล 200,000          200,000           20,000              - ประชาชนไดใ้ชถ้นนในการ กองช่าง

ลาดยางภายในตาํบล สาํหรับใชใ้นการคมนาคม หมู่ 1 - 13 คมนาคม
 - ปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย 7 หมู่ 7 50,000            50,000             50,000             
ระยะทาง 200 ม.
 - ซ่อมแซมถนนสายร่องผกัตุ๊ด หมู่ 11 50,000            50,000             50,000             
 (อบจ.)
 - ซ่อมแซมถนนลาดยางจากจาํป่าหวาย 1,000,000       
หมู่ 13 ถึงหมู่ 8 แม่ตํGาบุญโยง ต.แม่กา

งบประมาณและที�มา

รายละเอียดโครงการพฒันา
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หมู่ 13 ถึงหมู่ 8 แม่ตํGาบุญโยง ต.แม่กา

10 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื�อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมีเส้นทาง  - ก่อสร้างสะพานคลองร่องครก หมู่ 8 100,000            - ประชาชนมีเส้นทางสัญจรเพิ�ม กองช่าง
ในการสัญจร มากขึ#น

11 โครงการก่อสร้างราวกั#นป้องกนัอุบตัิเหตุ เพื�อใหป้ระชาชนมีความปลอดภยัใน  - ก่อสร้างราวกั#นอุบตัิเหตุคนัสระนํ#า หมู่ 3 30,000            ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติ กองช่าง
ชีวติและทรัพยส์ิน  - ก่อสร้างราวกั#นอุบตัิเหตุลาํคลอง 30,000            และทรัพยส์ิน

ซอย 13 หมู่ 8



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.2 พฒันาแหล่งนํ# าและการบริหารจดัการนํ# าเพื�อประชาชน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้น เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ีนํ# าประปาใช้  - ก่อสร้างประปาหมู่บา้น หมู่ 1 20,000              - ประชาชนมีนํ# าประปาใชค้รบ กองช่าง

อยา่งทั�วถึงทุกครัวเรือน  - ก่อสร้างประปาหมู่บา้นวดัพระธาตุดอย 20,000             ทุกครัวเรือน
นอ้ย หมู่ 11  

 
2 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ีนํ# าประปาใช้  - ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ 200,000          200,000           200,000            - ประชาชนมีนํ# าประปาใชค้รบ กองช่าง

อยา่งทั�วถึงทุกครัวเรือน ประปาหมู่บา้นพร้อมขยายเขตวางท่อ ทุกครัวเรือน
 - ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 10 20,000            
(เปลี�ยนถงัเกบ็นํ# า)

แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา

งบประมาณและที�มา
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(เปลี�ยนถงัเกบ็นํ# า)
 - ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 6 20,000             
 -  ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 8 20,000             

3 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ีนํ# าประปาใช้  - ขยายเขตประปาในตาํบล หมู่ 1-13 100,000          100,000           100,000            - ประชาชนมีนํ# าประปาใชค้รบ กองช่าง
อยา่งทั�วถึงทุกครัวเรือน  - ขยายเขตประปา หมู่ 2 10,000            ทุกครัวเรือน

 - ชยายเขตประปา หมู่ 12 (เพิ�มเติม) 10,000            
 - ขยายเขตประปา หมู่ 3 ซอย 2,5,3 10,000             
 - ขยายเขตประปา หมู่ 13 เขา้ซอย6 ระยะ
ทาง 800 ม. เขา้ซอย 8 หมู่ 7 ถึงหมู่ 13
ระยะทาง 425 ม.

4 โครงการก่อสร้างประปาผวิดิน เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ีนํ# าประปาใช้  - ก่อสร้างประปาผวิดิน หมู่ 8 20,000              - ประชาชนมีนํ# าประปาใชค้รบ กองช่าง
อยา่งทั�วถึงทุกครัวเรือน  ทุกครัวเรือน



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.2 พฒันาแหล่งนํ# าและการบริหารจดัการนํ# าเพื�อประชาชน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
5 โครงการขดุบ่อนํ# าตื#น เพื�อใหป้ระชาชนมีนํ# าเพื�อการอุปโภค  - ขดุบ่อนํ# าตื#น หมู่ 1 จาํนวน 60 บ่อ 20,000              ประชาชนมีนํ# าเพื�อการอุปโภค กองช่าง

และบริโภค บริโภค
 

6 โครงการดาดลาํเหมือง เพื�อเป็นแหล่งนํ# ากกัเกบ็นํ# าเพื�อใช้  - ดาดลาํเหมืองร่องครก (คลอง R04 ) 2,000,000       2,000,000        2,000,000        ประชาชนมีนํ# าเพื�อการอุปโภค กองช่าง
ในการเกษตร หมู่ 6 ต.แม่กา ถึง หมู่ 6 ต.ดอกคาํใต ้ บริโภค

ระยะทาง 16 กม.
 - ดาดลาํเหมืองเก๊า หมู่ 7 จากนานาย 20,000            20,000             20,000             
จนัทร์ ขวญัใจ ถึงนานายสมบูรณ์ เป็นเอก

รายละเอียดโครงการพฒันา
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จนัทร์ ขวญัใจ ถึงนานายสมบูรณ์ เป็นเอก
ระยะทาง 200 ม.
 - ดาดลาํเหมืองป่าสักและเหมืองทุ่ง 20,000            
มานะ หมู่ 6
 - ดาดลาํเหมืองสายทุ่งจาํ จุดสิ#นสุดบา้น 20,000            20,000             20,000             
นางคาํนอ้ย จาํรัส หมู่ 2
 - ดาดลาํเหมืองจาํ(เหมืองเลก็) หมู่ 7 20,000             
ระยะทาง 40 ม.
 - ดาดลาํเหมืองจากบา้นนางพศิ บุญเรือง 20,000            
ถึงบา้นนายพยงุศกัดิH  ปิงเมือง หมู่ 2
 - ดาดลาํเหมืองเก๊าสุดสาย หมู่ 3 20,000            20,000             20,000             
 - ดาดลาํเหมืองจากบา้นนายโอภาส ใฝ่จิต 30,000            
ถึงบา้นนางเคด็กอ้ อิ�มใจ หมู่ 2 



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.2 พฒันาแหล่งนํ# าและการบริหารจดัการนํ# าเพื�อประชาชน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
 - ดาดลาํเหมืองภายในหมู่บา้น หมู่ 1 20,000             
 - ดาดคลอง 3R-RMC ทุ่งเหล่า ,ผกัอีแหล้ 2,000,000        
พร้อมประตูปิด-เปิด หมู่ 3
 - ดาดลาํเหมืองทุ่งป่าขา้ว หมู่ 1 20,000             
 - ดาดลาํเหมืองปลีกลาํหว้ยป่าบง หมู่ 6 20,000             
ระยะทาง 700 ม.
 - ดาดลาํเหมืองทุ่งปึG ง หมู่ 9 20,000             

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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7 โครงการขดุลอกลาํเหมือง เพื�อใหเ้ป็นแหล่งนํ# าสาํหรับใชใ้นการ  - ขดุลอกคูคลองลาํเหมืองในตาํบล 100,000          100,000           100,000            - มีนํ# าใชเ้พยีงพอสาํหรับการ กองช่าง
เกษตร  - โครงการขดุลอกเพื�อแกป้ัญหาภยั 100,000          100,000           100,000           เกษตร

แลง้และอุทกภยั
 - โครงการขดุลอกแหล่งนํ# าซบันํ# าจาํ หมู่ 6 100,000          100,000           100,000           
 - ขดุลอกคลองร่องคนั หมู่ 11 100,000          100,000           100,000           
 - ขดุลอกแกม้ลิงตน้ผึ#ง หมู่ 13 เชื�อมหมู่ 8 100,000          100,000           100,000           
 -  ขดุลอกแกม้ลิงตน้ขนุน หมู่ 3 100,000          100,000           100,000           
 - ขดุลอกลาํเหมืองจาํ(บวกสลาบ) หมู่ 1,2 100,000          100,000           100,000           
 6 , 5 
 - ขดุลอกสระเกบ็นํ# า(สระเปรม) หมู่ 6 50,000            50,000             50,000             
 -  ขดุลอกคลองสายสระหลวง บา้นนาย 30000 30,000             30,000             
แหลง คาํนาค ถึงนานายอดุลย ์บุญเมือง



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.2 พฒันาแหล่งนํ# าและการบริหารจดัการนํ# าเพื�อประชาชน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
หมู่ 11
 - ขดุลอกลาํเหมืองสายทุ่งป่าขา้ว หมู่ 4 30,000            
ระยะทาง 1,400 ม.
 - ขดุลอกลาํเหมืองร่องคา้น หมู่ 4 ระยะ 30,000            
ทาง 500 ม.
 - ขดุลอกลาํเหมืองในหมู่บา้น จาํนวน 7 30,000            
สาย หมู่ 6
 สายที� 1 ลาํเหมืองป่าสัก

