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แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง    อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 

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

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  
  ตั้งอยู่เลขท่ี  345  หมู่ที่ 1 2  ถนนเทิง – เชียงของ  ต าบลเวียง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย     
57160  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเทิงไปทางทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย
ประมาณ  65  กิโลเมตร    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของศาลากลางจังหวัดเชียงราย   สถานที่ราชการ
ใกล้เคียงคือ  ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายสาขาเทิง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 108.83 ตร.กม.หรือ 68,018.75 ไร่ 
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  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มตามแนวเขตภูเขา และเขตปุาไม้ มีแม่น้ าอิงและแม่น้ าลาวไหลผ่าน 
ที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นเชิงเขาและท่ีราบเชิงเขา   มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 และหมายเลข 
1021 ผ่าน 
 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
  อากาศบนภูเขาจะค่อนข้างเย็นแต่ฤดูกาลจะเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนโดยได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนและลมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่ม
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคมและฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 
 
  1.4 ลักษณะของดิน  
  ประกอบด้วยดิน 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ บริเวณท่ีราบเป็นดิน ที่เกิดจากตะกอนล าน้ าระดับต่าง ๆ 
และบริเวณภูเขาและท่ีสูงชัน   เป็นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชัน  ดินตะกอนล าน้ าระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย
ดินหลายชนิด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงดีหรือดีปานกลาง เนื้อดินร่วน จนถึงดินเหนียว มีการระบาย
น้ าดีจนถึงเลวปกติใช้ในการท านา  ดินบนภูเขาและที่ชันมีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแห่งมีก้อนกรวดและก้อนหิน
ปะปนในเนื้อดินหรือกระจัดกระจายไปตามผิวดิน ลักษณะเนื้อดินสีของดินและปฏิกิริยาดิน แตกต่างกันไป
แล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดโดยทั่วไปมักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  
  แม่น้ าสาขาท่ีไหลผ่าน เช่น แม่น้ าอิง ความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดประมาณ 100 ก.ม. ต้นน้ า
เกิดจากส่วนด้านใต้ของหนองเล็งทรายก่อนเข้ากว๊านพะเยาไหลผ่านอ าเภอเทิงไปบรรจบกับแม่น้ าโขงที่อ าเภอ
เชียงของ และแม่น้ าลาวที่บรรจบกับน้ าแม่น้ าหงาว และไหลผ่านมาบรรจบกับแม่น้ าอิง ด้านหลังเทศบาลเวียง
เทิง   นอกจากแม่น้ าสาขาท่ีไหลผ่าน พื้นที่ต าบลเวียง ยังมีอ่างเก็บน้ า เช่น อ่างเก็บน้ าบ้านทุ่งโห้ง   อ่างเก็บน้ า
บ้านห้วยไคร้  อ่างเก็บน้ าห้วยริว และอ่างเก็บน้ าห้วยหลวง ที่ใช้การการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและในภาค
เกษตรกรรม 
 
  1.6 ลักษณะของไม้และปุาไม้  
  มีลักษณะเป็นปุาเบญจพรรณ  ปุาแพะหรือปุาเต็งรัง มีลักษณะเป็นปุาโปร่ง มีต้นไม้ขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ฤดูแล้งจะผลัดใบ และมีไฟปุาเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี   พ้ืนที่ปุาไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ปุาดอยทา ปุา
ห้วยไคร้ 
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 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  

  หมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  มีจ านวน  20  หมู่บ้าน  
ดังนี้ 
  1.บ้านห้วยไคร้  หมู่ที่  3  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายนิกร   แปงค า  
 2.บ้านร่องแช่  หมู่ที่  4  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายกุน  เขียวจ าปา  

3.บ้านทุ่งโห้ง  หมู่ที่  5  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายดวงแสง ไกลถิ่น  
4.บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่  6  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ     นายประทวน กรดแก้ว  
5.บ้านทุ่งขันไชย       หมู่ที่  7  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ ร.ต.ร าจวน        วงศ์ใหญ ่
6.บ้านห้วยไคร้เก่า หมู่ที่  8  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  ร.ต.ศรีบุตร        ผู้ด ี
7.บ้านร่องขามปูอม หมู่ที่  9  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายประศาสตร์   กุลไพศาล 
8.บ้านใหม่  หมู่ที่  10 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายอนันต์  กองวงค์ 
9.บ้านห้วยผึ้ง  หมู่ที่  11 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายพิทักษ์         กองสอน 
10.บ้านร่องริว  หมู่ที่  12 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายทองพูน        แก้วนิล 
11.บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 13 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมประสงค์    จุฬารี 
12.บ้านม่วงไพวัลย์  หมู่ที่  16 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวสันต์           กว้างขวาง 
13.บ้านห้วยไคร้สันติภาพ  หมู่ที่  17  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายกิตติพงษ์   แปงค า 
14.บ้านริมอิง    หมู่ที่  18 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายจ านงค์    ศิริใจ 
15.บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่  19 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายตัน               ทฤษฎี  
16.บ้านห้วยไคร้เหนือ    หมู่ที่  21  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวีนัส             ณ เมืองนิล 
17.บ้านทุ่งโห้งเหนือ    หมู่ที่  22 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายภคิน             ไกลถิ่น  
18.บ้านห้วยระเมศ    หมู่ที่  23 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายจันทร์แก้ว      ดอนโศรก 

  19.บ้านห้วยไคร้ใต้    หมู่ที่  24 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายรุ่ง                ทะลา 
20.บ้านห้วยไคร้ลานทอง    หมู่ที่ 25 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายพิเศษ            ทะบุญมา  
 

  2.2 การเลือกตั้ง  
  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ ต าบลเวียง  มีจ านวนทั้งสิ้น  6,941   คน 
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 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
     

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม
ประชากร 

3 บ้านห้วยไคร้ 180 186 172 358 
4 บ้านร่องแช่  294 424 401 825 
5 บ้านทุ่งโห้ง  263 292 303 595 
6 บ้านห้วยไคร้ใหม่ 322 450 417 867 
7 บ้านทุ่งขันไชย 246 223 180 403 
8 บ้านห้วยไคร้เก่า 171 223 240 463 
9 บ้านร่องขามปูอม 158 222 235 457 

10 บ้านใหม่  376 318 352 670 
11 บ้านห้วยผึ้ง  204 243 225 468 
12 บ้านร่องริว  413 484 486 970 
13 บ้านห้วยหลวง 253 432 443 875 
16 บ้านม่วงไพรวัลย์ 113 142 117 259 
17 บ้านห้วยไคร้สันติภาพ 198 261 247 508 
18 บ้านริมอิง  142 211 238 449 
19 บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ 176 199 172 371 
21 บ้านห้วยไคร้เหนือ 177 224 246 470 
22 บ้านทุ่งโห้งเหนือ 204 217 260 477 
23 บ้านห้วยระเมศ 210 236 218 454 
24 บ้านห้วยไคร้ใต้ 140 210 190 400 
25 บ้านห้วยไคร้ลานทอง 141 191 217 408 

 รวม 4,381 5,388 5,359 10,747 
ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอเทิง    ณ วันที่ 11  เดือนมกราคม   พ.ศ.2561 
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  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
  

หมู่ที ่ หมู่บ้าน วัยทารก   วัยก่อน
เรียน   

วัยเรียน  วัยรุ่น  วัย
ผู้ใหญ่
ตอนต้น  

วัย
ผู้ใหญ่

กลางคน 

วัย
ผู้สูงอายุ 

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

แรกเกิด 
- 2 ปี 

 3- 5 
ปี  

 7-12 
ปี 

13-19 
ปี 

20-39 
ปี 

  40-
59 ปี 

 60 ปี
ขึ้นไป 

18 ปี
ขึ้นไป 

3 บ้านห้วยไคร ้ 3 19 14 26 102 128 61 242 

4 บ้านร่องแช่  9 31 68 56 230 308 120 556 

5 บ้านทุ่งโห้ง  7 26 29 37 158 220 120 388 

6 บ้านห้วยไคร้ใหม ่ 18 32 62 45 265 276 151 559 

7 บ้านทุ่งขันไชย 9 12 20 26 129 145 61 280 

8 บ้านห้วยไคร้เก่า 10 15 15 33 129 163 102 302 

9 บ้านร่องขามปูอม 12 21 29 36 129 133 89 272 

10 บ้านใหม่  12 15 42 46 196 224 141 436 

11 บ้านห้วยผึ้ง  12 11 23 37 127 166 92 308 

12 บ้านร่องริว  15 18 77 75 303 336 149 665 

13 บ้านห้วยหลวง 33 33 60 71 251 294 126 568 

16 บ้านม่วงไพรวัลย ์ 4 7 11 11 87 89 41 184 

17 บ้านห้วยไคร้สันติภาพ 11 12 22 41 139 193 85 343 

18 บ้านริมอิง  8 13 39 26 128 154 79 288 

19 บ้านทุ่งเฉลิมพระ
เกียรต ิ

7 10 27 24 96 133 71 235 

21 บ้านห้วยไคร้เหนือ 13 13 23 38 127 165 85 306 

22 บ้านทุ่งโห้งเหนือ 11 19 19 22 152 162 93 320 

23 บ้านห้วยระเมศ   11 15 32 29 142 152 179 

24 บ้านห้วยไคร้ใต ้ 6 20 20 18 108 141 92 258 

25 บ้านห้วยไคร้ลานทอง 5 7 29 24 99 147 81 252 

  รวม 205 345 644 724 2,984 3,719 1,991 6,941 

 ประชากรรวม 10,612        

 ข้อมูล  ณ   กันยายน  2561 
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 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  

  สถานศึกษาในเขตพื้นที่   ประกอบด้วย 

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัด อบต.  จ านวน    5    แห่ง 
  1.1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้    
  1.2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโห้ง    
  1.3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ 
  1.4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง 
  1.5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมอิง 

  2. โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   จ านวน 2 
แห่ง 
    2.1. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

  2.2. โรงเรียนบ้านร่องแช่ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
    2.3. โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง     
    2.4. โรงเรียนบ้านใหม่ 
  3. โรงเรียนเอกชน จ านวน 2 แห่ง จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    3.1. โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา (อนุบาลถึง ป.6)     
    3.2. โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม (อนุบาลถึง ม.6) 

  4.2 สาธารณสุข  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านร่องแช่  จ านวน    1     แห่ง  
  4.3 อาชญากรรม  
 ....................................-...................................................................................................  
  4.4 ยาเสพติด      
 ...............................-.........................................................................................................  
  4.5 การสังคมสงเคราะห์  
  รายละเอียดประชากรที่ขอรับสวัสดิการ  ( ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน  2562) 
   จ านวนประชากรพิการที่ขึ้นทะเบียน        จ านวน          284    คน 
   จ านวนผู้สูงอายุที่ข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ  จ านวน      1, 889    คน 
   จ านวนประชากรที่ติดเชื้อ HIV ที่ขอรับเบี้ยยังชีพ จ านวน           57    คน  
 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020   ตัดผ่านตั้งแต่บ้านร่องริว  หมู่ที่ 12  ถึงบ้านห้วย
ไคร้  หมู่ที่ 21  เชื่อมต่อต าบลต้า   อ าเภอขุนตาล    
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021   ตัดผ่านตั้งแต่บ้านใหม่  หมู่ที่ 10  ถึงบ้านห้วยระ
เมศ  หมู่ที่ 23   เชื่อมต่อบ้านปี้  ต าบลหงาว   
  - เส้นทางหลวงชนบท ตัดผ่านตั้งแต่บ้านใหม่  หมู่ที่ 10  ถึงบ้านห้วยหลวง  หมู่ที่  13  
เชื่อมต่อเขตต าบลอ่างทอง  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 
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  5.2 การไฟฟูา  
    มีส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอเทิง  ตั้งอยู่เลขที่  140  หมู่ที่  12   ถนน
เทิง-เชียงของ  ต าบลเวียง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย   โทรศัพท์   0-5379-5500-1   ในพ้ืนที่ต าบล
เวียงทั้ง  20  หมู่บ้านมีระบบไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
     
  5.3 การประปา  
  1.ระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก โดยใช้แหล่งน้ าสาธารณะ  เพ่ือผลิตน้ าประปาให้ชุมชน 
จ านวน  8   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย   
  - บ้านร่องแช่   หมู่ที่  4    - บ้านใหม่   หมู่ที่  10 
  - บ้านริมอิง  หมู่ที่  18    - บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ   หมู่ที่ 19 
  - บ้านห้วยไคร้เหนือ  หมู่ที่  21   - บ้านทุ่งโห้งเหนือ   หมู่ที่  22 
  - บ้านห้วยระเมศ   หมู่ที่  23   - บ้านห้วยไคร้ใต ้  หมู่ที่  24 
  2.ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเชมเปญ โดยใช้แหล่งน้ าบาดาล/แหล่งน้ าสาธารณะ  เพ่ือผลิต
น้ าประปาให้ชุมชน จ านวน  8   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย   
  - บ้านห้วยไคร้    หมู่ที่  3   - บ้านทุ่งโห้ง    หมู่ที่  5  
  - บ้านห้วยไคร้ใหม่  หมู่ที่  6  - บ้านทุ่งขันไชย  หมู่ที่ 7  
  - บ้านห้วยไคร้เก่า  หมู่ที่ 8  - บ้านร่องขามปูอม  หมู่ที่ 9  
  - บ้านห้วยผึ้ง   หมู่ที่ 11   - บ้านห้วยหลวง  หมู่ที่ 13  
  - บ้านม่วงไพรวัลย์  หมู่ที่  16  - บ้านห้วยไคร้สันติสุข  หมู่ที่ 17  
  - บ้านห้วยไคร้ ลานทอง หมู่ที่  25  
  3. ระบบประปาส่วนภูมิภาค   จ านวน  3   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย   
  - บ้านร่องริว      หมู่ที่ 12    
  - บ้านใหม่     หมู่ที่ 10  
  - บ้านห้วยระเมศ    หมู่ที่ 23  
 