งบประมาณและที�มา

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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 สายที� 1 ลาํเหมืองป่าสัก
 สายที� 2 ลาํเหมืองบวกหอย
 สายที� 3 ลาํเหมืองเก๊าตุม้
 สายที� 4 ลาํเหมืองทุ่งปึG ง
 สายที� 5 ลาํเหมืองหว้ยลอ้ง
 สายที� 6 ลาํเหมืองบวกหญา้ปลอ้ง
 สายที� 7 ลาํเหมืองทุ่งสันตน้เกลด็
 - ขดุลอกลาํเหมืองสายหว้ยป่าบง หมู่ 6 30,000            
จากบา้นนนายดวงคาํ วงัมูล ถึงบา้นนาย
พชิยั บุญญา ระยะทาง 500 ม.
 - ขดุลอกลาํหว้ยร่องเขม็ หมู่ 6 จากนานาย 30,000            
จนัทร์ ศรีเมือง ถึงนานายยงหยดั พลูคาํ
 - ขดุลอกลาํเหมืองสายทุ่งปงแกฝั�งตะวนั 30,000            



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.2 พฒันาแหล่งนํ# าและการบริหารจดัการนํ# าเพื�อประชาชน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
ออก หมู่ 8 ระยะทาง 950 ม.
 - ขดุลอกลาํเหมือง จากซอย 1 ถึงปัEมนํ# า 30,000            
มนัแพทอง ระยะทาง 120 ม. หมู่ 12
 - ขดุลอกลาํเหมืองทุ่งทางหลวงผกัอีแหล ้ 30,000            
ตั#งแต่นา ร.ต.กิตติพงษ ์ภาระจาํ ถึงนานาย
นวล ขวญัใจ หมู่ 12
 - ขดุลอกลาํเหมืองสายหว้ยลอ้ง หมู่ 1 จุด 30,000             
เริ�มตน้นานายลยั อนุรักษ ์จุดสิ#นสุดนา

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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เริ�มตน้นานายลยั อนุรักษ ์จุดสิ#นสุดนา
นายสิงหา วงคข์ตัิย์
 - ขดุลอกลาํเหมืองสายทุ่งเหล่า ,ผกัอีแหล้ 30,000             
เหมืองเก๊า,เหมืองทุ่งบุ่น,ฮ่องบวกหลวง
บวกหา้ หมู่ 3
 - ขดุลอกแกม้ลิงทุ่งหว้ยลอ้ง หมู่ 10 30,000             
 - ขดุลอกลาํเหมืองหว้ยแลง้ถึงหว้ยป่าบง 30,000             
หมู่ 10
 - ขดุลอกลาํเหมืองสายสระหลวง - สระ 30,000             
เกบ็นํ# า บา้นนายคาํแหลง คาํนาค ถึงบา้น
นายเชาว ์ชมภูทิพย ์หมู่ 11
 - ขดุลอกคลองส่งนํ# าสายทุ่งดงพระเจา้ 30,000             
ตอน 1 และตอน 2 หมู่ 13



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.2 พฒันาแหล่งนํ# าและการบริหารจดัการนํ# าเพื�อประชาชน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
8 โครงการซ่อมแซมฝายนํ# าลน้ เพื�อใหเ้ป็นแหล่งนํ# าสาํหรับใชใ้นการ  - ซ่อมแซมฝายนํ# าลน้คลองตน้ผึ#ง หมู่ 13 30,000             - มีนํ# าใชเ้พยีงพอสาํหรับการ กองช่าง

เกษตร เกษตร

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์พฒันาระบบเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.3 พฒันาสนบัสนุน และบริหารจดัการแหล่งท่องเที�ยว กิจกรรมการท่องเที�ยวแบบยั�งยนื

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพื�อปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณที�พกั  - ปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่งท่องเที�ยวและ 1,000,000       1,000,000        1,000,000        ตาํบลมีสถานที�ท่องเที�ยวพกัผอ่น กองช่าง

 ผอ่นหยอ่นใจในตาํบล พื#นที�สาธารณะ หมู่ 1 - 13 หยอ่นใจเพิ�มขึ#น
 - ปรับปรุงภูมิทศัน์ที�ทิ#งขยะเทศบาล หมู่ 50,000             
11

2 โครงการแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์ เพื�อปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณที�พกั  - ปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่งนํ# าซบันํ# า 5,000,000       5,000,000        5,000,000        ตาํบลมีสถานที�ท่องเที�ยวพกัผอ่น กองช่าง
แหล่งนํ# าซบันํ# าจาํ  ผอ่นหยอ่นใจในตาํบล จาํ หมู่ 6 เป็นแหล่งท่องเที�ยงเชิง หยอ่นใจเพิ�มขึ#น และเพื�อพฒันา

นิเวศน์ เป็นแหล่งท่องเที�ยวในระดบั

งบประมาณและที�มา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
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นิเวศน์ เป็นแหล่งท่องเที�ยวในระดบั
 - ปรับปรุงภูมิทศัน์หนองบึงนอ้ย หมู่ 5 30,000            จงัหวดัต่อไป
 - ปรับปรุงงภูมิทศัน์หนองบึงเสือ หมู่ 13 30,000            

3 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ป่าสุสาน เพื�อปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณป่าสุสาน  - ปรับปรุงภูมิทศัน์ป่าสุสาน หมู่ 5 2,000,000       2,000,000        2,000,000        ตาํบลมีสถานที�ท่องเที�ยวพกัผอ่น กองช่าง
 ใหม้ีระเบียบเรียบร้อย และน่าอยู่  - ปรับปรุงภูมิทศัน์ป่าสุสาน หมู่ 6 50,000              หยอ่นใจเพิ�มขึ#น และเพื�อพฒันา

(ก่อสร้างศาลา) เป็นแหล่งท่องเที�ยวในระดบั
 - ปรับปรุงภูมิทศัน์ป่าสุสาน หมู่ 9 (เทลาน จงัหวดัต่อไป
คสล.)

 



ยทุธศาสตร์ที� 1  ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ
        แนวทางการพฒันาที�  1.4 การพฒันาองคค์วามรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื�อเพิ�มมูลค่าสินคา้ทางการเกษตรและเพิ�มศกัยภาพการประกอบอาชีพ

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื�อส่งเสริมใหก้ลุ่มแม่บา้นมีรายได้  - กลุ่มทาํนํ# าพริก หมู่ 1    กลุ่มแม่บา้น หมู่ 1 - 13 มีอาชีพ สาํนกัปลดั

เสริมและอาชีพเสริม ช่วยเหลือ  -  กลุ่มแม่บา้น   หมู่ 2 เสริมเพิ�มรายไดใ้หก้บัครอบครัว
ครอบครัว  - กลุ่มแม่บา้น,ผูสู้งอาย,ุเยาวชน หมู่ 3

 - กลุ่มแม่บา้น หมู่ 4
 - กลุ่มหอมเจียว,กระเทียมเจียว หมู่ 5
 - กลุ่มผูว้า่งงาน , แม่บา้น ,เลี#ยงปลา 
    นํ# ายาลา้งจาน ฯ  หมู่ 6 130,000          130,000           130,000           
 - กลุ่มตดัเยบ็เสื#อผา้,เลี#ยงไก่พื#นเมือง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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 - กลุ่มตดัเยบ็เสื#อผา้,เลี#ยงไก่พื#นเมือง
     เลี#ยงเป็ดเทศ  หมู่ 7
 - กลุ่มทาํนํ# าพริก , ผลิตนํ# าดื�ม หมู่ 9
  - กลุ่มทาํนํ# าพริกและขา้วกลอ้ง และ
กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ ์หมู่ 12
 - กลุ่มผูเ้ลี#ยงจิ#งหรีด หมู่ 12
 - กลุ่มขา้วแต๋น , จกัรอุตสาหกรรม
    หมู่ 13

2 โครงการรณรงคป์้องกนัและกาํจดั เพื�อรณรงคใ์หเ้กษตรกรรู้จดัการ ผูน้าํเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ 41,200            41,200             41,200             ผลผลิตขา้วเพิ�มขึ#น เกษตรกรมี สาํนกัปลดั
 โรคพชื ป้องกนัและกาํจดัโรคขา้วและ จาํนวน 13 หมู่บา้น ๆ ละ 5 คน รายไดเ้พิ�มขึ#น 15 % /คน/ปี

ศตัรูขา้ว



ยทุธศาสตร์ที� 2  ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม
        แนวทางการพฒันาที�  2.1 การพฒันาศกัยภาพทุนทางสังคม เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการส่งเสริมการใชปุ้๋ยหมกัและปุ๋ย เพื�อใชเ้ป็นปัจจยัในการผลิตพชื อบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกร หมู่ 37,700            37,700             37,700             เกษตรกรลดการใชปุ้๋ยเคมีและ สาํนกัปลดั

ชีวภาพ อินทรีย ์และช่วยลดการใชปุ้๋ยเคมี ที� 1 - 13 จาํนวน 130 คน ใชปุ้๋ยอินทรียเ์พิ�มขึ#น
   

2 โครงการส่งเสริมการปลูกผกัสวนครัว เพื�อส่งเสริมใหป้ระชาชนใช้ ประชาชนเขา้ร่วมโครงการ 11,650            11,650             11,650             ประชาชนมีความเขา้ใจใน สาํนกัปลดั
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ จาํนวน 13 หมู่บา้น หลกัเศรษฐกิจพอเพยีงและ

พอเพยีงโดยการปลูกพชืผกั นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั
สวนครัวในบา้น

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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สวนครัวในบา้น