  5.4 โทรศัพท์  
   โทรศัพท์ส านักงาน/แฟกซ์   0-5379-5691  
   โทรศัพท์ภายใน  ต่อ   ส านักงานปลัด   กด   11 
        กองคลัง   กด  12 
        กองช่าง  กด   13 
        กองการศึกษา  กด  14 
        ห้องท างาน ปลัด อบต.เวียง       กด  15  
        ห้องท างาน นายก อบต.เวียง    กด  16  
        ห้องประชุมบษุราคัม     กด  17  
        ห้องประชุมรังสรรค์  กด  18 
          

  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
   รหัสไปรษณีย์หลัก   57160     เบอร์โทรส านักงาน  0-5379-5691 
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 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร  

 พืชเศรษฐกิจส าคัญท่ีสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ 
 1.ข้าว   จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 4,000    ไร่  
 2.ข้าวโพด   จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,500    ไร่  
 3.แตงโม   จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ    200    ไร่  
 4.ล าไย   จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,000    ไร่  
 

  6.2 การประมง  
   การประมงในพื้นที่ของต าบลเวียง  เป็นการประมงระดับพื้นบ้าน  ใช้เครื่องมือจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยหาสัตว์น้ าตามแหน่งน้ าสาธารณะ  เช่น  ล าห้วย   หนองน้ า   ล าคลอง   และแม่น้ าสายหลัก  
เช่นแม่น้ าอิง  และแม่น้ าลาว 
 
     

  6.3 การปศุสัตว์  
   มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เช่น ปลานิล  เป็ด ไก่ และวัวพันธุ์พ้ืนเมือง  รวมทั้ง
แหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่บ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ 7 โดยใช้แหล่งน้ าจากสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านทุ่งขันไชย
สูบน้ าจากแม่น้ าลาวเข้าสู่แหล่งเพาะเลี้ยง 
  
 

  6.4 การบริการ  
  ที่พัก 
   -  โรงแรมวัทนวรรณ  เบอร์โทรศัพท์   089 633 6930   
   -  วังมัจฉา  รีสอร์ท  เบอร์โทรศัพท์   081 366 0507 
   -   ภูริตา   รีสอร์ท     เบอร์โทรศัพท์   0861141967 
  ร้านอาหาร  
   -  ร้านบ่อกุ้ง ครัวทุ่งกุ้งทอง กุ้งเผา เบอร์โทรศัพท์    089 435 7480 
   -  ร้านอาหารบ่อกุ้งลุงสุบรรณ์ ครัวมาลี เบอร์โทรศัพท์    087 361 3982 
   - ร้านอาหารบ่อกุ้งลุงพงษ์  เบอร์โทรศัพท์    096 450 1297 
   - ร้านอาหารบ่อกุ้งครัวหนูแดง  เบอร์โทรศัพท์   084 620 5719 
 
 

  6.5 การท่องเที่ยว   
   - วัดเทิงเสาหิน เป็นวัดเก่าแก่ของอ าเภอเทิง ภายในมีโบราณสถาน เช่น วิหาร เสาหิน 
ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่   หมู่ที่ 10 ต าบลเวียง   อ าเภอเทิง    จังหวัดเชียงราย 
   - วัดใหญ่หนองปลาขาว    เป็นโบราณสถาน  ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยไคร้ใหม่   หมู่ที่ 6  ต าบล
เวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย   อยู่ใกล้กับหนองปลาขาวซึ่งเป็นแม่น้ าอิงเดิม ในวัดมีพระพุทธรูปโบราณ 
ศิลปะเชียงแสน  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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  6.6 อุตสาหกรรม  

  การอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต าบลเวียง  มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน และมีโรงงานใน
พ้ืนที่  1  แห่ง  ได้แก่   บริษัทสหแสนหมิง   จ ากัด   ตั้งอยู่เลขท่ี  80  หมู่ที่ 19  ต าบลเวียง  อ าเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย  57160  ประกอบกิจการเกี่ยวกับอบพืชผลทางการเกษตรหรือเมล็ดพืช 

 

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  อาชีพหลักของประชากรในเขตต าบลเวียง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม อาทิ 
การท านา การท าสวน การท าไร่ การท าการประมง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทางด้านพาณิชยกรรม อาทิ 
การค้าขาย การบริการ และยังประกอบอาชีพรับจ้าง ประกอบกิจการอุตสาหกรรมครัวเรือน รับราชการ   โดย
กิจการด้านการพาณิชย์มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ร้านค้า/ขายของช า   78 แห่ง  
โรงสีข้าว    19 แห่ง  
โรงเรียนเอกชน     2  แห่ง  
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   12 แห่ง 
หอพัก/บ้านเช่า/โรงแรม/รีสอร์ท   4 แห่ง  
ร้านอาหาร    18 แห่ง  
ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง   4 แห่ง 
ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์การเกษตร  7 แห่ง  
ปั๊มน้ ามัน    1 แห่ง 
อู่ซ่อมรถ/เคาะพ่นสี   16 แห่ง  
ตลาดสด    3 แห่ง  
 

  6.8 แรงงาน  
    - 
 
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา    ในพ้ืนที่ต าบลเวียง  มีประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  90 
ศาสนาคริสต์   ร้อยละ  8    และศาสนาอิสลาม   ร้อยละ  2   โดยมีศาสนสถานในพ้ืนที่   จ านวน  16   แห่ง  

ดังนี้ 
1. วัดหนองปลาขาว   ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านห้วยไคร้ใหม่ 
2. วัดโพธิ์สว่าง   ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านห้วยไคร้ใหม่  
3. วัดห้วยไคร้เก่า   ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านห้วยไคร้เก่า  
4. วัดพระธาตุขุนทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่  25  บ้านห้วยไคร้ลานทอง 
5. วัดพระธาตุจอมหงส์  ตั้งอยู่หมู่ที่  11 บ้านห้วยผึ้ง  
6. วัดทุ่งโห้ง   ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านทุ่งโห้ง  
7. วัดพระธาตุจุฬามณี  ตั้งอยู่หมู่ที่  19 บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ  
8. วัดร่องริว   ตั้งอยู่หมู่ที่  12 บ้านร่องริว  
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9. วัดเทิงเสาหิน   ตั้งอยู่หมู่ที่  9  บ้านร่องขามปูอม  
10. ส านักสงฆ์บ้านห้วยระเมศ   ตั้งอยู่หมู่ที่  23 บ้านห้วยระเมศ  
11. วัดขันไชยวราราม  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้านทุ่งขันไชย  
12. วัดปุาม่วงไพรวัลย์  ตั้งอยู่หมู่ที่  16 บ้านม่วงไพรวัลย์  
13. วัดช้างค้ า   ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านร่องแช่  
14. วัดโพธิ์ศรีพัฒนา   ตั้งอยู่หมู่ที่  13 บ้านห้วยหลวง  
15. โบสถ์คริสตจักร   ตั้งอยู่หมู่ที่  10  บ้านใหม่  

 
  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
    - งานประเพณี  บุญเผวดเทศน์มหาชาติ  หมู่ที่ 12  
    - งานประเพณีจุดบั้งไฟ   หมู่ที่  6,8,13  
    - งานประเพณีลอยกระทง  
    - งานแข่งขันเรือพาย  
    - งานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  
 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  
   - ภูมิปัญญาท้องถิ่น   เช่น    
     1. การใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรค   หมู่ที่ 11  และ หมู่ที่  12  
     2. การบ าบัดโรคด้วยการนวดฝุาเท้า  และอบทราย  
   - ภาษาท้องถิ่น  ดังนี้  
     1.ภาษาพ้ืนเมือง  
     2.ภาษาอีสาน   หมู่ที่  6,12,13,16 
     
  7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
     1.งานจักสานจากตะกร้าหวาย     หมู่ที่  4, หมู่ที่  10  
     2.ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากกะลามะพร้าว   หมู่ที่  10  
     3.ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม      หมู่ที่  12  
     4.ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร     หมู่ที่ 11,  หมู่ที่  12  
     5.ผลิตภัณฑ์งานถักทอจากเส้นไหมพรม     หมู่ที่  24  
     6.ผลิตภัณฑ์งานทอเสื่อจากต้นกก     หมู่ที่ 12  
 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ า 
   1.แหล่งน้ าสาขา  เช่น  แม่น้ าอิง ,  แม่น้ าลาว  
   2. อ่างเก็บน้ าสาธารณะ   เช่น  อ่างเก็บน้ าบ้านห้วยไคร้,อ่างเก็บน้ าบ้านทุ่งโห้ง,อ่างเก็บน้ า
ห้วยผึ้ง,  อ่างเก็บน้ าห้วยริว,อ่างเก็บน้ าห้วยหลวง  
  8.2  ปุาไม้  
   แหล่งปุาไม้ท่ีส าคัญ  ได้แก่  ปุาห้วยไคร้   ปุาดอยทา  เป็นต้น 
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  8.3  ภูเขา  
    มีเขตภูเขาอยู่ในเขตวนอุทยานพญาพิภักดิ์   เช่น  ปุาห้วยไคร ้
  8.4  ทรัพยากรธรรมชาตทิี่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ปัจจุบันมีปุาไม้ชุมชน  ที่ได้รับการอนุรักษ์รักษาไว้   เพื่อเป็นปุาธรรมชาติเอาไว้ส าหรับ
เป็นแหล่งต้นน้ าและใช้สอยจากของปุา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  มีความอุดมสมบูรณ์  
และมีการจัดท าโครงการปลูกปุาชุมชน เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ในทุกๆ ปี     ส่วนในด้านแหล่งน้ า  มีการปรับปรุง
โดยการขุดลอกเพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  และเพ่ือใช้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์น้ า    รวมทั้งเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคในชุมชน และใช้ส าหรับพ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่ 
  
 9. อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
  ...........................-......................................  
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
    1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
    2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
    5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
  

   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
    1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
    2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล าในสังคม 
    3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง  
และยั่งยืน 
    6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส 
    8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
    10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 
 

   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2   การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ  ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ  เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
   ยุทศาสตร์ที่ 4  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการ
ลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต 
เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 
ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  
   1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2.1 วิสัยทัศน์  
  บ้านเมืองน่าอยู่  คุณภาพชีวิตก้าวหน้า   เกษตรพัฒนา   ศิลปวัฒนธรรมล้ าค่า   การศึกษา
เด่น   เน้นสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
   2.2 ยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารพื้นฐาน 
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  2.3 เป้าประสงค์  
  1.มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  2.มีระบบสาธารณูปโภคท่ีอ านวยความสะดวก และเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของประชาชน 
  3.มีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ าส าหรับการท าเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ 
  4.กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  5.ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง 
  6.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  รวมทั้งได้รับการดูแลเบื้องต้นทางด้านสาธารณสุข 
  7.ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  8.ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ได้รับการปูองกันและแก้ไข 
  9.ประชาชนในทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  10. วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์รักษาไว้ 
  1 1.ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมด้านการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
  1 2.เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการท าเกษตรกรรม ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่าย 
และเพ่ิมรายได้ในการท าการเกษตรกรรม   
  1 3.เกษตรกรสามารถสร้างสินค้าที่ปลอดภัยและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร   
  1 4.ชุมชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  เหมาะสมกับการด ารงชีพ 
  1 5.ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  ปุาไม้  แหล่งน้ าได้รับการดูแลรักษาให้คงความอุดมสมบูรณ์ 
  1 6.ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และร่วมติดตามประเมินผลการพัฒนา 
  1 7.บุคลากรในสังกัด อบต.เวียง และสมาชิกสภา ฯ ได้รับการการพัฒนาความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น  
  1 8.การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และโปร่งใส  ประชาชนตรวจสอบได้ 
  1 9.มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  20.อปท.มีการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ  
 
  2.4 ตัวช้ีวัด  
  1.มาตรฐาน ของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีการด าเนินงานตามแบบที่ อบต.เวียง
ก าหนด 
  2.คุณภาพชีวิตของประชาชน  เช่น  รายได้ในครัวเรือน   สุขภาพอนามัย   ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
  3.การเข้าถึงการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ของประชาชน 
  4.  วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีได้รับการอนุรักษ์และการส่งเสริม 
  5.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการของประชาชน 
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  6.การท าการเกษตรแบบอินทรีย์ของประชาชน  และภาระค่าใช้จ่าย รวมทั้งรายได้จากการท า
การเกษตรกรรม 
  6. พื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์  เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต 
  7. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน 
   8.  ศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน  ใน การให้บริการกับประชาชนในด้านต่าง ๆ 
  