3 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินการฝึกอบ สนบัสนุนงบประมาณในการฝึก 10,000            10,000             10,000             กลุ่มเป้าหมายสามารถนาํความ สาํนกัปลดั
เศรษฐกิจพอเพยีง รมอาชีพเสริมแก่ประชาชน อบรมใหก้บัประชาชนทั�วไป จาํนวน รู้ที�ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการ

20 คน /รุ่น ดาํรงชีวติ



ยทุธศาสตร์ที� 2  ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม
        แนวทางการพฒันาที�  2.2 การอนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประเพณี  เพื�อส่งเสริมกิจกรรมและประเพณี สนบัสนุนงบประมาณในการจดั 80,000            80,000             80,000             อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี สาํนกัปลดั

ทอ้งถิ�น อนัดีงามในทอ้งถิ�น กิจกรรมและประเพณีในตาํบล อนัดีงามของทอ้งถิ�นใหค้งอยู่
ต่อไป

2 โครงการจดังานวดัพระธาตุดอยนอ้ย เพื�อสืบสานประเพณีอนัดีงามใน สนบัสนุนงบประมาณในการจดั 10,000            10,000             10,000             อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี สาํนกัปลดั
ทอ้งถิ�น งานวดัพระธาตุดอยนอ้ย 1 ครั# ง/ปี อนัดีงามของทอ้งถิ�นใหค้งอยู่

ต่อไป

รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและที�มา
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3 โครงการส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณี เพื�อสืบสานประเพณีอนัดีงามใน จดักิจกรรมอนุรักษป์ระเพณียี�เป็ง 80,000            80,000             80,000             อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี สาํนกัปลดั
ยี�เป็ง ทอ้งถิ�น ประเพณีลอยกระทงตาํบล อนัดีงามของทอ้งถิ�นใหค้ง

อยูต่่อไป

4 โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาติ เพื�อดาํเนินกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ จดัสรรงบประมาณในการจดังาน 22,500            22,500             22,500             เพื�อใหเ้ดก็เยาวชนในตาํบล สาํนกัปลดั
วนัเดก็แห่งชาติตาํบล 1 ครั# ง/ปี ไดร้่วมกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ

5 โครงส่งเสริมประเพณีนกัษตัร 12 ราศี เพื�อสืบสานประเพณีอนัดีงามใน จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 10,000            10,000             10,000             อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี สาํนกัปลดั
 ทอ้งถิ�น งาน อนัดีงามของทอ้งถิ�นใหค้ง

อยูต่่อไป

 



ยทุธศาสตร์ที� 2  ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม
        แนวทางการพฒันาที�  2.2 การอนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื�อส่งเสริมการศึกษาวชิาพระพทุธ อบรมใหค้วามรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 15,000            15,000             15,000             ประชาชน เยาวชน นกัเรียน สาํนกัปลดั

ศาสนาและวฒันธรรมพื#นบา้น ใหก้บัเยาวชนประชาชน จาํนวน 1 รุ่น 50 ไดร้ับการศึกษาเกี�ยวกบั
คน พทุธศาสนา

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวฒันธรรม เพื�อส่งเสริมกิจกรรมของสภาวฒัน- จดัสรรงบประมาณในการดาํเนินงาน 10,000            10,000             10,000             อนุรักษว์ฒันะรรมประเพณีอนั สาํนกัปลดั
ตาํบล ธรรมอนัดีงามในทอ้งถิ�น ดีงามของทอ้งถิ�นใหค้งอยูส่ืบไป

8 โครงการบูรณะวดัพระธาตุดอยนอ้ย เพื�ออนุรักษศ์ิลปะ วฒันธรรมโบราณ  - บูรณะซ่อมแซมวดัพระธาตุดอยนอ้ย 50,000             โบราณสถานที�สาํคญัไดร้ับการ สาํนกัปลดั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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8 โครงการบูรณะวดัพระธาตุดอยนอ้ย เพื�ออนุรักษศ์ิลปะ วฒันธรรมโบราณ  - บูรณะซ่อมแซมวดัพระธาตุดอยนอ้ย 50,000             โบราณสถานที�สาํคญัไดร้ับการ สาํนกัปลดั
อนัทรงคุณค่าใหค้งอยูส่ืบไป หมู่ที� 11 บูรณะซ่อมแซมใหค้งอยูส่ืบไป



ยทุธศาสตร์ที� 2  ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม
        แนวทางการพฒันาที�  2.3 การส่งเสริมและสร้างองคค์วามรู้ องคก์รชุมชนหรือภาคประชาชนใหม้ีความเขม้แขง็เพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการนกัปราชญนอ้ย เพื�อใหเ้ยาวชนไดศ้ึกษาเกี�ยวกบัภูมิ อบรมแกนนาํเยาวชนเกี�ยวกบัภูมิปัญญา 20,000            20,000             20,000             เยาวชนไดต้ระหนกัถึงคุณค่าและ สาํนกัปลดั

ปัญญาทอ้งถิ�น ตระหนกัถึงคุณค่าและ ทอ้งถิ�น หวงแหนในภูมิปัญญาและรักษา
รักษาไวซ้ึ� งภูมิปัญญาทอ้งถิ�นอนัดีงาม ไวซ้ึ� งภูมิปัญญาของทอ้งถิ�น
ถิ�น

2 โครงการพฒันาศกัยภาพในวนั อสม. เพื�อพฒันาศกัยภาพของ อสม.ใหม้ี สนบัสนุนงบประมาณในการจดัฝึกอบรม 15,000            15,000             15,000              - อสม.ไดร้ับความรู้และ สาธารณสุข
 ความรู้ความสามารถในดา้นการ และแลกเปลี�ยนเรียนู ้จาํนวน 1 ครั# ง/ปี สามารถปฏิบตัิงานดา้น

สาธารณสุขมากยิ�งขั#น สาธารณสุขเพิ�มขึ#น

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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สาธารณสุขมากยิ�งขั#น สาธารณสุขเพิ�มขึ#น

3 โครงการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพองคก์ร เพื�อเพิ�มศกัยภาพของกลุ่ม สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม 15,000            15,000             15,000             กลุ่มสตรีไดร้ับความรู้ความ สาธารณสุข
สตรีตาํบล(วนัสตรีสากล) สตรีตาํบลใหม้ีความรอบรู้ ของกลุ่มสตรีตาํบล จาํนวน 1 ครั# ง/ปี สามารถนาํมาพฒันาหมู่บา้น

มากยิ�งขึ#น และชุมชน

4 โครงการจดังานวนั อปพร. เพื�อส่งเสริมใหม้ีการร่วมกิจกรรม จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 10,000            10,000             10,000             สมาชิก อปพร.มีการร่วม สาํนกัปลดั
ของกลุ่มอปพร.ในพื#นที� การ จาํนวน 1 ครั# ง/ปี กิจกรรมของกลุ่ม อปพร.

5 โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้าํองคก์ร เพื�อส่งเสริมสุขภาพจิตผูน้าํองคก์รใน จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 25,000            25,000             25,000             ผูน้าํองคก์รชุมชนมีสุขภาพจิตดี สาธารณสุข
ชุมชน ชุมชนและการทาํงานแบบมีส่วนร่วม การ (ผูน้าํองคก์รชุมชน 13 หมู่บา้น) สามารถปรับตวัในการทาํงาน

ร่วมกนัในชุมชนไดอ้ยา่งมีความ
สุข



ยทุธศาสตร์ที� 2  ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม
        แนวทางการพฒันาที�  2.3 การส่งเสริมและสร้างองคค์วามรู้ องคก์รชุมชนหรือภาคประชาชนใหม้ีความเขม้แขง็เพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
6 โครงการโรงเรียนนวตักรรม เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้การดาํเนิน สนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนิน 30,000            30,000             30,000             อสม.มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้และ สาธารณสุข

สุขภาพและสรุปบทเรียนร่วมกนัถึง กิจกรรมของกลุ่ม อสม. จาํนวน 1 ถอดบทเรียนการทาํงานร่วมกนั
การพฒันารูปแบบการใหบ้ริการ ครั# ง/ปี นาํไปพฒันา ปรับเปลี�ยนพฤติ-
สุขภาพแก่ประชาชนอยา่งมีคุณภาพ กรรมสุขภาพประชาชน

7 โครงการสร้างความสุขและขจดัอบายมุข เพื�อขบัเคลื�อนภารกิจของกรมการปก อุดหนุนงบประมาณใหก้บัหน่วยงาน 20,000            ลดปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ สาํนกัปลดั
ในสังคม ครอง ลดปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ในการดาํเนินกิจกรรม ในพื#นที�ตาํบล

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตร์ที� 2  ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม
        แนวทางการพฒันาที�  2.4 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดบั เพื�อพฒันาคนในชุมชนและทอ้งถิ�น

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื�อใหน้กัเรียนในพื#นที�ไดร้ับ นกัเรียนรร.บา้นจาํป่าหวาย , 500,000          500,000           500,000            - นกัเรียน จาํนวน 600 คนได้ สาํนกัปลดั

ประทานอาหารเสริม(นม)ครบ ดาวเรืองและศุนยพ์ฒันาเดก็เลก็ รับอาหารเสริม(นม)ครบทุกคน 
ถว้น  จาํนวน 600 คน

2 โครงการอาหารกลางวนั เพื�อใหน้กัเรียนไดม้ีอาหารกลาง นกัเรียนรร.บา้นจาํป่าหวาย , 1,000,000       1,000,000        1,000,000         - นกัเรียนจาํนวน 600 คนได้ สาํนกัปลดั
วนัทานครบทุกคน ดาวเรืองและศุนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทานอาหารกลางวนัครบทุกคน  

จาํนวน 600 คน
 

3 โครงการส่งเสริมกีฬาสี และกีฬากลุ่ม เพื�อเชื�อมความสามคัคีระหวา่ง สนบัสนุนงบประมาณในการดาํ 40,000            40,000             40,000              - เพื�อความสามคัคีของกลุ่มโรง สาํนกัปลดั

แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและที�มา
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3 โครงการส่งเสริมกีฬาสี และกีฬากลุ่ม เพื�อเชื�อมความสามคัคีระหวา่ง สนบัสนุนงบประมาณในการดาํ 40,000            40,000             40,000              - เพื�อความสามคัคีของกลุ่มโรง สาํนกัปลดั
โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนบา้นจาํป่าหวาย เนินการแข่งขนัและเขา้ร่วมแข่ง เรียน และฝึกทกัษะดา้นกีฬา

และโรงเรียนบา้นดาวเรือง ขนักีฬา - กรีฑาสัมพนัธ์ ฯ ใหแ้ก่นกัเรียน จาํนวน 617 คน

4 โครงการคดัแยกขยะมูลฝอยภายใน เพื�อใหค้วามรู้แก่นกัเรียนและประชา สนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินงาน 20,000            20,000             20,000              - นกัเรียนและประชาชนตระหนกั สาํนกัปลดั
สถานศึกษา ชนและสร้างความตระหนกัในการแก้ ในการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย

ปัญหาขยะมูลฝอย

5 โครงการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์สื�อ เพื�อส่งเสริมและสนบัสนุนวสัดุ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในตาํบลจาํป่า 50,000            50,000             50,000              - ศพด.และ กศน.มีสื�อการเรียน สาํนกัปลดั
การเรียนการสอนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อุปกรณ์ในการพฒันาการเรียนรู้ หวายและ ศูนยก์ารเรียนรู้ประจาํ การสอนที�เพยีงพอ
, ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ของเดก็เลก็ และประชาชนทั�วไป ตาํบล
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        แนวทางการพฒันาที�  2.4 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดบั เพื�อพฒันาคนในชุมชนและทอ้งถิ�น

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
6 โครงการส่งเสริมพฒันาการเดก็ เพื�อใหเ้ดก็เกิดความภาคภูมิใจต่อตน จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 20,000            20,000             20,000             เดก็มีความภาคภูมใจในตนเอง สาํนกัปลดั

 เองและสถานศึกษา , สร้างความ การ และสถานศึกษา ผูป้กครองมีส่วน (ศพด.)
สัมพนัธ์อนัดีระหวา่งครู ผูป้กครอง ร่วมกบักิจกรรม
และชุมชน

7 โครงการแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน เพื�อใหเ้ดก็ไดร้ับประสบการณ์จาก จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 5,000              5,000               5,000               เดก็ไดร้ับประสบการณ์จากการ สาํนกัปลดั
การออกไปเรียนรู้นอกหอ้งเรียน ได้ การ (เดก็เลก็ จาํนวน 150 คน) เรียนรู้นอกหอ้งเรียนที�หลาก (ศพด.)
เรียนรู้บทเรียนที�หลากหลาย หลาย

แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
รายละเอียดโครงการพฒันา
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งบประมาณและที�มา
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เรียนรู้บทเรียนที�หลากหลาย หลาย
8 โครงการหนูนอ้ยฟันสวย เพื�อส่งเสริมลกัษณะนิสัยที�ดีในการ จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 10,000            10,000             10,000             เดก็มีสุขภาพของช่องปากและ สาํนกัปลดั

รักษาสุขภาพช่องปากและฟัน รู้จกั การ (เดก็เลก็ จาํนวน 150 คน) ฟันที�ดีขึ#น รู้จกัเลือกรับประทาน (ศพด.)
เลือกรับประทานอาหารที�มีประโยชน์ อาหารที�มีประโยชน์ใหก้บัตนเอง

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื�อเป็นการปลูกฝังคุณลกัษณะที�ดี จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 5,000              5,000               5,000               เดก็เกิดจิตสาํนึกที�ดีในการปฏิบตัิ สาํนกัปลดั
ใหก้บัเดก็ และสร้างจิตสาํนึกที�ดีภาย การ (เดก็เลก็ จาํนวน 150 คน)  ตนต่อครอบครัวและผูอ้ื�น (ศพด.)
ใตค้าํสอนของพระพทุธศาสนา

10 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ตาํบล เพื�อใหเ้ยาวชนประชาชนมีแหล่งเรียน จดัสรรงบประมาณในการดาํเนินการ 20,000            20,000             20,000             เยาวชน/ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ สาธารณสุข
รู้และศึกษาในตาํบลเพิ�มขึ#น เพิ�มขึ#น
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        แนวทางการพฒันาที�  2.4 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดบั เพื�อพฒันาคนในชุมชนและทอ้งถิ�น

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
11 โครงการจา้งนกัเรียน/นกัศึกษาช่วงปิด เพื�อใหน้กัเรียน/นกัศึกษา สามารถใช้ จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 40,000            40,000             40,000             นกัเรียน/นกัศึกษาที�ตอ้งการทาํงาน สาํนกัปลดั

ภาคเรียน ความรู้ความสามารถใหเ้กิดประโยชน์ การ จาํนวน 1 ครั# ง/ปี  ช่วงปิดภาคเรียน มีโอกาสในการ
และเปิดโอกาสในการทาํงานใหก้บั หาประสบการณ์
เยาวชน

12 โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน เพื�อใหน้กัเรียนใชเ้วลวา่ใหเ้กิดประ สนบัสนุนงบประมาณในการดาํ 30,000            30,000             30,000              - เยาวชนในตาํบลใชเ้วลาวา่ง สาํนกัปลดั
โยชน์ ไดร้ับความรู้ ประสบการณ์ช่วง เนินงานใหก้บัโรงเรียนในตาํบล ใหเ้ป็นประโยชน์และสามารถ
ปิดภาคเรียน จาํนวน 3 ครั# ง พฒันาความรู้   จาํนวน 200 คน

แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา

งบประมาณและที�มา

รายละเอียดโครงการพฒันา
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ปิดภาคเรียน จาํนวน 3 ครั# ง พฒันาความรู้   จาํนวน 200 คน

13 โครงการส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 เพื�อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นกั สนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินการ 20,000            20,000             20,000              - นกัเรียนตระหนกัถึงคุณธรรม สาํนกัปลดั
ประการ เรียน และร่วมกิจกรรมประเพณีและ จริยธรรมและประเพณีอนัดีงาม

วนัสาํคญัของทอ้งถิ�น

14 โครงการกีฬาสัมพนัธ์ เพื�อส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย จดักิจกรรมกีฬาสีสาํหรับเดก็และผูป้ก 15,000            15,000             15,000             เดก็มีพฒันาการดา้นร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาโดย ครอง อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา
การเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ตรง โดยการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์

ตรง
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        แนวทางการพฒันาที�  2.5 การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสผูสู้งอายุ เพื�อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสผูพ้กิารผูสู้ง จดัสรรงบประมาณเบี#ยยงัชีพผู ้ 5,000,000       5,000,000        5,000,000        ผูย้ากไร้ ผูสู้งอาย ุผูพ้กิารและ สาํนกัปลดั

ผูพ้กิารและผูต้ิดเชื#อเอดส์ อายแุละผูต้ิดเชื#อเอดส์ในพื#นที� ยากไร้ ผูพ้กิาร และผูต้ิดเชื#อ ผูต้ิดเชื#อเอดส์ไดร้ับความช่วย
ตาํบลจาํป่าหวาย เอดส์ จาํนวน 13 หมู่บา้น เหลือดา้นสวสัดิการ

2 โครงการส่งเสริมและพฒันาสุขภาพผูสู้ง เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้การดาํเนินงาน สนบัสนุนงบประมาณในการจดั 20,000            20,000             20,000             ผูสู้งอายใุนตาํบลทั#ง 13 หมู่บา้น สาํนกัปลดั
อายุ เกี�ยวกบัการพฒันาศกัยภาพศูนยก์าร กิจกรรมของกลุ่มผูสู้งอาย ุจาํนวน ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

เรียนรู้ผูสู้งอายุ 1 ครั# ง/ปี

แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและที�มา
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3 โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองและ เพื�อเป็นการปลูกผงัใหเ้ยาวชน สนบัสนุนงบประมาณในการ 20,000            20,000             20,000             ผูสู้งอายใุนตาํบลทั#ง 13 หมู่บา้น
วนัผูสู้งอายุ ใหค้วามสาํคญักบัผูสู้งอาย ุและเป็น ดาํเนินงาน จาํนวน 1 ครั# ง/ปี ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