  2.5 ค่าเป้าหมาย  
  1.มีการ ด าเนินการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่น้อยกว่า   20   โครงการ/ป ี
  2. กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่น้อยกว่า 3 ราย/ปี 
  3.จัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะอาชีพ หรือการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า 3 โครงการ/ปี 
  4.มีกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า  10   โครงการ/ปี 
  5.มีกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
ปูองกันปัญหายาเสพติดไม่น้อยกว่า  10   โครงการ/ปี 
  6.มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยไม่
น้อยกว่า   10 โครงการ/ปี 
  7.มีกิจกรรมในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   6   โครงการ/ปี 
  8.มีกิจกรรมในการส่งเสริมด้านการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ   4  โครงการ/ปี 
  9.มีกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนในการท าเกษตรแบบชีวภาพ   เกษตรปลอดสารพิษ  
รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรไม่น้อยกว่า  7  โครงการ/ปี  
  1 0.มีกิจกรรมในการส่งเสริมและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่
น้อยกว่า  4   โครงการ/ปี 
  1 1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระบอบประชาธิปไตยไม่น้อย
กว่า 1  โครงการ/ปี 
  1 2.มีกิจกรรมในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อบต.เวียง และฝุายบริหาร สมาชิกสภา ฯ  
ไม่น้อยกาว่า  2   โครงการ/ปี 
  1 3.มีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5  
รายการ/ปี 
  14.มีกิจกรรมในการส่งเสริมในการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ  1  โครงการ/ปี 
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  2.6 กลยุทธ์  
  1.การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบการขนส่ง  
  2.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
   3.การพัฒนาด้านแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร  
  4.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
  5. การ ฝึกทักษะอาชีพและการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ และการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
  6. การส่งเสริมและดูแลด้านสาธารณสุขของประชาชน 
  7.การส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันสาธารณภัยในชุมชน 
  8.การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด  รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน 
  9.การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
  10.การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  1 1.การส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ในการเล่นกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ 
  1 2.การส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์  การเกษตรปลอดสารพิษ  และการเกษตรแบบ
พอเพียง  
  13.การส่งเสริมเกษตรกรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทาง  
  1 4.การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งน้ าธรรมชาติ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ให้
คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
  15. การส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของชุมชน  
  16. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สมาชิกสภา ฯ  เพ่ือการให้บริการแก่ 
ประชาชนอย่างท่ัวถึง  
  17. การเพ่ิมเติม/ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้  และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาส่งเสริมในการ
ปฏิบัติงาน   
  18.การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม  
   
  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
   องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟ้ืนฟูการ
จัดบริการสาธารณะ หรือด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  รวมทั้งได้รับ การศึกษา  อันเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ  ซึ่ง เป็นการพัฒนาที่มีความยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม  เศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม และ
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มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  โดยมีการวางแผน การด าเนินงานในระดับต่าง ๆ แล้วน ามาพิจารณา  
วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา  เพ่ือสนองต่อ ความต้องการของประชาชน สร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการกับประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้  6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารพื้นฐาน 
    
  2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
   ในภาพรวมของการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  มีการวางยุทธ
ศาตร์การพัฒนาไว้โดยการยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   ยุทธศาสตร์จังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย  เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  เพ่ือให้
การพัฒนาในด้านต่างๆ รองรับและสอดคล้องสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได ้ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน  และมีทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ได้มีการด าเนินการประชุมประชาคมทั้งระดับ
หมู่บ้านและระดับต าบล  เพ่ือรวบรวมข้อมูลประเด็นสภาพปัญหา  ความต้องการการพัฒนา  และความคิดเห็น
ของประชาชนทีไ่ดเ้สนอจากการประชุมประชาคม   และน ามาวิเคราะห์ปัญหา  ประกอบกับสภาพแวดล้อม 
และศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง โดยการท า SWOT Analysis วิเคราะห์
จุดแข็ง   จุดอ่อน  โอกาส   อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก   สรุปได้ดังนี้  
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กลุ่มของสภาพปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1.ด้านการบริการสาธารณะ 1.ถนนในชุมชน มีสภาพที่เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ  และเป็น

อุปสรรคกับการคมนาคมขนส่ง และการสัญจรของประชาชน 
2.ระบบไฟฟูาสาธารณะยังมีไม่เพียงพอ   ชุมชนมีการขยายที่
อยู่อาศัย  ท าให้บางพื้นทีย่ังไม่มีระบบไฟฟูาใช้ 
3.น้ าเสียที่ปล่อยจากชุมชน  เริ่มมีปัญหา  จากการอาศัยที่
หนาแน่นขึ้น 
4.น้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าส าหรับการ
เกษตรกรรมยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ  

2.ด้านสังคม 1.การดูแลผู้ด้อยโอกาส ยังไม่ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 
2.ปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งการดูแลด้าน
สาธารณสุขยังไม่ทั่วถึง 
3.ปัญหาการเกิดสาธารณภัยจากธรรมชาติ  รุนแรงขึ้นทุกป ี
4.ปัญหายาเสพติดที่กลุ่มเยาวชนมีความเสี่ยงกับการไปยุ่ง
เกี่ยว 
5.วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ขาดการส่งเสริมและ
อนุรักษ์รักษาไว้ 

3.ด้านการศึกษา 1.ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษาท่ี
มีคุณภาพ 
2.ประชาชนไม่ได้รับการสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 

4.ด้านเศรษฐกิจ 1.ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนในเกณฑ์ต่ า 
2.มีการใช้สารเคมีในการท าเกษตรกรรมจ านวนมาก ท าให้มี
ต้นทุนในการผลิตที่สูง  มีผลต่อสุขภาพของเกษตรกร 
3.ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า 
4.ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม   ภัยแล้ง และพายุที่
สร้างความเสียหายกับแหล่งผลิตผลด้านการเกษตร 
5.ประชาชนขาดการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์  เพื่อมูลค่า
ของผลผลิตทางการเกษตร 

5.ด้านสิ่งแวดล้อม 1.ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิ
2.แหล่งน้ าในธรรมชาติมีสภาพตื้นเขินลงในทุก ๆป ี
3.ปัญหาการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

6.ด้านการบริหารจัดการ 1.ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.การบริการประชาชนขององค์กรภาครัฐยังไม่ทั่วถึง ขาดการ
ให้บริการในเชิงรุก 
3.ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการกับประชาชน 
4.ประชาชนขาดความร่วมมือและจิตส านึกในการเสียภาษีเพื่อ
บ ารุงท้องที ่
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3.2   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  โดยการท า SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส   
อุปสรรคทั้งภายในและภายนอก 
 
1.ด้านการบริการสาธารณะ 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน  (Weakness) 

1.ประชาชนให้ความสนใจในการแจ้งสภาพปัญหาที่
พบเพ่ือร้องขอให้ อปท.ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 
2.ประชาชนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
เช่นการระดมแรงงาน และการเสียสละพ้ืนที่
ครอบครองบางส่วนเพื่อด าเนินงานตามโครงการ 
 
3.อบต.มีนโยบายกระจายงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้าน
โครงสร้างพิ้นฐานครบทุกชุมชน 
 
 
 

1.พ้ืนที่ชุมชนในการจัดการบริการสาธารณะมีจ านวน
มากท าให้การบริหารจัดการไม่ครอบคลุม 
 
2.พ้ืนที่ที่ชุมชนเสนอขอการช่วยเหลืออยู่ในพื้นท่ีเขต
ปุาสงวนซึ่งต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
ถึงจะด าเนินการได้  จึงท าให้การแก้ไขปัญหาท าได้
ค่อนข้างล่าช้า 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

1.การได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาทั้งจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และรัฐบาล 
 
2รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน  
 
3.ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 

1.งบประมาณในการพัฒนามีจ านวนจ ากัด  ท าให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ท้ังหมดในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
 
2.ในการจัดบริการสาธารณะบางโครงการ ติดปัญหา
ด้านระเบียบที่เก่ียวข้อง  รวมถึงความชัดเจนในหน้าที่
ของ อปท. 
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2.ด้านสังคม 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

1.พ้ืนที่ชุมชนในเขต อบต.เวียง  มีความแตกต่างและ
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
 
2. ชุมชนมีอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณี  ที่
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรม
อีสาน 
  
3. มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
 
4.มีหน่วยงาน องค์การภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล  
โรงเรียน ส านักงานพัฒนาชุมชน  ส านักงานต ารวจ 
ฯลฯ  ที่มีการบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 
 
 
  

1.ในการด าเนินงานจัดกิจกรรมบางอย่าง  อปท.ไม่มี
ระเบียบการเบิกจ่ายรองรับ  รวมทั้งขาดความชัดเจน
ของหนังสือสั่งการ 
 
2.ขาดบุคลากรที่มีความช านาญงานเฉพาะโดยตรง  
 
3.งบประมาณในพัฒนาด้านสังคมมีค่อนข้างจ ากัด 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

1.รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการดูแล
สวัสดิการด้านสังคมกับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 
 
2.ในต าบลมีกลุ่ม อปพร.ที่คอยช่วยเหลือและ
สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านสาธารณภัย 
และปัญหายาเสพติด 
 
3.มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และกลุ่ม อสม.
ที่สามารถช่วยเหลืองานทางด้านสาธารณสุข 
 
6. รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม    
 
 

1.ประชาชนขาดความรู้ในการใช้สิทธิ และการติดต่อ
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์กรภาครัฐ 
 
2.จ านวนกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนมีจ านวนที่มากขึ้น 
 
3.มีการลักลอบการน ายาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่ 
 
4. ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์ การ
พัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว   ส่งผลต่อสังคมและ
วัฒนธรรม   ท าให้การปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี  
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  
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3.ด้านการศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

1.องค์กรมีความพร้อมในด้านบุคลากร  เพ่ือ
ด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี 
 
2.เป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ตามกฏหมายของ 
อปท. 
 
3.อปท.มีบุคลากรด้านการศึกษาได้รับการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในทุก ๆปี 
 
4.อปท.มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมพื้นที่ชุมชน
และมีบุคลากรที่เพียงพอ 
 
 

1.ในการด าเนินงานบางกิจกรรม  อปท.ไม่มีระเบียบ
การเบิกจ่ายรองรับ  รวมทั้งความชัดเจนของหนังสือ
สั่งการ 
 
2.สถานที่ในการดูแลเด็กเล็กในสังกัด ศพด.ของ อปท.  
บางแห่งยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

1.รัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสเรียนฟรี  
 
2.ในพ้ืนที่มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เพียงพอและอยู่ใกล้
พ้ืนที่ชุมชน 
 
3.บุคลากรด้านการศึกษามีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน 
 
3. ประชาชนในทุกระดับ ได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น  
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถใช้ความรู้
ความสามารถในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 

1.ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
2.ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรเข้าโรงเรียนเอกชน 
 
3.โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดโครงการ 
ส่งเสริมด้านการเรียนรู้และกิจกรรมด้านการกีฬา 
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4.ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

1.พ้ืนที่ในการท าเกษตรกรรมมีจ านวนมาก 
 
2.มีแหล่งน้ าที่ส าคัญไหลผ่านพ้ืนที่  และมีสถานีสูบน้ า
ที่ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม 
 
3.มีเส้นทางการคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่ง
เศรษฐกิจหลายพื้นท่ี สามารถพัฒนาเพื่อกระจาย
สินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 
4.เป็นแหล่งผลิตผลทางเกษตรกรรม ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญหลายชนิด เช่น ข้าว  ข้าวโพด  ล าไย 

 
 
 
 

1.มีการใช้เคมีในการท าเกษตรกรรมจ านวนมาก ท าให้
มีต้นทุนในการผลิตที่สูง 
 
2.ประชาชนยังขาดการส่งเสริมการผลิตพืชแบบใช้
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ 
 
3. ขาดการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้า
การเกษตร ท าให้ผลผลิตบางช่วงเวลามีราคาท่ีตกต่ า 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

1.รัฐบาลมีนโยบายให้จังหวัดเชียงรายเป็นพ้ืนที
เศรษฐกิจพิเศษ 
 
2.มีการพัฒนาเส้นทางท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้านและภายในประเทศ 
 
5. มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
หลากหลาย  สามารถให้แต่ละชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP ให้มุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ระดับสากลได้  
 
 
 
 

1.ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ า  จากการท า
เกษตรเชิงเดี่ยวมากเกินไป 
 
2.ขาดการรวมกลุ่มในการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือการ
เพ่ิมมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร 
 
3.เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่มีราคาแพง 
 
4.เกษตรกรยังขาดความสนใจในการผลิตพืชแบบ
ปลอดสารพิษ 
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5.ด้านสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

1. มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  และมีแม่น้ า ที่ส าคัญไหล
ผ่าน คือแม่น้ าอิงและแม่น้ าลาว  
 

2.บางพ้ืนที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
 
3.ผู้บริหาร อปท. และผู้น าชุมชนให้ความส าคัญกับ
การแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนร่วมกัน 

1. มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ไม่เห็น
คุณค่าและการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  
 

2. มีความต้องการใช้น้ าเพื่อการท านา จ านวนมากท า
ให้ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ า  ให้สามารถมีใช้
เพียงพอส าหรับการเกษตรได้ตลอดทั้งปี  
 
3.การขยายตัวของชุมชน  ท าให้มีปริมาณขยะท่ี
เพ่ิมข้ึน 
 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

1.ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหาขยะ  โดย
มีการคัดแยก และการท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ 
 
2.มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ และพันธุ์
สัตว์น้ า  เพ่ือใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และ
แหล่งน้ า 

1.องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ประสบภัย
ธรรมชาติ  เช่น ภัยแล้ง  วาตภัย หมอกควันและ
ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมข้ึนทุกปี 
 
2.สภาวะโลกร้อน ท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพและการประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงธรรมชาติเป็นหลัก  
 
3.เกษตรกรยังมีการเผาตอซังข้าวเพ่ือการท านาอยู่ท า
ให้มักเกิดปัญหาควันไฟในพ้ืนที่ 
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6.ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

1. องค์กรสามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่น นโยบาย การบริหารจัดการ การบริหารงาน
บุคคล และการเงินการคลังอย่างมีเอกภาพ และ
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน 
 

2. มีบุคลากรเพียงพอ และมีความรู้ ความสามารถ 
รวมถึงมีเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานทีมี่
ประสิทธิภาพ 
 
3. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
 
 
 

1. ประชาชนในพื้นท่ียังขาดความรู้ ความเข้าในในการ
ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
 
2. งบประมาณมีไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่นครบ
ในทุกๆด้าน  
 
3. ขาดการประสานงานและการมีส่วนร่วมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนา  
 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

1. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
2. นโยบายการกระจายอ านาจท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และ
พัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ให้มี
ความเข็มแข็ง และมีระบบบริหารจัดการที่ดี  
 

1. ประชาชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2. งบประมาณท่ี อปท.ได้รับการจัดสรรเพื่อการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ล่าช้า ส่งผลท าให้การพัฒนาของ
ท้องถิ่นล่าช้า และขาดความต่อเนื่อง 
 
3. เสถียรภาพของรัฐบาลไม่ม่ันคง และนโยบาย
รัฐบาลไม่ต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
4. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจถ่ายโอน ไม่
มีความชัดเจนเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน  
 
 

 
 



หนา้ 27 
 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เศรษฐกิจ 1.อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง อบต.เวียง 

2 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
2.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.แผนงานสาธารณสุข 
4.แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
5.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

อบต.เวียง 

3 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา อบต.เวียง 

4 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การพาณิช
ยกรรมและการเกษตร
กรรม 

เศรษฐกิจ 1.แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด อบต.เวียง 

5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ 1.แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด อบต.เวียง 

6 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

บริหารทั่วไป 
และด้านการ
ด าเนินงานอ่ืน 

1.แผนงานบริหารทั่วไป 
2.แผนงานงบกลาง 
 

ส านักงานปลัด 
 

อบต.เวียง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 3  ด้าน 11  แผนงาน 4 หน่วยงาน
ภายใน 

อบต.เวียง 

 
    
  
 



หนา้ 28 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

24 5,152,000 27 6,857,000 39 39,039,700 35 34,434,000 16 30,464,000 141 115,946,700 

รวม 24 5,152,000 27 6,857,000 39 39,039,700 35 34,434,000 16 30,464,000 141 115,946,700 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงาน
สังคมสงเคราะห ์

5 85,000 5 85,000 3 45,000 3 45,000 3 45,000 19 305,000 

2.2 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4 80,000 8 160,000 5 130,000 4 110,000 4 110,000 25 590,000 

2.3 แผนงาน
สาธารณสุข  

11 670,000 11 743,000 10 618,000 9 615,000 9 615,000 50 3,261,000 

2.4 แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

7 140,000 9 510,000 11 570,000 10 210,000 10 210,000 47 1,640,000 

2.5 แผนงาน
เคหะและชุมชน 

0 0 0 0 1 40,000 1 40,000 1 40,000 3 120,000 

รวม 27 975,000 33 1,498,000 30 1,403,000 27 1,020,000 27 1,020,000 144 5,916,000 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
3.1 แผนงาน
การศึกษา 

11 2,691,200 10 2,757,770 14 3,709,160 14 3,500,160 12 3,231,760 61 15,890,050 

3.2  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

6 190,000 6 130,000 10 235,000 10 235,000 10 235,000 42 1,025,000 

รวม 17 2,881,200 16 2,887,770 24 3,944,160 24 3,735,160 22 3,466,760 103 16,915,050 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
4.1 แผนงาน
การเกษตร 

8 160,000 9 260,000 7 160,000 7 160,000 7 160,000 38 900,000 

รวม 8 160,000 9 260,000 7 160,000 7 160,000 7 160,000 38 900,000 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5   พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงาน
การเกษตร                

5 80,000 8 120,000 4 90,000 4 90,000 4 90,000 25 470,000 

รวม 5 80,000 8 120,000 4 90,000 4 90,000 4 90,000 25 470,000 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
6.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

11 242,000 11 272,000 11 172,000 11 172,000 11 172,000 55 1,030,000 

6.2 แผนงาน
งบกลาง 

0 0 3 17,880,000 3 18,223,800 3 18,223,800 3 18,223,800 12 72,551,400 

รวม 11 242,000 14 18,152,000 14 18,395,800 14 18,395,800 14 18,395,800 67 73,581,400 
รวมท้ังสิ้น 92 9,490,200 107 29,774,770 118 63,032,660 111 57,834,960 90 53,596,560 518 213,729,150 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 32 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
3 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 
4  เมตร  ยาว  100   
เมตร จากสวนนายกู้
เกียรติ พรพุทธิชัย 
สิ้นสุดสวนนางน า ทะค า 

200,000     คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
เส้นทางจราจร
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

2 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
สาธารณะ 

 200,000    จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภเทิง 
 

แบบ ผ.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า  
หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้ระบายน้ า
จากครัวเรือนใน
ชุมชน 

รางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.40  เมตร  ยาว  
100  เมตร ลึก   
0.50-0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร มีฝาปิด
เริ่มต้นท่ีสวนนายอิน 
เมืองอินต๊ะ สิ้นสุดที่บ้าน
นางปัน จันฟอง 

  200,000   จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า 

ลดปัญหาการท่วมขัง
ของน้ าท่ีระบายจาก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 

4 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล  หมู่ที่ 
3 

เพื่อเป็นแหล่งน้ า
ดิบส าหรับการ
ผลิตน้ าประปา 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ลึก 100 เมตร 
จ านวน  1   บ่อ จ านวน
น้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. 
ต่อ 1 ชม. 

   200,000  ปริมาณของน้ า 
หลังจากได้รับการ
ขุดเจาะแล้ว 

ชุมชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค 
บริโภคในครัวเรือน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่ 4 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
สาธารณะ 

200,000     จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

6 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่  4 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

 200,000    จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 35 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอก
ห้วยผาหนีบ หมู่ที่ 
4 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกัก
เก็บน้ าของล า
ห้วยผาหนีบ 

ขุดลอกล าห้วย 
ปากกว้าง 14 เมตร 
ท้องกว้าง 12 เมตร ยาว 
210 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 
เมตร และจุดที่ 2 ขุด
ลอกปากกว้าง 10 เมตร 
ท้องกว้าง 8 เมตร ยาว 
264 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร เริ่มต้นที่ล า
ห้วยผาหนีบ สิ้นสุดห้วย
ผักแค 

 475,000    ปริมาณของน้ า 
หลังจากได้รับการ
ขุดลอกแล้ว 

ชุมชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ส าหรับการ
เกษตรกรรม 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 36 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง
ท่อสูบน้ าดิบ
ประปา  หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งน้ าจาก
แม่น้ าอิงมาสระ
เก็บน้ าส าหรับ
การผลิต
น้ าประปา 

ก่อสร้างท่อสูบน้ า 
ท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ช้ัน 13.5  ยาวรวม  
892  และติดตั้งเครื่อง
สูบน้ า จ านวน 1 ชุด
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
เริ่มต้นท่ีตลิ่งแม่น้ าอิง 
สิ้นสุดประปาหมู่บ้าน 

  200,000   ปริมาณของน้ าใน
สระน้ ามีปริมาณ
เพียงกับกับการ
ผลิตประปา 

ชุมชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค 
บริโภคในครัวเรือน 

กองช่าง 
 

9 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า  
หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้ระบายน้ า
จากครัวเรือนใน
ชุมชน 

รางระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 100 เมตร 
ลึก 0.50-0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร แบบมีฝาปิด 
เร่ิมต้นที่บ้านเปี้ย  เชิงดอย 
สิ้นสุดบ้านนางเหรียญ ภักด ี

   200,000  จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า 

ลดปัญหาการท่วมขัง
ของน้ าท่ีระบายจาก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 37 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
สาธารณะ 

200,000     จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

11 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก  หมู่
ที่ 5 

เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือนภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40  
เมตร  ยาว 145   เมตร 
พร้อมบ่อพัก จากสวน
นายสวย ปกครองบ้าน 
สิ้นสุดบ้านนางเชื้อ ธิโน
ชัย 

 200,000    จ านวนครัวเรือน 
ที่ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า
เสียในชุมชน 

ลดปัญหาจากน้ าเสีย
จากครัวเรือนในชุมชน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 38 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า หมู่
ที่ 5 

เพื่อใช้ระบายน้ า
จากครัวเรือนใน
ชุมชน 

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. กว้าง  0.40 เมตร  
ยาว 80   เมตร ลึก 0.50-
0.60  เมตร หนา 0.10 
เมตรมีฝาปิด เร่ิมต้นที่บ้าน
นางปาริชาติ เครือจันทร์ 
สิ้นสุดบ้านนายวิรัตน์ ชัชวาล
ปรีชา และช่วงที่ 2 กว้าง  
0.40 เมตร  ยาว 20   
เมตร ลึก 0.50-0.60  
เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝา
ปิดเร่ิมต้นที่บ้านนายอุดม  
วงค์ไชย สิ้นสุดบ้านนายอุดม  
วงค์ไชย 

  200,000   จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า 

ลดปัญหาการท่วมขัง
ของน้ าท่ีระบายจาก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 39 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า หมู่
ที่ 5 

เพื่อใช้ระบายน้ า
จากครัวเรือนใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40  เมตร  
ยาว 100 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร เริ่มต้นที่ 
บ้านนายอุดม  วงศ์ไชย 
สิ้นสุดที่บ้านนางปราณี  
ธิโนชัย 

   200,000  จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า 

ลดปัญหาการท่วมขัง
ของน้ าท่ีระบายจาก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 40 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า   
หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือนภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 105.00 เมตร ลึก 
0.50-0.60 เมตร หนา
0.10 เมตร แบบมีฝา
ปิด จากบ้านนางค่าย 
สิงห์ทอง สิ้นสุดบ้านนาง
สุภาพ แทนจ ารัส 

200,000     จ านวนครัวเรือน 
ที่ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า
เสียในชุมชน 

ลดปัญหาจากน้ าเสีย
จากครัวเรือนในชุมชน 

กองช่าง 

15 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่  6 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

 200,000    จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 41 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่
ที่ 6 

เพื่อสร้าง
เส้นทางการ
สัญจรเข้าพื้นที่
การเกษตรและ
เส้นทางเชื่อมต่อ
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 5 เมตร ยาว 900 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 
เมตร  เรี่มต้นท่ีสวนนาย
ชาญยุทธ  นาเมืองรักษ์  
สิ้นสุดท่ีนา นางสมจันทร์  
ศรีรัตน์ 

 300,000    คุณภาพของ
เส้นทางถนนหิน
คลุกตามแบบที่ 
อบต.เวียงก าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดิน
ทางเข้าพื้นที่
การเกษตรและ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่
ที่ 6 

เพื่อสร้าง
เส้นทางการ
สัญจรเข้าพื้นที่
การเกษตรและ
เส้นทางเชื่อมต่อ
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 5 เมตร ยาว 600 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 
เมตร  เรี่มต้นท่ีนานางสม
จันทร์ ศรีรัตน์  สิ้นสุดท่ีนา 
สุรจิต มะโนชัย 

  200,000   คุณภาพของ
เส้นทางถนนหิน
คลุกตามแบบที่ 
อบต.เวียงก าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดิน
ทางเข้าพื้นที่
การเกษตรและ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 42 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางเข้าพื้นที่
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร ยาว  
875  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.08 เมตร  ตั้งแตท่ี่นา
นางเรวดี  ทัศบุตร  
สิ้นสุดที่นานางกาญจนา  
บัวชู 

   200,000  คุณภาพของ
เส้นทางถนนหิน
คลุกตามแบบที่ 
อบต.เวียงก าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดิน
ทางเข้าพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 43 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 
7 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง  4   เมตร  ยาว 
100    เมตร หนา  
0.15  เมตร จากบ้าน
นายสุรพล รวมจิตร 
สิ้นสุดที่นานายบุญเรียม 
วงศ์ใหญ่ 

200,000 
 

    คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
เส้นทางจราจร
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
7 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง เมตร  4  ยาว  
100  เมตร  หนา 
0.15 เมตร จากสระน้ า
สาธารณประโยชน์     
สิ้นสุดที่บ้านนายปั๋น  
เที่ยงทุกข์ 

 200,000    คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
เส้นทางจราจร
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 44 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่   7 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

  200,000   จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

22 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน ให้
สามารถผลิต
น้ าประปาท่ีมี
คุณภาพ 

ระบบประปาหมู่บ้าน 
จ านวน 1  ระบบ 
สถานท่ีด าเนินการระบบ
ประปาถังเชมเปญ หมู่ที่ 
7 

   200,000  คุณภาพของ
น้ าประปาหลังจาก
ได้รับการปรับปรุง
แล้ว 

ประชาชนมีน้ าประปา
ที่สะอาดใช้และ
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 45 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง
รั้ว  คสล.   และ
ลาน คสล. หมู่ที่ 
8 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรั้ว คสล.  สูง 
1.50  เมตร รวมยาว 
71.00 เมตร  และเท
ลาน คสล.พื้นที่รูป
สามเหลี่ยม จ านวน 34 
ตารางเมตร  

200,000     จ านวนพื้นที่ใช้
สอยของลาน 
คสล. 

ชุมชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ลาน
เอนกประสงค ์

กองช่าง 

24 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่ 8 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
สาธารณะจ านวน  20  
จุด 

 200,000    จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 46 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการเทพ้ืน 
คสล. อาคาร
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุง
พื้นที่อาคาร
เอนกประสงค์ให้
เหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรมต่าง 
ๆของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างเทพ้ืน คสล. 
กว้าง 8.40  เมตร  ยาว   
21 เมตร และกว้าง 5  
เมตร  ยาว  12 เมตร 
และกว้าง 4  เมตร  ยาว   
7 เมตร และเทพ้ืน คสล.
รูปสามเหลี่ยม  จ านวน 
24.15 ตารางเมตร 
และเทพ้ืน คสล.รูป
สามเหลี่ยม  จ านวน 
11.25 ตารางเมตร 

  200,000   พื้นที่ใช้สอยของ 
ลาน คสล. 

ชุมชนได้รับความ
สะดวกในการใช้พื้นที่
ของอาคาร
เอนกประสงค์ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 47 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า หมู่
ที่ 8 

เพื่อใช้ระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือนใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว  100 เมตร ลึก  
0.40-0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร เริ่มต้น ที่
บ้านนายประจบ  ผู้ดี 
สิ้นสุดที่บ้านนายช่วง  
ผู้ด ี

   200,000  จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า
เสียในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขัง
ของน้ าเสียที่ระบาย
จากครัวเรือน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 48 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 9 

เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือนภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด  จุดที่ 1 
จากบ้านนายพนม  โต้งยง 
สิ้นสุด บ้านนายพนม โต้งยง
ระยะ  56 เมตร และจุดที่ 
2 จากบ้านนางสาวอรทัย 
ไชยยงค์  สิ้นสุด บ้านนาง
มณี  วรรณลาโภชน์  ระยะ 
58 เมตร  

200,000     จ านวนครัวเรือน 
ที่ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า
เสียในชุมชน 

ลดปัญหาจากน้ าเสีย
จากครัวเรือนในชุมชน 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมุ่
บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ชุมชนมี
แหล่งน้ าท่ี
สะอาดและ
เพียงพอกับการ
อุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงระบบกรองน้ า 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร สูง 
2.40 เมตร จ านวน 1 
ระบบ 

 480,000    คุณภาพและ
ปริมาณของน้ า 
หลังจากได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 49 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุง
ฝายชะลอน้ า หมู่
ที่ 9 

เพื่อปรับปรุง
ฝายชะลอน้ าท่ี
ช ารุดเสียหายให้
มีสภาพที่ใช้งาน
ได้ดังเดิม 

ปรับปรุงฝาย  คสล. ยาว   
30 เมตร  สูง 2.50 
เมตร  หนา 0.20 เมตร 
เริ่มต้นท่ีตลิ่งแม่น้ าลาว 
สิ้นสุดฝายชะลอน้ า 

  200,000   ปริมาณของน้ าท่ี
ฝายสามารถกัก
เก็บได้ หลังจาก
ได้รับการปรับปรุง
แล้ว 

ชุมชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ส าหรับการ
เกษตรกรรมในพ้ินท่ี 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ระบายน้ า
จากครัวเรือนใน
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ยาว  140  
เมตร และบ่อพัก คสล.กว้าง 
0.60 x 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร จ านวน 14 บ่อ 
เร่ิมต้นที่บ้านนางหนูผัด  
มหาเสน  สิ้นสุดที่บ้านนาง
บุญเกิด  ยอดค าวัง  

   200,000  จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า 

ลดปัญหาการท่วมขัง
ของน้ าท่ีระบายจาก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 50 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่ 10 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
สาธารณะ 

200,000     จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

32 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่ 10 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

 200,000    จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 51 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปาให้
สามารถผลิต
น้ าประปาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงระบบประปา 
จ านวน  1  ระบบ และ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ า 
จ านวน 1 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง 

  200,000   คุณภาพของน้ าท่ี
ระบบประปาผลิต
ได้ 

ชุมชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุง
อาคาร
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ให้ม
ที่มีความเหมาะสม
กับการใช้งานของ
ชุมชน 

ปรับปรุงอาคาร กว้าง 6  
เมตร  ยาว  8 เมตร  สูง 
3.50 เมตร  

   200,000  พื้นที่ใช้สอยของ
อาคาร
เอนกประสงค์ 

ชุมชนได้ใช้อาคาร
เอนกประสงค์ในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 52 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 
11 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง   3.50  เมตร  
ยาว 115  เมตร จาก
บ้านนายนวล  ถาเงิน 
สิ้นสุดที่สวนนายเติม 
พรมมา 

200,000     คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
เส้นทางจราจร
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

36 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่ 11 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

 200,000    จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 53 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล  หมู่ที่ 
11 

เพื่อเป็นแหล่งน้ า
ดิบส าหรับการ
ผลิตน้ าประปา 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว  ลึก 100 เมตร 
จ านวน 1 บ่อ 

  200,000   ปริมาณของน้ า 
หลังจากได้รับการ
ขุดเจาะแล้ว 

ชุมชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค 
บริโภคในครัวเรือน 

กองช่าง 
 

38 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ าล าห้วย
หินเหล็กไฟ หมู่ที่ 
11 

เพื่อกักเก็บน้ า
ของล าห้วยหิน
เหล็กไฟให้
เพียงพอกับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ า สัน
ฝายกว้าง 4  เมตร  ยาว   
10  เมตร  สูง  2  
เมตร เริ่มต้นที่ล าห้วย
หินเหล็กไฟ  สิ้นสุดที่
สวนนายชนธิชา  อดิ
แสน  

   200,000  พื้นที่การเกษตรที่
ได้รับประโยชน์
จากฝายกั้นน้ า 

ชุมชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ส าหรับการ
เกษตรกรรมในพ้ินท่ี 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 54 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก  หมู่
ที่ 12 

เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือนภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า   
ขนาด 0.40 เมตร   
ยาว 146.00 เมตร  
และบ่อพัก คสล.จาก
บ้านนายสมพงษ์ ศิริ
บุญคุณ  สิ้นสุดตลิ่ง
แม่น้ าอิง 

200,000     จ านวนครัวเรือน 
ที่ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า
เสียในชุมชน 
 

ลดปัญหาจากน้ าเสีย
จากครัวเรือนในชุมชน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 55 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก หมู่
ที่ 12 

เพื่อใช้ระบายน้ า
จากครัวเรือนใน
ชุมชน 

จุดที่ 1 ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ยาว 116 เมตร  และบ่อ
พัก คสล.กว้าง 0.60*0.60 
เมตร หนา 0.10 เมตร จ านวน 
12 บ่อ จากบ้านนายสมจิตร 
ไกรนอก สิ้นสุดบ้านนายสมจิตร 
ไกรนอก  และจุดที่ 2 ก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ยาว 29 เมตร  และบ่อพัก คส
ล.กว้าง 0.60*0.60 เมตร 
หนา 0.10 เมตร จ านวน 2 
บ่อ จากบ้าน น.ส.สุกัญญา 
เสนาดี สิ้นสุนบ้านนายจันทร์ 
แสงจันทร ์

 200,000    จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า 

ลดปัญหาการท่วมขัง
ของน้ าท่ีระบายจาก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 56 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการปรับปรุง
คลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต หมู่ที่ 
12 

เพื่อส่งน้ าเข้า
พื้นที่
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงคลองคอนกรีต
ดาด จ านวน 11 จุด ยาว
รวม 145 เมตร  เริ่มต้นท่ี
นานายธงชัย ผิวค า  
สิ้นสุดคลองส่งน้ า 

  200,000   พื้นที่การเกษตรที่
ได้รับประโยชน์
จากคลองส่งน้ า 

ชุมชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ส าหรับการ
เกษตรกรรมในพ้ินท่ี 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า หมู่
ที่ 12 

เพื่อใช้ระบายน้ า
จากครัวเรือนใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ซอย 1 กว้าง  
0.30 เมตร  ยาว  82 
เมตร ลึก 0.50-0.60 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
มีฝาปิด เริ่มต้นท่ีบ้าน
นางมาลี  ราชเมืองมูล 
สิ้นสุดที่บ้านนางสายชล  
หมื่นอินทร ์

   200,000  จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า 

ลดปัญหาการท่วมขัง
ของน้ าท่ีระบายจาก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 57 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่ 13 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
สาธารณะ 

102,000     จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

44 โครงการขยาย
เขตไฟฟูา  หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาจ านวน  
1  จุด ระยะทาง 
1,000 เมตร 

 300,000    จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้ใช้ประโยชน์
จากการขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนได้มีไฟฟูาใช้
ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 58 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ที่ 
13 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 

ถนน คสล. กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 116  เมตร
หนา 0.15 เมตร 
เริ่มต้นท่ีบ้านนายวิเชียร  
พิมพ์พา สิ้นสุดที่สวน
นายก๋อง เลื่อมใส  

  200,000   ถนน คสล.ตาม
มาตรฐานที่ อบต.
เวียง ก าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
ชุมชน 

กองช่าง 
 

46 โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยมข้าม
คลองห้วยหลวง 
หมู่ที่ 13 

เพื่อใช้สัญจร
ข้ามคลองในการ
เข้าพื้นที่
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  
ขนาดกว้าง 2  เมตร  
ยาว  6  เมตร  สูง 2 
เมตร  หนา 0.25 เมตร 
ชนิด 1 ช่อง เริ่มต้นที่ล า
ห้วยคลองห้วยหลวง 
สิ้นสุดที่นางบรรณ  ร่ม
ชาลี 

   200,000  ท่อเหลี่ยมตาม
มาตรฐานที่ อบต.
เวียง ก าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
เข้าพื้นที่เกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 59 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่ 16 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
สาธารณะ 

200,000     จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

48 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 
16 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4   เมตร  ยาว 
100    เมตร เริ่มต้นท่ี
บ้านนายบุญเลิศ ทองสา 
สิ้นสุดสวนนายประสิทธ์ิ 
กว้างขวาง 

 200,000    คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
เส้นทางจราจร
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 60 
 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการขุดลอก
หลงทราย  หมู่ที่ 
16 

เพื่อขุดลอกหลง
ทรายให้มีพื้นท่ี
กักเก็บน้ ามาก
ยิ่งข้ึน 

ขุดลอกหลงทราย  กว้าง  
45 เมตร ท้องกว้าง  
40  เมตร   ยาว  70  
เมตร  ลึกเฉลี่ย 2 เมตร 
เริ่มต้นท่ี
สาธารณประโยชน์ 
สิ้นสุดที่หลงทราย 

  200,000   ปริมาณของน้ าท่ี
หลงทรายกักเก็บ
ได้ 

ชุมชนใช้น้ าจากหลง
ทรายในการผลิต
ประปาและการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

50 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่   16 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

   200,000  จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 61 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า  
หมู่ที่ 17 

เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือนภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40  เมตร  
ยาว 100  เมตร ลึก 
0.50 - 0.60  เมตร 
จากบ้านนางค า เช่ือนศิริ  
สิ้นสุดบ้านนายฝาย 
เชื่อนศิริ 

200,000     จ านวนครัวเรือน 
ที่ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า
เสียในชุมชน 

ลดปัญหาจากน้ าเสีย
จากครัวเรือนในชุมชน 

กองช่าง 

52 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่ 17 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

 200,000    จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 62 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า  
หมู่ที่ 17 