การสืบสานวฒันธรรมอนัดีงามให้
อยูส่ืบต่อไป

4 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬา เพื�อใหป้ระชาชนเยาวชนมีสถานที� ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 1 - 13 1,000,000       1,000,000        1,000,000         - ประชาชน เยาวชนใชเ้วลาวา่ง กองช่าง
ตาํบล ในการออกกาํลงักาย มีสุขภาพแขง็  ใหเ้กิดประโยชน์ มีสุขภาพร่าง

แรง ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ กายแขง็แรง
5 โครงการเยาวชนวยัใสใส่ใจเอดส์ เพื�อส่งเสริมความรู้และทกัษะในการ จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 15,000            15,000             15,000             เยาวชนมีความรู้และทกัษะ สาธารณสุข

 ป้องกนัโรคเอดส์และความเขา้ใจ แกนนาํเยาวชน จาํนวน 52 คน สามารถสื�อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เรื�องเพศแก่เยาวชน เหมาะสมและปลอดภยัจากเอดส์

และปัญหาดา้นเพศ
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เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
6 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัโรคติด เพื�อส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ประชาชนใน จดัสรรงบประมาณในการฝึกอบรม 20,000            20,000             20,000             ประชาชนไดร้ับความรู้จาก สาธารณสุข

ต่อ การป้องกนัโรคติดต่อ ลดอตัราการ แกนนาํอยา่งเขา้ใจและสามารถ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคติดต่อและโรคอื�นๆ ดูแลสุขภาพได้

7 โครงการมหกรรมกีฬาพื#นบา้นตาํบล เพื�อใหเ้กิดความสามคัคีและสนบั จดัการแข่งขนักีฬาพื#นบา้น 100,000          100,000           100,000            - ประชาชนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้ สาํนกัปลดั
จาํป่าหวาย สนุนใหใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  1 ครั# ง / ปี เกิดประโยชน์และเกิดความสามคัคี

8 อุดหนุนพฒันาระบบสาธารณสุขมูลฐาน เพื�อพฒันาศกัยภาพของ อสม.ใหม้ี สนบัสนุนงบประมาณในการ 195,000          195,000           195,000            - อสม.สามารถปฏิบตัิงานดา้น สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพฒันา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา

งบประมาณและที�มา

แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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8 อุดหนุนพฒันาระบบสาธารณสุขมูลฐาน เพื�อพฒันาศกัยภาพของ อสม.ใหม้ี สนบัสนุนงบประมาณในการ 195,000          195,000           195,000            - อสม.สามารถปฏิบตัิงานดา้น สาธารณสุข
ชุมชน ความรู้ความสามารถในดา้นการ ดาํเนินการ  สาธารณสุขเพิ�มขึ#น

สาธารณสุขมากยิ�งขั#น
9 โครงการตลาดนดัสุขภาพ เพื�อรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์กิจกรรม จดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้และนิทรรศ 30,000            30,000             30,000             ประชาชนไดท้ราบขอ้มูลข่าวสาร สาธารณสุข

การบริการงานดา้นสุขภาพใหป้ระ การ การนาํเสนอผลการดาํเนินงาน ดา้นสุขภาพอยา่งทั�วถึง และมี
ชาชนไดท้ราบและเขา้ใจอยา่งทั�วถึง ดา้นสุขภาพในพื#นที� 3 ครั# ง/ปี ความเขา้ใจกิจกรรมบริการสุข

ภาพที�หน่วยงานองคก์รในชุมชน
 ไดม้ากขึ#น
 

10 โครงการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือด เพื�อเป็นการป้องกนั การแพร่ระบาด จดัซื#อสารกาํจดัลูกนํ# ายงุลายและสารเคมี 50,000            50,000             50,000             สามารถควบคุมป้องกนัโรคไข้
ออก ของแหล่งเพาะพนัธุ์ลูกนํ# ายงุลาย พน่หมอกควนัเพื�อป้องกนัการแพร่ระบาด เลือดออกและการแพร่พนัธุ์ของ

จาํนวน 13 หมู่บา้น ลูกนํ# ายงุลายในพื#นตาํบล
  



ยทุธศาสตร์ที� 2  ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม
        แนวทางการพฒันาที�  2.5 การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
11 โครงการมหกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด เพื�อใหเ้ยาวชน ประชาชน ใชเ้วลาวา่ง จดัการแข่งขนัมหกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด 50,000            50,000             50,000              - ประชาชนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้ สาํนกัปลดั

ใหเ้กิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพ  2 ครั# ง / ปี เกิดประโยชน์และเกิดความ
ติด สามคัคี

 
12 โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ#า เพื�อตรวจสอบคุณภาพนํ#าสาํหรับใช้  - จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 5,000              5,000               5,000                - ประชาชนไดใ้ชน้ํ# าที�เหมาะ สาธารณสุข

ในการอุปโภคบริโภคตามมาตรฐาน การ  จาํนวน 3 ครั# ง/ปี สาํหรับอุปโภคบริโภค

13 โครงการสุขภาพขยบักายสบายชีวา เพื�อส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังาน  - จดัสรรงบประมาณในการดาํเนินการ 15,000            15,000             15,000             ผูบ้ริหารและพนกังานมีสมรรถ สาธารณสุข

งบประมาณและที�มา

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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13 โครงการสุขภาพขยบักายสบายชีวา เพื�อส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังาน  - จดัสรรงบประมาณในการดาํเนินการ 15,000            15,000             15,000             ผูบ้ริหารและพนกังานมีสมรรถ สาธารณสุข
มีสมรรถภาพทางกายที�ดี มีเจตคติที�ดี จาํนวน 6 ครั# ง/ปี ภาพทางกายที�ดี มีเจตคติที�ดีต่อ
ในการออกกาํลงักาย การออกกาํลงักาย

14 โครงการส่งเสริมการออกกาํลงักาย เพื�อส่งเสริมใหเ้ยาวชน ประชาชน ใช้ จดัซื#อวสัดุอุปกรณ์กีฬา 30,000            30,000             30,000             เยาวชน ประชาชน ใหเ้วลาวา่งให้ สาํนกัปลดั
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ตระหนกัถึง เกิดประโยชน์ และตระหนกัถึง
ความสาํคญัของการออกกาํลงักาย ความสาํคญัของการออกกาํลงักาย

15 โครงการช่วยเหลือผูย้ากไร้ เพื�อช่วยเหลือประชาชนผูย้ากไร้ใน จดัสรรงบประมาณในปรับปรุง/ซ่อมแซม 100,000          100,000           100,000           ผูย้ากไร้ไดร้ับการช่วยเหลือปรับ
 ตาํบลที�ประสบปัญหาดา้นที�อยูอ่าศยั บา้นผูย้ากไร้ ปรุงและซ่อมแซมบา้นที�อยูอ่าศยั



ยทุธศาสตร์ที� 2  ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม
        แนวทางการพฒันาที�  2.6 ส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการจดัสวสัดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื�อสร้างหลกัประกนัความมั�นคง

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการอุดหนุนกองทุนสวสัดิการ เพื�อใหป้ระชาชนในตาํบลมีการรวม สนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนิน 30,000            30,000             30,000             ประชาชนในตาํบลไดร้ับสวสัดิ สาํนกัปลดั

ชุมชนตาํบล กลุ่มเพื�อจดัสวสัดิการในแต่ละหมู่ การของกองทุน หมู่ 1 - 13 การทุกดา้นอยา่งเท่าเทียมกนั
บา้น

2 โครงการสมทบเงินกองทุนหลกัประกนั เพื�อสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ สนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนิน 200,000          200,000           200,000           ประชาชนในตาํบลไดร้ับสวสัดิ สาํนกัปลดั
สุขภาพแห่งชาติระดบัทอ้งถิ�น แห่งชาติ ประชาชนในตาํบลไดร้ับ การอุดหนุน การดา้นสุขภาพอยา่งเท่าเทียมกนั

สวสัดิการดา้นสุขภาพอยา่งเท่าเทียม
กนั

งบประมาณและที�มา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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กนั



ยทุธศาสตร์ที� 3  ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยกรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม
        แนวทางการพฒันาที�  3.1 อนุรักษแ์ละบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและการจดัการสิ�งแวดลอ้มเพื�อความยั�งยนื

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการรักษจ์าํป่าหวายรักษส์ิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหป้ระชาชนมีความรู้และเกิด จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 20,000             20,000             ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ สาธารณสุข

จิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากร การ จาํนวน 2 ครั# ง และเกิดจิตสาํนึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม

2 โครงการรณรงคล์ดมลภาวะโลกร้อน เพื�อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 10,000            10,000             10,000             ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ สาธารณสุข
และหมอกควนั การลดมลภาวะโลกร้อนและ การ  จาํนวน 3 ครั# ง เกิดจิตสาํนึกในการลดมลภาวะ

หมอกควนั โลกร้อนและหมอกควนั

แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและที�มา
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หมอกควนั โลกร้อนและหมอกควนั

3 โครงการจาํป่าหวายน่าอยู่ เพื�อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม จดัสรรงบประมาณในการดาํเนินการ 20,000            20,000             20,000             ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดั สาธารณสุข
ในการจดัการสิ�งแวดลอ้มในชุมชน หมู่ที� 1 - 13 การสิ�งแวดลอ้มในชุมชน



ยทุธศาสตร์ที� 3  ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยกรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม
        แนวทางการพฒันาที�  3.2 พฒันาศกัยภาพชุมชน เพื�อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพและการจดัการดา้นมลภาวะ

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการพฒันาการบริหารจดัการขยะ เพื�อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการ  - จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นการ 500,000          500,000           500,000           ประชาชนหมู่ที� 1 - 13 มีการคดั สาธารณสุข

มูลฝอย บริหารจดัการขยะมูลฝอยอยา่ง บริหารจดัการขยะมูลฝอย หมู่ 1 - 13 แยกขยะในครัวเรือน และการนาํ
ถูกสุขลกัษณะ  - จดัโครงการศึกษาดูงานดา้นการจดัการ ขยะมารีไซเคิล

ขยะแบบองคร์วม
 - หน่วยงานราชการในทอ้งถิ�น ,โรงเรียน
รพ.สต.

2 โครงการพฒันาเครือข่ายอนุรักษท์รัพยา เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจและสร้าง เครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรธรรม 10,000            10,000             10,000             เครือข่ายสามารถขยายผลต่อ สาธารณสุข

งบประมาณและที�มา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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2 โครงการพฒันาเครือข่ายอนุรักษท์รัพยา เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจและสร้าง เครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรธรรม 10,000            10,000             10,000             เครือข่ายสามารถขยายผลต่อ สาธารณสุข
กรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมในการรักษาสิ�งแวด ชาติและสิ�งแวดลอ้ม จาํนวน 65 คน ในการสร้างความรู้ความเขา้ใจ

ลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ แก่ประชาชนเกิดจิตสาํนึกในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม

3 โครงการธนาคารขยะ เพื�อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการบริหาร จดัสรรงบประมาณในการดาํเนินการ 30,000            30,000             30,000             ประชาชนสามารถบริหารจดัการ สาธารณสุข
จดัการขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิ ขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ
ภาพ

4 โครงการจดัซื#อรถขนขยะ เพื�อบรรทุกและจดัเกบ็ขยะในตาํบล จดัซื#อรถขนขยะ  จาํนวน  1  คนั 1,000,000       1,000,000        1,000,000        ตาํบลมีรถขนขยะเพื�อไปยงัสถาน สาธารณสุข
ไปยงัสถานที�กาํจดั ที�กาํจดั



ยทุธศาสตร์ที� 3  ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยกรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม
        แนวทางการพฒันาที�  3.2 พฒันาศกัยภาพชุมชน เพื�อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพและการจดัการดา้นมลภาวะ

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
5 โครงการจดัหาสถานที�ทิ#งขยะตาํบล เพื�อจดัหาที�ทิ#งขยะของตาํบลที�ห่าง จดัหาสถานที�ทิ#งขยะของตาํบล 1,000,000       1,000,000        1,000,000        มีสถานที�ทิ#งขยะที�ห่างไกลและไม่ สาธารณสุข

ไกลและไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นมลพษิ ก่อใหเ้กิดมลภาวะ
แก่ประชาชน

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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ยทุธศาสตร์ที� 4  ยทุธศาสตร์ความมั�นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
        แนวทางการพฒันาที�  4.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการจดังานวนัพอ่ เพื�อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จดัสรรงบประมาณในการจดั 20,000            20,000             20,000             เพื�อเป็นการร่วมแสดงความ สาํนกัปลดั

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั กิจกรรม 5 ธนัวาคม จงรักภกัดีต่อพระบาทสมเดจ็
 เนื�องในวนัพระราชสมภพ 5 พระเจา้อยูห่วัของประชาชน

ธนัวาคมของทุกปี ชาวไทย

2 โครงการจดังานวนัแม่ เพื�อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระ จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 20,000            20,000             20,000             เพื�อเป็นการร่วมแสดงความ สาํนกัปลดั
บาทสมเดจ็พระนางเจา้พระ งานวนัแม่ จงรักภกัดีต่อสมเดจ็พระนาง
บรมราชินีนาถ เนื�องในวนั เจา้พระบรมราชินีนาถ

งบประมาณและที�มา

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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บรมราชินีนาถ เนื�องในวนั เจา้พระบรมราชินีนาถ
พระราชสมภาพ 12สิงหา ของทุกปี

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตน- เพื�อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระเทพ จดัสรรงบประมาณในการดาํเนินงาน 3,000              3,000               3,000               เพื�อเป็นการร่วมแสดงความ สาํนกัปลดั
ราชสุดา ฯ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารีใน จงรักภกัดีต่อสมเดจ็พระเทพรัตน

โอกาสฉลองพระชนมาย ุ2 รอบ 2 ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
เมษายน ของทุกปี

4 โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบนั เพื�อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบรม จดัหาวสัดุในการโฆษณาประชา 20,000            20,000             20,000             เพื�อเป็นการร่วมแสดงความ สาํนกัปลดั
พระมหากษตัริย์ วงศานุวงศร์าชวงศจ์กัรีเนื�องในวโร- สัมพนัธ์เฉลิมพระเกียรติสถาบนั จงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหา

กาสต่าง ๆ พระมหากษตัย์ กษตัริย์



ยทุธศาสตร์ที� 4  ยทุธศาสตร์ความมั�นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
        แนวทางการพฒันาที�  4.2  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการอบรมเยาวชนตา้นยาเสพติด เพื�อใหเ้ยาวชนรู้ถึงโทษภยัของยา สนบัสนุนงบประมาณในการจดั 30,000            30,000             30,000             เยาวชน 13 หมู่บา้นเขา้ร่วมฝึก สาธารณสุข

เสพติด อบรมตา้นยาเสพติดใหก้บักลุ่ม อบรมและทราบถึงโทษภยัของ
เยาวชน หมู่ 1  - 13 ยาเสพติด

2 โครงการเขา้ค่ายพทุธบุตรเพื�อป้องกนั เพื�อส่งเสริมการมีจิตสาํนึกในดา้น สนบัสนุนงบประมาณในการ 30,000            30,000             30,000              - เพื�อพฒันาคุณธรรมและจริย สาํนกัปลดั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด คุณธรรมและจริยธรรมแก่นกัเรียน ดาํเนินการใหก้บั รร.บา้นจาํป่าหวาย ธรรมแก่นกัเรียน ป.4 - 6 จาํนวน

และ รร.บา้นดาวเรือง  134 คน และชั#น ม.1 - 3 จาํนวน
 117 คน  รวม 251 คน

แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

งบประมาณและที�มา

รายละเอียดโครงการพฒันา
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 117 คน  รวม 251 คน

3 โครงการจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ เพื�อใหเ้ยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด จดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 20,000            20,000             20,000              - เยาวชนมีโอกาสแสดงออกซึ�ง สาํนกัปลดั
แข่งขนัในโอกาสต่าง ๆ ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ในโอกาสต่าง ๆ ความสามารถและทกัษะใน

ดา้นกีฬาและใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

4 โครงการมหกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด เพื�อใหเ้กิดความสามคัคีและสนบั จดัการแข่งขนัมหกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด 30,000            30,000             30,000              - ประชาชนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้ สาํนกัปลดั
สนุนใหใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  2 ครั# ง / ปี เกิดประโยชน์และเกิดความ
และห่างไกลยาเสพติด สามคัคีและห่างไกลยาเสพติด



ยทุธศาสตร์ที� 4  ยทุธศาสตร์ความมั�นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
        แนวทางการพฒันาที�  4.3 การพฒันาศกัภาพดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยส์ิน

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า เพื�อความปลอดภยัในการ  - ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า 1,000,000       1,000,000        1,000,000         - การคมนาคมในเวลากลางคืน กองช่าง

ส่องสวา่งสาธารณะ คมนาคมช่วงเวลากลางคืน ส่องสวา่ง หมู่ 1 - 13 มีความปลอดภยัขึ#น
 - ขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้า 2,000,000       2,000,000        2,000,000        
สาธารณะสวนสาธารณะและลานกีฬา
 - ขยายเขตไฟฟ้าตรอกในหมู่บา้น 20,000            
หมู่ 2
 - ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น หมู่ 10 20,000            
 - ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บา้น หมู่ 3 20,000             

แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
รายละเอียดโครงการพฒันา
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 - ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บา้น หมู่ 3 20,000             
 - ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งในหมู่บา้น 20,000             
 หมู่ 9 (ติดตั#งโคมไฟ)  
 - ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น หมู่ 12 20,000             
 - ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น จากบา้นเลข 20,000             
ที� 115 ซอย 6 ถึงบา้นเลขที� 90 ซอย 6
ระยะทาง 250 ม. หมู่ 13
 - ขยายเขตไฟฟ้าในเขตหมู่บา้น หมู่ 11 20,000             

2 โครงการติดตั#งกลอ้งวงจรปิดสถานที� เพื�อเพิ�มความปลอดภยัใหแ้ก่สถานที�  - จดัหาและติดตั#งกลอ้งวงจรปิดสถานที� 100,000          100,000           100,000           สถานที�ราชการในตาํบลมีความ กองช่าง
ราชการตาํบล ราชการในตาํบล ราชการตาํบล ปลอดภยั