เพื่อใช้ระบายน้ า
จากครัวเรือนใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง  0.40 เมตร  
ยาว 100 เมตร ลึก 
0.40-0.50  เมตร 
หนา 0.10 เมตร มีฝา
ปิดเริ่มต้นท่ีบ้านนายฝาย  
เขื่อนศิริ สิ้นสุดที่บ้าน
นายเขียน  เขื่อนศิริ 

  200,000   จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า 

ลดปัญหาการท่วมขัง
ของน้ าท่ีระบายจาก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 

54 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ที่ 
17 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 

ถนน คสล.  กว้าง 3 
เมตร ยาว 72  เมตร  
หนา 0.15  เมตร 
เริ่มต้นที่บ้านนายจันทร์  
ผู้ดี  สิ้นสุดที่บ้านนาย
เหรียญ ไชยชนะ 

   200,000  ถนน คสล.ตาม
มาตรฐานที่ อบต.
เวียง ก าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
ชุมชน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 63 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่ 18 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
สาธารณะ 

200,000     จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

56 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่ 18 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

 200,000    จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 64 
 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า  
หมู่ที่ 18 

เพื่อใช้ระบายน้ า
จากครัวเรือนใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 63 
เมตร ลึก 0.60-0.75 เมตร 
หนา 0.10 เมตร มีฝาปิด
เร่ิมต้นที่บ้านนางยอง สังข์
ทอง สิ้นสุดที่บ้านนาย
สมเกียรติ  สุขสาร และช่วง
ที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
27 เมตร ลึก 0.35-0.40  
เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝา
ปิดเร่ิมต้นที่บ้านนายแก้ว คน
เดิม สิ้นสุดที่บ้านนายสุรัตน์
ชัย  สามล   

  200,000   จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า 

ลดปัญหาการท่วมขัง
ของน้ าท่ีระบายจาก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 65 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ที่ 
18 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร  ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 
เมตร  เริ่มต้นที่บ้านนาง
จันทร์สม  เชิงน้ า สิ้นสุด
ที่บ้านนายธวัชชัย  แสน
สาร  

   200,000  ถนน คสล.ตาม
มาตรฐานที่ อบต.
เวียง ก าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
ชุมชน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 66 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่   19 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

200,000     จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

60 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
19   

เพื่อใช้เป็น
เส้นทาง
คมนาคมใน
หมู่บ้าน 

ถนน คสล. ซอย  1 
กว้าง  4  เมตร  ยาว  
100  เมตร เริ่มต้นสวน
นางค า พลเจริญ สิ้นสุด
นานางพรกนก พรชัย 

 200,000    คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
เส้นทางจราจร
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 67 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่   19 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

  200,000   จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

62 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก  หมู่
ที่ 19 

เพื่อใช้ระบายน้ า
จากครัวเรือนใน
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40   เมตร  ยาว  124 
เมตรพร้อมบ่อพัก คสล. 
กว้าง 0.60 x 0.60 เมตร 
หนา 0.10 เมตร จ านวน 
12  บ่อ เร่ิมต้นที่สวนนาย
อนันต์  เรือนพิบูลย์  สิ้นสุด
ที่นานางบุญเจือ  สังกาศ 

   200,000  จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า
ในชุมชน 

ลดปัญหาการท่วมขัง
ของน้ าท่ีระบายจาก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 68 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าว
ชุมชน หมู่ที่ 21 

เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของ
ชุมชน 

ปรับปรุงหอกระจายข่าว
พร้อมอุปกรณ์จ านวน   
1  ชุด 

200,000     จ านวนครัวเรือนท่ี
สามารถรับฟัง
ข่าวสารจากผู้น า
ชุมชน 

ประชาชนได้รับฟัง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ได้ชัดเจนและรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

64 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่ 21 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
สาธารณะจ านวน  10  
จุด 

 200,000    จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 69 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ที่ 
21 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว  
100 เมตร  หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่สวนนาย
ทวน  บัตรปัน  สิ้นสุดที่
สวนนายอุดม  ชาติคง 

  200,000   ถนน คสล.ตาม
มาตรฐานที่ อบต.
เวียง ก าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
ชุมชน 

กองช่าง 
 

66 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่
ที่ 21 

เพื่อสร้าง
เส้นทางการ
สัญจรเข้าพื้นที่
การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 3  เมตร ยาว  
875 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.08 เมตร เริ่มต้นท่ี
สวนนายกู้เกียรติ พร
พุทธิชัย  สิ้นสุดที่นานาย
อินทร์  มูลธิดา 

   200,000  ถนนหินคลุกตาม
มาตรฐานที่ อบต.
เวียง ก าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดิน
ทางเข้าพื้นที่การ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 70 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 
22 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. จุดที่ 1 
กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  
74   เมตร จากบ้านนาย
ประพันธ์ อ่วมอ าไพ สิ้นสุด
บ้านนายประพันธ์  อ่วม
อ าไพ  และ จุดที่ 2  กว้าง     
3.00  เมตร  ยาว  45   
เมตร จากบ้านนายสว่าง  
ดู่อุ๊ด สิ้นสุดบ้านนายชื่น  
แสงค ามา 

200,000     คุณภาพปริมาณ
งานของเส้นทาง
จราจรตามแบบท่ี 

อบต.ก าหนด 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

68 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่   22 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

 50,000    จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 71 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 โครงการปรับปรุง
ฝายน้ าล้นล าห้วย
ผึ้ง  หมู่ที่ 22 

เพื่อปรับปรุง
ฝายน้ าล้น ให้
สามารถกักเก็บ
น้ าได้ดีขึ้น 

ปรับปรุงฝาย คสล. ยาว 
45 เมตร ลาดเอียง 5 
เมตร หนา 0.30 เมตร 
เริ่มต้นท่ีฝายน้ าล้น 
สิ้นสุดที่ล าห้วยผึ้ง 
 

 500,000    ปริมาณของน้ า
จากการกักเก็บน้ า
ของฝายน้ าล้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
เพียงพอส าหรับพ้ืนท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

70 โครงการปรับปรุง
ฝายน้ าล้นล าห้วย
ผึ้ง  หมู่ที่ 22 

เพื่อปรับปรุง
ฝายน้ าล้น ให้
สามารถกักเก็บ
น้ าได้ดีขึ้น 

ปรับปรุงฝาย คสล. ยาว 
45 เมตร ลาดเอียง 3 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
เริ่มต้นท่ีฝายน้ าล้น 
สิ้นสุดที่ล าห้วยผึ้ง 

  200,000   ปริมาณของน้ า
จากการกักเก็บน้ า
ของฝายน้ าล้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
เพียงพอส าหรับพ้ืนท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 72 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่
ที่ 22 

เพื่อสร้าง
เส้นทางการ
สัญจรเข้าพื้นที่
การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก จุดที่ 1 
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 
140.00   เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร เริ่มต้นที่บ้านนาง
จ๋อย หารดี สิ้นสุดอ่างเก็บน้ า
ทุ่งโห้ง 
และจุดที่ 2  กว้าง 3.00  
เมตร ยาว 184.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10  เริ่มต้นที่
บ้านนางสุธารัตน ์พิมพ์จ าปา 
สิ้นสุดสวนนายจรัญ  ดู่อุด 
และ จุดที่ 3  กว้าง 3.50  
เมตร ยาว 280.00 เมตรหนา
เฉลี่ย 0.10  เมตร เริ่มต้นที่
สวนนางสุธารัตน ์ พิมพ์จ าปา 
สิ้นสุดสวน นายประเสร็ฐ 
ปินตาบูรณ ์
 

   200,000  ถนนหินคลุกตาม
มาตรฐานที่ อบต.
เวียง ก าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดิน
ทางเข้าพื้นที่การ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 73 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ 23 

เพื่อก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์
ส าหรับเก็บพัสดุ
ของชุมชน 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์   กว้าง 
4.00   เมตร ยาว 8.00  
เมตร สูง 3.50 เมตร   

200,000     คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
อาคารตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เก็บพัสดุของ
ชุมชน 

กองช่าง 
 

73 โครงการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารที่
ท าการ  อสม.  
หมู่ที่ 23 

เพื่อปรับปรุงต่อ
เติมอาคารที่ท า
การ อสม.ของ
ชุมชนให้
สามารถ
ให้บริการแก่
ประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร 
สูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ปรับปรุงต่อเติมไม่น้อยกว่า 
16.00 ตารางเมตร และ กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร 
สูง 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ปรับปรุงต่อเติมไม่น้อยกว่า 
16.00 ตารางเมตร 

 200,000    คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
อาคารตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

อสม.และประชาชน
ในพื้นที่ได้ใช้
ประโยชน์จากอาคาร
ในการด าเนิน
กิจกรรมด้านสุขภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 74 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 23 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางการ
สัญจรเข้าพื้นที่
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรัง จุดที่ 1  
กว้าง 4 เมตร  ยาว 600 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร 
เร่ิมต้นที่นานางสาวศิริพร  ติ๊บ
ฟู  สิ้นสุดที่ทาง
สาธารณประโยชน์  จุดที่ 2 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 560 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร 
เร่ิมต้นที่นานางเล็ก อุทธิยา 
สิ้นสุดที่ทางสาธารณประโยชน์  
จุดที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร  เร่ิมต้นที่อ่าง
เก็บน้ าห้วยริว สิ้นสุดที่
สาธารณประโยชน์ จุดที่ 4  
กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 800 
เมตร เร่ิมต้นที่สวนนายวิน ไชย
ยง สิ้นสุดที่สาธารณประโยชน ์

 402,000    ถนนลูกรังตาม
มาตรฐานที่ อบต.
เวียง ก าหนด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรเข้าพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 75 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการปรับปรุง
อาคาร
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ 23 

เพื่อปรับปรุง
อาคาร
เอนกประสงค์
ของชุมชนให้มี
สภาพที่คงทน
ถาวร 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์  กว้าง  5
เมตร ยาว 10  เมตร  
สูง 4 เมตร  

  200,000   อาคาร
เอนกประสงค์ตาม
แบบท่ี อบต.เวียง
ก าหนด 

ชุมชนมีสถานท่ี
สาธารณะที่มั่นคงและ
แข็งแรง 

กองช่าง 

76 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่ 23 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

   200,000  จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 76 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด  หมู่
ที่ 24 

เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือนภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 100 เมตร ลึก 
0.50-0.60 เมตร  จาก
บ้านฟองค า พวงมาลา 
สิ้นสุด บ้านนายอุดร  
ทะทา 

200,000     จ านวนครัวเรือน 
ที่ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า
เสียในชุมชน 

ลดปัญหาจากน้ าเสีย
จากครัวเรือนในชุมชน 

กองช่าง 

78 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่ 24 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

 200,000    จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 77 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว  
หมู่ที่ 24 

เพื่อใช้
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของ
ชุมชน 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
กว้าง  0.40  เมตร  สูง 
12 เมตร จ านวน 1 ชุด
และติดตั้งเครื่องกระจาย
เสียง จ านวน 1 ชุด 

  200,000   พื้นที่การได้ยิน
ข่าวสารของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

ประชาชนได้รับทราบ
ข่าวสารของชุมชน
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้าง
ฝาปิดรางระบาย
น้ า หมู่ที่ 24 

เพื่อใช้ปิดราง
ระบายน้ าใน
ชุมชน 

ก่อสร้างก่อสร้างฝาปิด
ราง คสล. ขนาดกว้าง 
0.60  เมตร  ยาว 1 
เมตร  หนา 0.12 เมตร 
รวมความยาวฝาปิดราง
ทั้งหมด 340 เมตร 
เริ่มต้นที่บ้านนายก๋อง  
ใจยา  สิ้นสุดที่บ้านนาง
ขาว  ตันดี 

   200,000  ฝาปิดราง คสล.
ตามมาตรฐานที่ 
อบต.เวียง ก าหนด 

ลดเศษขยะที่ตกค้างใน
รางระบายน้ าในชุมชน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 78 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า  
หมู่ที่ 25 

เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือนภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร  
ลึก 0.40-0.50 เมตร 
จากบ้านนายสมศักดิ์  
ทะบุญมา สิ้นสุดบ้าน
นางแววดาว  หมอปุา 

200,000     จ านวนครัวเรือน 
ที่ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า
เสียในชุมชน 

ลดปัญหาจากน้ าเสีย
จากครัวเรือนในชุมชน 

กองช่าง 

82 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่   25 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

 200,000    จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 79 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ที่   25 

เพื่อเพ่ิมแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจรใน
ชุมชน 

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

  200,000   จ านวนพื้นที่  ท่ี
ได้รับแสงสว่างจาก
การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง/
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

84 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า  
หมู่ที่ 25 

เพื่อใช้ระบายน้ า
จากครัวเรือนใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง  0.40 เมตร 
ยาว 100 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร มีฝาปิด 
เริ่มต้นท่ีบ้านนาย
สมบูรณ์  ใจใหญ ่สิ้นสุด
ทีบ่้านนายหวั่น  หมอปุา  