ยทุธศาสตร์ที� 4  ยทุธศาสตร์ความมั�นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
        แนวทางการพฒันาที�  4.4 การเตรียมความพร้อมเพื�อรองรับปัญหาภยัธรรมชาติ

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้อง เพื�อให ้อปพร.ทบทวนความรู้ ดาํเนินการฝึกอบรมทบทวน 60,000            60,000             60,000             อปพร.ไดท้บทวนความรู้ใน สาํนกัปลดั

กนัภยัฝ่ายพลเรือน ในดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณ อปพร. จาํนวน 1 ครั# ง/ปี (30 คน) ดา้นป้องกนัและบรรเทา
ภยัประจาํปี สาธารณภยัเป็นประจาํทุกปี

2 โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและ เพื�อส่งเสริมการฝึกซอ้มตาม ดาํเนินการฝึกซอ้มการดาํเนินการ 15,000            15,000             15,000             อปพร.ไดด้าํเนินการตามแผน สาํนกัปลดั
บรรเทาสาธารณภยั แผนป้องกนัและบรรเทา ตามแผน จาํนวน 1 ครั# ง/ปี ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

สาธารณภยัของจงัหวดั เป็นประจาํ

งบประมาณและที�มา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
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3 โครงการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัธรรม เพื�อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ จดัสรรงบประมาณในการช่วย 200,000          200,000           200,000           ประชาชนไดร้ับความช่วยเหลือ สาํนกัปลดั
ชาติและสาธารณภยั และสาธารณภยั เหลือ 13 หมู่บา้น เบื#องตน้อยา่งทนัท่วงทีและ

รวดเร็ว

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนั เพื�อส่งเสริมสนบัสนุนผูม้ีจิตอาสา จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 100,000          100,000           100,000            - จาํนวนกาํลงัพลในการปฏิบตัิ สาํนกัปลดั
ภยัฝ่ายพลเรือน เป็นอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล การ (30 คน) งานดา้นช่วยเหลือและป้องกนั

เรือนตาํบล เพิ�มมากขึ#น

5 โครงการจดัซื# อุปกรณ์และวสัดุไฟฟ้าและ เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินการ จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 30,000            30,000             30,000             ศูนยป์้องกนัและบรรเทา สาํนกัปลดั
วทิยุ ของศูนยป์้องกนัและบรรเทา การ สาธารณภยัมีวสัดุอุปกรณ์ในการ

สาธารณภยั ดาํเนินการที�ทนัสมยัและเพยีงพอ



ยทุธศาสตร์ที� 4  ยทุธศาสตร์ความมั�นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
        แนวทางการพฒันาที�  4.2 การเตรียมความพร้อมเพื�อรองรับปัญหาภยัธรรมชาติ

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
6 โครงการจดัซื#อวสัดุอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินการ จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 25,000            25,000             25,000             ศูนยป์้องกนัและบรรเทา สาํนกัปลดั

และการแพทย์ ของศูนยป์้องกนัและบรรเทา การ สาธารณภยัมีวสัดุอุปกรณ์ในการ
สาธารณภยั ดาํเนินการที�ทนัสมยัและเพยีงพอ

7 โครงการจดัซื#อเตียงขนยา้ยผูป้่วยฉุกเฉิน เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินการ จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 70,000            70,000             70,000             ศูนยป์้องกนัและบรรเทา สาํนกัปลดั
ประจาํรถกูภ้ยั ของศูนยป์้องกนัและบรรเทา การ สาธารณภยัมีวสัดุอุปกรณ์ในการ

สาธารณภยั ดาํเนินการที�ทนัสมยัและเพยีงพอ

แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและที�มา
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8 โครงการาจดัซื#อเครื�องวทิยสุื�อสารประจาํ เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินการ จดัสรรงบประมาณในการดาํเนิน 30,000            30,000             3,000               ศูนยป์้องกนัและบรรเทา สาํนกัปลดั
รถดบัเพลิง ของศูนยป์้องกนัและบรรเทา การ สาธารณภยัมีวสัดุอุปกรณ์ในการ

สาธารณภยั ดาํเนินการที�ทนัสมยัและเพยีงพอ

9 โครงการจดัหาเครื�องแต่งกาย อปพร. เพื�อจดัหาเครื�องแต่งกายใหก้บั อปพร. จดัสรรงบประมาณในการดาํเนินการ 200,000          200,000           200,000           อปพร.ที�เขา้รับการฝึกอบรมมี สาํนกัปลดั
ที�ไดร้ับการฝึกอบรม เครื�องแบบในการปฏิบตัิงาน

10 โครงการปรับปรุงรถเคลื�อนยา้ยผูป้่วย เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินการ จดัสรรงบประมาณในการดาํเนินการ 30,000            30,000             30,000             ศูนยป์้องกนัและบรรเทา สาํนกัปลดั
ฉุกเฉิน ของศูนยป์้องกนัและบรรเทา  สาธารณภยัมีวสัดุอุปกรณ์ในการ

สาธารณภยั ดาํเนินการที�ทนัสมยัและเพยีงพอ



ยทุธศาสตร์ที� 4  ยทุธศาสตร์ความมั�นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
        แนวทางการพฒันาที�  4.2 การเตรียมความพร้อมเพื�อรองรับปัญหาภยัธรรมชาติ

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
11 โครงการวนั อปพร. เพื�อเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้ จดัสรรงบประมาณในการดาํเนินการ 25,000            25,000             25,000             สมาชิก อปพร.มีขวญัและกาํลงัใจ สาํนกัปลดั

กบัสมาชิก อปพร. จาํนวน 1 ครั# ง/ปี ในการปฏิบตัิงาน

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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ยทุธศาสตร์ที� 4  ยทุธศาสตร์ความมั�นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
        แนวทางการพฒันาที�  4.3 การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉนัทข์องคนในชาติ

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการฟื# นฟูลูกเสือชาวบา้น เพื�อสร้างความสามคัคี และ สนบัสนุนงบประมาณในการฝึก 20,000            20,000             20,000             ประชาชนในตาํบลมีความ สาํนกัปลดั

 ความเป็นระเบียบวนิยัของ อบรม จาํนวน 1 รุ่น/ปี สามคัคีปรองดองและประชาชน
ประชาชนในตาํบล มคัวามเขม้แขง็

งบประมาณและที�มา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพฒันา
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ยทุธศาสตร์ที� 5  ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ
        แนวทางการพฒันาที�  5.1 การบริหารจดัการองคก์รตามหลกัธรรมภิบาล

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการอุดหนุนศูนยข์อ้มูลข่าวสาร เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการติดต่อ สนบัสนุนงบประมาณใหก้บัศูนย์ 10,000            10,000             10,000             การติดต่อประสานงานมี สาํนกัปลดั

การจดัซื#อจดัจา้งอาํเภอเมือง ประสานงานระหวา่งองคก์รและ ขอ้มูลข่าวสาร ฯ ความสะดวกรวดเร็ว และมี
ทอ้งถิ�นอาํเภอ ประสิทธิภาพมากขึ#น

2 โครงการพฒันาระบบแผนที�ภาษี เพื�อพฒันาประสิทธิภาพในการจดั พฒันาระบบแผนที�ภาษี 100,000          100,000           100,000           การจดัเกบ็ภาษีเป็นไปอยา่ง กองคลงั
เกบ็รายไดใ้หเ้ป็นระบบสามารถ มีระบบที�ทนัสมยัรวดเร็วถูกตอ้ง
ตรวจสอบได้

งบประมาณและที�มา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

รายละเอียดโครงการพฒันา 76

3 โครงการวารสาร อบต. เพื�อเพิ�มช่องทางในการรับรู้ขอ้มูล จดัทาํวารสารเผยแพร่ข่าวสารการปฏิบตัิ 10,000            10,000             10,000             ประชาชนไดร้ับขอ้มูลในการ สาํนกัปลดั
ข่าวสารการดาํเนินงานให้ งาน ฯ 4 ครั# ง/ปี จาํนวน 8,000 ชุด ดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ
ประชาชนทราบ

4 โครงการบริการอินเตอร์เน็ต/WIFI ฟรี เพื�อใหป้ระชาชนไดร้ับขอ้มูลข่าว จดัหาเครือข่ายสัญญาณ(wifi)ในการให้ 30,000            30,000             30,000             ประชาชนสามารถเขา้มาใช้ สาํนกัปลดั
สารของทางราชการไดอ้ยา่งทั�วถึง บริการประชาชน บริการอินเตอร์เน็ตฟรีจากอบต.