   200,000  จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์
จากการระบายน้ า 

ลดปัญหาการท่วมขัง
ของน้ าท่ีระบายจาก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 80 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร 

เพื่อปรับปรุง
ถนนลูกรังที่ ใหม้ี
เหมาะสมในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ถนนลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตรภายในเขต
ต าบลเวียง 

500,000 500,000 300,000 300,000 300,000 คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
เส้นทางจราจร
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางเข้าพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 
 

86 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร 

เพื่อปรับปรุง
ถนนหินคลุกให้มี
ความเหมาะสม 
ในการสัญจร
ของประชาชน 

ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรภายในเขต
ต าบลเวียง 

300,000 400,000 200,000 200,000 200,000 คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
เส้นทางจราจร
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางเข้าพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 
 

87 โครงการปรับปรุง
ฝายชะลอน้ า 

เพื่อปรับปรุงฝาย
ชะลอน้ าให้สามารถ
กักเก็บและลดการ
ไหลของน้ า 

ฝายชะลอน้ าในพ้ืนท่ี
ต าบลเวียง 

  200,000 200,000 200,000 คุณภาพและปริมาณ
งานของฝายชะลอน้ า
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 



หนา้ 81 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 โครงการปรับปรุง
สถานีสูบน้ า 

เพื่อปรับปรุงสถานี
สูบน้ าให้สามารถ
สูบน้ าเข้าพื้นที่
การเกษตรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

สถานีสูบน้ าในความ
รับผิดชอบของ อบต.
เวียง 

  200,000 200,000 200,000 ประสิทธิภาพใน
การสูบน้ าของ
เครื่องสูบน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

89 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถผลิต
น้ าประปาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบประปาหมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ 
อบต.เวียง 

  200,000 200,000 200,000 ประสิทธิภาพการ
ผลิตน้ าประปาของ
ระบบประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอส าหรับการ
อุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 
 

90 โครงการปรับปรุง
ท่อส่งน้ าเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร หมู่ที่ 
12 

เพื่อปรับปรุงท่อส่ง
น้ าให้มี
ประสิทธิภาพใน
การส่งน้ าดียิ่งขึ้น 

เปลี่ยนท่อเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว หนา 6 
มม.ยาวรวม102.00 เมตร  
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง  เริ่มต้นตลิ่ง
แม่น้ าอิง  สิ้นสุดที่นานายสาคร  
สุทธิ 

  350,000   ประสิทธิภาพของ
การส่งน้ าขอท่อส่ง
น้ า 

สามารถส่งน้ าเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 82 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 โครงการปรับปรุง
อาคารที่ท าการ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียง 

เพื่อปรับปรุง
อาคารท่ีท าการ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียง 
ให้มีสถานท่ี
เหมาะสมในการ
จัดเก็บเอกสาร
ต่าง ๆ 

ต่อเติมห้องเอกสาร กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 4.90 
เมตร สูง 2.50 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
14.70  ตารางเมตร และ 
จัดสร้างชั้นเก็บเอกสาร 
รวมท้ังหมด 21 ชุด 

300,000     ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการ
จัดเก็บเอกสารของ
งานด้านต่าง ๆ 

เอกสารงานด้านต่าง ๆ 
ถูกจัดเก็บอย่างมี
ระเบียบและค้นหาง่าย
ขึ้น 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ส านักงาน  อบต.
เวียง 

เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ส านักงาน อบต.
เวียง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
กว้าง  0.40  เมตร ยาว 
76.00  เมตร  ลึก 0.40 - 
0.50  เมตร  หนา 0.10 
เมตร  แบบมีฝาปิด  จาก 
สนง.อบต.เวียง สิ้นสุดร่อง
ระบายน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 
12 

150,000     จ านวนระยะเวลา
ของการระบายน้ า
ในส านักงาน 

น้ าเสียบริเวณ
ส านักงานได้รับการ
ระบายจากพื้นที ่

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 83 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 โครงการปรับปรุง
อาคารที่ท าการ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียง 

เพื่อใช้ในการ
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงเวทีท่ี 1 กว้าง 
3.20 เมตร ยาว 8.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีปรับปรุง
เวทีไม่น้อยกว่า 25.60 
ตารางเมตร และ ปรับปรุง
เวทีท่ี 2 กว้าง 2.60 
เมตร ยาว 5.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีปรับปรุงเวทีไม่
น้อยกว่า 13.00 ตาราง
เมตร 

 50,000    คุณภาพและ
ปริมาณงาน
ปรับปรุงตาม
มาตรฐานที่
ก าหนดโดย อบต.
เวียง 

การจัดการประชุมใน
องค์กร มีความสะดวก
และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถ 
ส านักงาน อบต.
เวียง 

เพื่อสร้างสถานท่ี
จอดรถน้ าและ
รถกระเช้าไฟฟูา
ของ อบต.เวียง 

ก่อสร้างโรงจอดรถ กว้าง  
17.7 เมตร   ยาว 
11.80   เมตร  สูง  
4.00 เมตร 

   500,000  โรงจอดรถท่ีได้
มาตรฐานตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด 

ครุภัณฑ์ส านักงาน มี
สถานท่ีจัดเก็บท่ีเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 84 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.1  แผนงานสังคมสังคมสงเคราะห์  
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุให้มี
สุขภาพท่ีดี ลด
ภาระการดูแล
ของลูกหลาน 

กลุ่มผู้สูงอาย ุ จ านวน 
20 ชุมชน 

20,000 20,000    ร้อยละ 90 ของ
ผู้สูงอายุท่ีได้รับ
การส่งเสริมมี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ีมีสุขภาพกายและ
ใจท่ีดี 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้
พิการ 

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้
พิการ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
สามารถ
ช่วยเหลือตัวเอง
ได ้

ผู้พิการ  จ านวน  195  
คน 

20,000 20,000    ร้อยละ 90 ของผู้
พิการที่ได้รับการ
ส่งเสริมมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได ้

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 85 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.1  แผนงานสังคมสังคมสงเคราะห์  
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ติด
เชื้อ 

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ 
มีคุณภาพชีวิตที่
ด ี ลดปัญหา
ด้านสังคม 

ผู้ติดเชื้อ   จ านวน  55  
คน 

20,000 20,000    ร้อยละ 90 ของผู้
ติดเชื้อที่ได้รับการ
พัฒนามีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ติดเชื่อมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ีด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างปกต ิ

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตร ี

เพื่อให้กลุ่มสตรี
ในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ
และสังคม 

กลุ่มสตร ีจ านวน  20  
ชุมชน 

20,000 20,000    ร้อยละ 90 ของ
สตรีมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 

กลุ่มสตรีมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี   

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 86 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.1  แผนงานสังคมสังคมสงเคราะห์  
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้
ยากไร้ให้มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  

ผู้ยากไร้ในเขตพื้นท่ี
จ านวน 5 ราย/ปี 

  20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ยากไร้ที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี และสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการ
สงเคราะห์และ
บรรเทาทุกข์
ราษฎร 

เพื่อช่วยเหลือ
และสงเคราะห์
ราษฎรที่มี
ปัญหาความชีวิต
ความเป็นอยู่ใน
เบื้องต้น 

ราษฎรในพื้นที่อ าเภอ
เทิง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของราษฎร
ที่ได้รับการ
สงเคราะห ์ฯ 

ราษฎรในพื้นที่อ าเภอ
เทิง ได้รับการ
สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด/กิ่ง
กาชาด

อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 87 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.1  แผนงานสังคมสังคมสงเคราะห์  
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ในด้าน
การสงเคราะห์
และช่วยเหลือ
ราษฎรในชุมชน 

เพื่อให้ความรู้
ในขั้นตอน 
และวิธีการ
สงเคราะห์
และช่วยเหลือ
ประชาชนใน
เบื้องต้น  

กลุ่มผู้น าชุมชน จ านวน 
60 คน 

  20,000 20,000 20,000 ผู้น าชุมชนมี
ความรู้ในการ
สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือ
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ผู้น าชุมชนสามารถ
ประสานงานในการ
ขอรับการสงเคราะห์
และช่วยเหลือ
ประชาชนได ้

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 88 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิการผลิต
งานจักสาน 

1.เพื่อสร้างงาน 
สร้างรายได้ ให้
ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได้เป็น
ของตนเองเพิ่มขึ้น
ได้ 
2.เพื่อสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้ พัฒนา
สังคมและชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง
และรู้จักพึ่งตนเอง 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนท่ีมีความสนใจ
จ านวน  30-50  คน 

 20,000  20,000     ร้อยละ 90 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้หลังจาก
เข้าได้รับการ
อบรม 

1.ประชาชนมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้มี
รายได้เป็นของตนเอง
เพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนสามารถ
น าผลจากการจัด
กระบวนการเรียนรู้ไป
เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเสริมได้                               
 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 89 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ประดิษฐ์เหรียญ 
โปรยทาน 

1.เพื่ออบรมให้
ความรู้ในการ
ประดิษฐ์เหรียญ
โปรยทานใน
รูปแบบต่างๆ
ให้กับประชาชน 
2.เพื่อสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้ พัฒนา
สังคมและชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง
และรู้จักพึ่งตนเอง 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                       

ประชาชนท่ีมีความสนใจ
จ านวน  30-50  คน 

  20,000    ร้อยละ 90 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้หลังจาก
เข้าได้รับการ
อบรม 

1.ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ในการ
ประดิษฐ์เหรียญโปรย
ทานในรูปแบบต่างๆ 
2.ประชาชนสามารถ
น าผลจากการจัด
กระบวนการเรียนรู้ไป
เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเสริมได้                                
 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 90 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
นวดแผนไทย          
 

1.เพื่ออบรมให้
ความรู้เชิง
ปฏิบัติการในการ
นวดแผนไทย 
ให้กับประชาชน 
2.เพื่อสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้ พัฒนา
สังคมและชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง
และรู้จักพึ่งตนเอง 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                   

ประชาชนท่ีมีความสนใจ
จ านวน  30-50  คน 

 20,000  20,000     ร้อยละ 90 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้หลังจาก
เข้าได้รับการ
อบรม 

1.ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้เชิง
ปฏิบัติการในการนวด
แผนไทย 
2.ประชาชนสามารถ
น าผลจากการจัด
กระบวนการเรียนรู้ไป
เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเสริมได้          

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 91 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการจัด
ดอกไม้ประดิษฐ ์
 

1.เพื่ออบรมให้
ความรู้เชิง
ปฏิบัติการการ
จัดดอกไม้
ประดิษฐ์ใน
รูปแบบต่างๆ 

ให้กับประชาชน 
2.เพื่อสร้าง
ชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและรู้จัก
พึ่งตนเอง ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง    

ประชาชนท่ีมีความสนใจ
จ านวน  30-50  คน 

  20,000    ร้อยละ 90 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้หลังจาก
เข้าได้รับการ
อบรม 

1.ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้เชิง
ปฏิบัติการการจัด
ดอกไม้ประดิษฐ์ใน
รูปแบบต่างๆ 
2.ประชาชนสามารถ
น าผลจากการจัด
กระบวนการเรียนรู้ไป
ประกอบอาชีพเสริมได้        

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 92 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
แปรรูปสมุนไพร 
 

1.เพื่ออบรมให้
ความรู้เชิง
ปฏิบัติการการ
สร้างผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร
พื้นบ้าน    

ประชาชนท่ีมีความสนใจ
จ านวน  30-50  คน 

 20,000  20,000    ร้อยละ 90 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้หลังจาก
เข้าได้รับการ
อบรม 

1.ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้และ
สามารถน าไปเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน 
  

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เลี้ยงไส้เดือนเพื่อ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

1.เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้การเลี้ยง
ไส้เดือนดินให้แก่
ประชาชนใน
ชุมชนเพื่อผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ 

ประชาชนท่ีมีความสนใจ 
จ านวน  30 - 50  คน 

20,000 20,000 20,000   ร้อยละ 90 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้หลังจาก
เข้าได้รับการ
อบรม 

1.ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยงไส้เดือนดิน 
เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้
ในครัวเรือน 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 93 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน ในด้าน
การเพิ่มความรู้ใน
การปูองกันแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น และมี
ความรู้ในการ
ปูองกันแก้ไขปัญหา
การเสพยาเสพติด 

เด็กและเยาวชน ในพื้นที่  
40  คน/ปี 

 20,000  20,000  20,000  20,000
  

ร้อยละ 90 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ในการ
ปูองกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
และปูองกันการ
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ มีความรู้ในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ 
และไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ
ให้มีศักยภาพใน
การผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้
ตอบสนองกับความ
ต้องการของ
ผู้บริโภคได้ 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.
เวียง 

 20,000  20,000  20,000  20,000
  

ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มอาชีพได้รับ
การพัฒนาฝีมือ
และผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มี
ความมั่นคง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 94 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพิ่มทักษะอาชีพ 

เพื่อฝึกทักษะ
อาชีพให้
ประชาชนท่ี
สนใจ 

ประชาชนท่ีสนใจ 
จ านวน 40 คน/ปี 

  60,000 60,000 60,000 ประชาชนท่ีผ่าน
การฝึกทักษะ
อาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