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ เพื�อต่อเติมอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนยพ์ฒันา 500,000          500,000           500,000           สามารถรองรับจาํนวนเดก็เลก็ กองช่าง
พฒันาเดก็เลก็ตาํบล ตาํบลรองรับปริมาณเดก็เลก็ที�เพิ�ม เดก็เลก็ตาํบล ไดเ้พิ�มขึ#น มีสถานที�ที�เหมาะสม

ขึ#น สาํหรับดูแลเดก็



ยทุธศาสตร์ที� 5  ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ
        แนวทางการพฒันาที�  5.1 การบริหารจดัการองคก์รตามหลกัธรรมภิบาล

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
6 โครงการปรับปรุงอาคารที�ทาํการ อบต. เพื�อปรับปรุงที�ทาํงานหรือสภาพการ ปรับปรุงอาคารที�ทาํการ อบต. 500,000          อาคารสาํนกังาน อบต.มีความ กองช่าง

 ทาํงานใหเ้กิดความสะดวกมีความ สะดวกสบาย  เหมาะสมในการให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื#ออาํนวยให้ บริการประชาชน
เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน

7 โครงการก่อสร้างหอ้งเกบ็ของ อบต. เพื�อปรับปรุงอาคารสถานที�ใหม้ีสถาน ก่อสร้างหอ้งเกบ็ของ ที�ทาํการ อบต. 300,000          มีสถานที�ในการเกบ็วสัดุอุปกรณ์ กองช่าง
 ที�ในการเกบ็ของ วสัดุ อุปกรณ์ของ โรงจอดรถ ของ อบต.ใหม้ีความเป็นระเบียบ

อบต.เป็นระเบียบเรียบร้อย เรียบร้อย สะดวก

งบประมาณและที�มา

รายละเอียดโครงการพฒันา
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อบต.เป็นระเบียบเรียบร้อย เรียบร้อย สะดวก

8 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที�ทาํการ เพื�อปรับปรุงอาคารสถานที�ใหม้ีความ ก่อสร้างโรงจอดรถ ที�ทาํการ อบต. 200,000          อาคารที�ทาํการ อบต.ใหม้ีที�จอด กองช่าง
 อบต. มั�นคง แขง็แรง เหมาะสมในการให้ รถเพื�อความสะดวก สาํหรับผูท้ี�

บริการประชาชน มารับบริการ

9 โครงการก่อสร้างทางลาดและหอ้งนํ# า เพื�อก่อสร้างระบบบริการสาํหรับผู ้ ก่อสร้างระบบบริการสาํหรับผูพ้กิาร 2,000,000       อาคารที�ทาํการ อบต.มีระบบการ กองช่าง
สาํหรับผูพ้กิาร พกิารที�มารับบริการ (หอ้งนํ# า , ทางลาด  ฯลฯ) ใหบ้ริการสาํหรับผูพ้กิารที�มา

รับบริการ

10 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื�อใชเ้ป็นสถานที�ในการประชุมและ  - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1,000,000        - มีสถานที�ในการประชุม และ ส่วนโยธา
จดักิจกรรมต่างของตาํบล จาํนวน  1  หลงั จดักิจกรรมต่าง ๆ ในตาํบล



ยทุธศาสตร์ที� 5  ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ
        แนวทางการพฒันาที�  5.1 การบริหารจดัการองคก์รตามหลกัธรรมภิบาล

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
11 โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางเขา้องค์ เพื�อก่อสร้างป้ายบอกทางสาํหรับผูท้ี� ก่อสร้างป้ายบอกทางเขา้องคก์ารบริ 50,000            ประชาชนนอกพื#นที�ที�เขา้มาติด กองช่าง

การบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย มาติดต่อราชการในพื#นที� หารส่วนตาํบล ทุกทาง ต่อราชการ มีความสะดวกในการ
เดินทาง

12 โคงการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบตัิ เพื�อดาํเนินการจดัหาวสัดุ/อุปกรณ์/  - จดัหาวสัดุ/อุปกรณ์/ครุภณัฑ ์ที�ใชใ้น 100,000          100,000           100,000           การปฏิบตัิงานขององคก์ารบริหาร สาํนกัปลดั
งานของ อบต. ครุภณัฑ ์ในการปฏิบตัิงานขององค์ การปฏิบตัิงาน ส่วนตาํบลมีความสะดวก รวดเร็ว

การบริหารส่วนตาํบลใหม้ีประสิทธิ และมีประสิทธิภาพ
ภาพ

งบประมาณและที�มา
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ภาพ

13 โครงการรังวดัที�ดินสาํหรับที�หลวง เพื�อพฒันาพื#นที�ดินสาธารณะของ สนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนิน 50,000            สามารถคน้หาขอ้มูลและทราบ ส่วนโยธา
ตาํบล การ พื#นที�หลวงในตาํบล

14 โครงการติดตั#งเครื�องปรับอากาศศูนย์ เพื�อปรับปรุงสภาพหอ้งเรียนใหเ้หมาะ จดัซื#อ/ติดตั#งเครื�องปรับอากาศ 3,000,000       3,000,000        3,000,000        หอ้งเรียนมีสภาพเหมาะสมแก่การ
พฒันาเดก็เลก็ สมแก่การเรียนรู้สาํหรับเดก็ เรียนรู้ เดก็มีพฒันาการทางดา้น

ร่างกาย อารมณ์จิตใจดี

15 โครงการพฒันาระบบงานธุรการ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ จดัหาโปรแกรมในการปฏิบตัิงานดา้น 20,000            20,000             20,000             ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน สาํนกัปลดั
งานดา้นธุรการใหเ้ป็นระบบ ธุรการ ดา้นธุรการเพิ�มมากขึ#น
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ยทุธศาสตร์ที� 5  ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ
        แนวทางการพฒันาที�  5.1 การบริหารจดัการองคก์รตามหลกัธรรมภิบาล

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
16 โครงการจดัซื#อรถกระเชา้ไฟฟ้า เพื�อจดัหารถกระเชา้ไฟฟ้าสาํหรับใช้ จดัซื#อรถกระเชา้ไฟฟ้า จาํนวน 1 คนั 1,000,000       1,000,000        1,000,000        มีรถยนตท์ี�เหมาะสมใชใ้นราชการ สาํนกัปลดั

การบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย ในราชการ  

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
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ยทุธศาสตร์ที� 5  ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ
        แนวทางการพฒันาที�  5.2 การส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของ อปท.และทุกภาคส่วนในการพฒันาทอ้งถิ�น

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการจดัทาํแผนพฒันา ฯ(ประชา เพื�อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน จดัสรรงบประมาณในการจดัการ 10,000            10,000             10,000             ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สาํนกัปลดั

คมหมู่บา้น/ตาํบล) การวางแผนและการแกไ้ข ประชุมประชาคมระดบัตาํบล วางแผนการดาํเนินการเพื�อ
ปัญหาระดบัตาํบลของทั#ง 13  พฒันาตาํบล
หมู่บา้น

2 โครงการพฒันาศกัยภาพกรรมการหมู่ เพื�อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน จดัสรรงบประมาณในการจดัการ 10,000            10,000             10,000             คณะกรรมการมีความรู้ความเขา้ สาํนกัปลดั
บา้น การวางแผนและการแกไ้ข อบรมพฒันาศกัยภาพของกรรมการ ใจในกระบวนการวางแผนใน

ปัญหาระดบัหมู่บา้นพร้อมสู่กระบวน หมู่บา้น ระดบัหมู่บา้นเพื�อเชื�อมโยงไปใน

แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและที�มา
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ยทุธศาสตร์ที� 5  ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ
        แนวทางการพฒันาที�  5.3 การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรเพื�อการบริหารจดัการที�มีประสิทธิถภาพ

เป้าหมาย
ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ผลลพัธ์ที�คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที�

(บาท) (บาท) (บาท)  รับผดิชอบ
1 โครงการอบรมเพื�อพฒันาประสิทธิ เพื�อเพิ�มพนูความรู้ ทกัษะและวสิัย จดัส่งพนกังานเขา้รับการฝึกอบมใน 50,000            50,000             50,000             บุคลากรสามารถนาํความรู้ สาํนกัปลดั

ภาพบุคลากรในการปฏิบตัิงาน ทศัน์ในการปฏิบตัิงานแก่บุคลากร หลกัสูตรต่าง ๆ มาใชใ้นการปฏิบตัิงานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ

2 โครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะผู ้ เพื�อเพิ�มพนูความรู้ ความสามารถ จดัสรรงบประมาณเพื�อส่งเสริมความรู้ 200,000          200,000           200,000           กลุ่มเป้าหมายไดร้ับความรู้ สาํนกัปลดั
บริหารและสมาชิก อบต. ทกัษะ และสามารถนาํความรู้มาใช้ และทกัษะในการบริหารงานการศึกษา ความสามารถ ทกัษะ เพื�อนาํ
 ในการปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิ ดูงาน มาใชใ้นการปฏิบตัิงานได้

ภาพ  อยา่งมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที�มา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)
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3 โครงการพฒันาศกัยภาพรในการให้ เพื�อเพิ�มพนูความรู้ความสามารถ ส่งบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งเขา้รับการฝึก 100,000          100,000           100,000           บุคลากรสามารถนาํความรู้ สาํนกัปลดั
บริการ ทกัษะและวสิัยทศัน์ในการปฏิบตัิ อบรม มาใชใ้นการปฏิบตัิงานได้

งานดา้นบริการ อยา่งมีประสิทธิภาพ

4 โครงการพฒันาศกัยภาพครูผูดู้แลเดก็ เพื�อเพิ�มพนูความรู้ความสามารถ ส่งบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งเขา้รับการฝึก 50,000            50,000             50,000             บุคลากรสามารถนาํความรู้ สาํนกัปลดั
ทกัษะและวสิัยทศัน์ในการปฏิบตัิ อบรม มาใชใ้นการปฏิบตัิงานได้
งานการศึกษาและดูแลเดก็เลก็ อยา่งมีประสิทธิภาพ