ประชาชนมีอาชีพท่ี
มั่นคงและมีรายได้ใน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการส่งเสริม
คนดีศรีชุมชน 

เพื่อสนับสนุน
และเชิดชูผู้ที่
ประกอบคุณงาม
ความดี และ
สร้าง
คุณประโยชน์ต่อ
สังคม 

ผู้ที่ประกอบคุณงาม
ความดี และสร้าง
คุณประโยชน์ต่อสังคม  
ในด้านต่าง ๆ จ านวน 5 
คน/ปี 

  10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ที่ได้รับ
การยกย่องคุณ
ความดีที่มีต่อ
สังคม 

ประชาชนประกอบคุณ
งามความดีต่อสังคม
มากยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 95 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข  
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรม 
และรณรงค์การ
ปูองกันโรคเอดส์ 

เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนในการ
ปูองกัน ควบคุม
โรคเอดส์ 

ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี 
อบต.เวียงจ านวน 20 
หมู่บ้าน 

10,000 10,000    ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
สามารถปูองกัน
ตัวเองจากโรค 
และแนะน าผู้อื่น
ต่อได้ 

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถแนะน า
เกี่ยวกับการปูองกัน 
ควบคุมโรคเอดส์ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

เพื่อให้น้ าท่ีใช้
ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของ
กรมอนามัย 

แหล่งน้ าในชุมชนพื้นที่ 
อบต.เวียง จ านวน 20 
หมู่บ้าน 

40,000 40,000    น้ าสะอาดผ่านตาม
มาตรฐาน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

ชุมชนมีแหล่งน้ า
สะอาด เหมาะสม
ส าหรับการอุปโภค
และบริโภค 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 96 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 

เพื่อให้ความรู้และ
เพิ่มทักษะแก่
บุคลากรในชุมชน
ในการดูแลสุขภาพ
อนามัยในชุมชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 -25 

140,000 
 

    ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ

เข้าใจในด้านการ
ปฏิบัติดูแลสุขภาพ

อนามัย 

ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด/
คณะกรรมก
ารหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 -25 

4 โครงการปูองกัน
และควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนใน
ชุมชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 -25 

140,000     ลดการเกิดโรคขาด
สารไอโอดีนใน

ชุมชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และเข้าใจใน
การปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านักงาน
ปลัด/
คณะกรรมก
ารหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 -25 

5 โครงการปูองกัน
และควบคุมโรค
หนอนพยาธิ 

เพื่อปูองกันการ
เกิดโรคที่เกิด
จากการบริโภค
อาหารที่ไม่ถูก
สุขอนามัย 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 -25 

120,000     ลดการเกิดโรคที่
เกิดจาก
หนอนพยาธิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

ประชาชนมีสุขอนามัย
ที่ดีในการเลือกบริโภค
อาหาร 

ส านักงาน
ปลัด/
คณะกรรมก
ารหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 -25 

แบบ ผ.02 



หนา้ 97 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.3 แผนงานสาธารณสุข  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

สถิติการลดลงของ
ผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออกใน
พื้นที่ 

ลดการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกใน
พื้นที ่

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนใน
พื้นที่ 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
สามารถดูแล
สุขภาพเบื้องต้นได้ 

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
และผู้น าองค์การ
ในชุมชนด้าน
สุขภาพ 

เพื่อใหท้ักษะ
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การดูแลรักษา
สุขภาพของ
ประชาชน 

แกนน าด้านสุขภาพ ใน
พื้นที่ อบต.เวียงจ านวน 
20 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้สามารถ
ปฏิบัติงานการ
ดูแลสุขภาพให้กับ
ประชาชนได ้

แกนน าด้านการดูแล
สุขภาพมีทักษะการ
ปฏิบัติงานท่ีด ี

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 98 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการรณรงค์
ควบคุม ปูองกัน
และระงับ
โรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อในต าบล
เวียง 

เพื่อให้ความรู้
การปูองกันโรค
ให้กับประชาชน 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
คนในชุมชนมี
ความรู้ในการ
ปูองกันตัวเองจาก
โรคต่าง ๆ ได ้ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจการ
ปูองกันโรค 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการรณรงค์
ลดการเผา ลด
หมอกควัน 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์งดการ
เผาในพื้นที ่

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 ปริมาณการเกิด
หมอกควันในพ้ืนท่ี 

ปัญหาหมอกควันใน
พื้นที่ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

11 โครงการจัดการ
ขยะในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ชุมชนมีการ
บริหารจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

100,000 100,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีการ
บริหารจัดการขยะ
ในครัวเรือนได้
ถูกต้อง 

ลดปัญหาจากขยะมูล
ฝอยสะสมในครัวเรือน 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 99 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข  
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

เพื่อส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการ ฯ 
และการปูองกัน
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง 

 70,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสัตว์ที่เป็น
โรคพิษสุนัขบ้าน
ลดลงร้อยละ 90 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 100 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการ
ด าเนินงาน 
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมและ
ดูแลด้านสุขภาพ
อนามัยของ
ชุมชนในพื้นที่
ตามแนวทาง
พระราชด าริ 

ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.เวียง ทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง และมีการ
ปูองกันการเกิดโรคได้
ด้วยตนเอง 

ส านักงาน
ปลัด 

14 โครงการผ่าตัดท า
หมันเพื่อลด
จ านวนสุนัขและ
แมวท่ีเป็นสัตว์
พาหนะของโรค
พิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมวไม่มี
เจ้าของในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อลดจ านวน
สัตว์พาหนะน า
โรคพิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่จังหวัด
เชียงรายโดยการ
ผ่าตัดท าหมัน 

สุนัขและแมวไม่มี
เจ้าของในพื้นที่ต าบล
เวียง 

 3,000 3,000   จ านวนสุนัขและ
แมวไม่มีเจ้าของใน
พื้นที่จังหวัด
เชียงราย มีจ านวน
ลดลง 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด/ปศุ
สัตว์จังหวัด
เชียงราย 

แบบ ผ.02 



หนา้ 101 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน
ปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อ
เกิดโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด
ขึ้นในพื้นที่ 

ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.เวียง ทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

  20,000 20,000 20,000 ลดการระบาดของ
เชื้อโรคไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ลดการแพร่กระจาย
ของโรคติดต่อหรือโรค
ระบาดขึ้นในพ้ืนท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 102 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย                                 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึก
ทบทวน  
อปพร. 

เพื่อฝึกทบทวน
ความรู้ และเพิ่ม
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานใน
ด้านการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยต่าง ๆ  
เพื่อให้ อปพร.ที่
ได้รับมอบหมาย
หน้าท่ี สามารถ
ปฏิบัติงานได้ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อปพร.จ านวน 120 คน  350,000    ร้อยละ 90 ของ
อปพร.มีทักษะการ

ปฏิบัติงาน 

อปพร.ได้รับการฝึก
ทักษะด้านต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 103 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย                                 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการฝึกอบรม
จัดตั้งอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

เพื่อให้ อปพร.
เข้าใจบทบาท 
ภารกิจ หน้าท่ี 
และสิทธิตาม
กฏหมายของ
ตนเอง 

อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน  ในเขต
รับผิดชอบของ อบต.
เวียง จ านวน  70  คน 

  360,000   ร้อยละ 90 ของผู้
ร่วมโครงการมี
ทักษะการ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานของ
หลักสูตรฝึกอบรม 

อปพร.สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการปูองกัน
อัคคีภัยในชุมชน 

เพื่อปูองกันการ
เกิดอัคคีภัยใน
ชุมชน 

ชุมชนทั้ง  20  หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของการ
เกิดอัคคีภัยใน
ชุมชนลดลง 

ประชาชนมีความรู้ใน
การปูองกันการเกิด
อัคคีภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุาและ
หมอกควัน 

เพื่ออบรมให้
ความรู้แก่
อาสาสมัครใน
การปูองกันการ
เผาปุา 

กลุ่มอาสาสมัครจ านวน  
40  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของผู้
เข้าการอบรมมี
ความรู้และทักษะ
ในการปูองกันการ
เผาปุา 

พื้นที่ปุาไม้ได้รับการ
ดูแลรักษา ลดการเผา
ท าลายในพ้ืนท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 104 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย                                 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

เพื่อปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อด าเนินการจ านวน  
7  วัน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของการ
เกิดอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาล 

ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุในชุมชน
ในช่วงเทศกาล 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อด าเนินการ จ านวน  
7  วัน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของการ
เกิดอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาล 

ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุในชุมชน
ในช่วงเทศกาล 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 105 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย                                 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎ
จราจร 

เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ความ
เข้าใจการใช้รถ
ใช้ถนนและ
ความรู้ในกฎ
จราจร 

ประชาชนท่ีสนใจ 
จ านวน  50  คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 90 ของผู้
เข้าการอบรมที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในกฎจราจร 

ประชาชนสามารถใช้
รถใช้ถนนถูกกฎจราจร
ยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการรณรงค์
และปูองกันยา
เสพติด 

เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้แก่ชุมชน
ในการปูองกันยา
เสพติด 

ชุมชนในพื้นที่จ านวน 
20 หมู่บ้าน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 ของ
ชุมชนที่มีความรู้ใน
การปูองกันยาเสพ

ติดในพื้นที่ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในปัญหาที่
เกิดจากยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 106 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย                                 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ซักซ้อมแผน
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อปูองกันการ
เกิดอัคคีภัยใน
ชุมชน 

เจ้าหน้าท่ีในองค์กร,     
อปพร.  ,ประชาชน  
และนักเรียนสังกัด สพฐ.
ในพืนที่ 

 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของการ
เกิดอัคคีภัยใน
ชุมชนลดลง 

กลุ่มเปูาหมายได้รับ
ความรู้ในการปูองกัน
การเกิดอัคคีภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการจัดท า
แนวกันไฟปุา
ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ปุาไม้
และแก้ไขปัญหา
ไฟปุา 

ปุาชุมชนในพื้นทีข่อง 
อบต.เวียง 

  20,000 20,000 20,000 จ านวนพื้นที่ปุาไม้
ที่ได้รับสร้างแนว
กันไฟ 

ปุาไม้ได้รับการดูแล
รักษาให้อยู่ในสภาพท่ี
อุดมสมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

11 โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอ าเภอ
เทิง   

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมยาเสพ
ติดไม่ให้ระบาด
ในพืนที่ 

พื้นที่รับผิดชอบในเขต
อ าเภอเทิง 

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
พื้นที่อ าเภอเทิง 

ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด/ที่ว่า
การอ าเภอ

เทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 107 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย                                 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน
สาธารณภัย 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ผู้ประสบภัย
พิบัติฉุกเฉิน  

ประชาชนในพ้ืนท่ีทั้ง 
20 ชุมชน 

  20,000 20,000 20,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน  

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 108 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย                                 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

เพื่อให้น้ าท่ีใช้
ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของ
กรมอนามัย 

แหล่งน้ าในชุมชนพื้นที่ 
อบต.เวียง จ านวน 20 
หมู่บ้าน 

  40,000 40,000 40,000 น้ าสะอาดผ่านตาม
มาตรฐาน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

ชุมชนมีแหล่งน้ า
สะอาด เหมาะสม
ส าหรับการอุปโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 109 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพในชุมชน 

เพื่อพัฒนาหรือ
เพิ่มศักยภาพกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ให้มี
ขีดความสามารถ
ในการประกอบ
อาชีพต่าง ๆ 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 60,000 60,000    จ านวนกลุ่มอาชีพท่ี
ได้รับการส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ และมี
รายได้จากอาชีพมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผู้ปกครองเด็ก
สังกัด ศพด.ในการ
ดูแลเด็ก 

เพื่อให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองในการ
ปฏิบัติดูแลเด็ก
เล็กในการ
เตรียมพร้อมก่อน
วัยเรียน 

ผู้ปกครองเด็กสังกัด ศพด. 
ท้ัง 5  แห่ง 

20,000 20,000    ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลเด็กอย่าง
ถูกวิธี 

เด็กในสังกัด ศพด.ได้รับ
การปฏิบัติเตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเรียนอย่าง
ถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการปรับปรุง
อาคาร ศพด. 

เพื่อปรับปรุง 
อาคาร ศพด.ให้มี
สภาพเหมาะสม
กับการดูแลเด็ก 

ศพด. สังกัดอบต. เวียงทั้ง 
5 แห่ง 

100,000     ร้อยละ 100 ของ
ศพด.สังกัด อบต.
เวียง ท่ีได้รับการ

ปรับปรุง 

ศพด. มีความพร้อมด้าน
สถานท่ีในการดูแลเด็ก
เล็กในสังกัด 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



หนา้ 110 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  3.1 แผนงานการศึกษา  
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการอบรม
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มี
ความรู้ความสาม
รถเพิ่มขึ้น 

บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดอบต. เวียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานดีขึ้น 

บุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ความสามารถ
ในทักษะวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่น ๆที่กรม
ส่งเสริมฯก าหนด   

ศพด.ในสังกัด จ านวน 5 
ศูนย์ 

805,200 955,770 1,129,760 1,129,760 1,129,760 คุณภาพชีวิตและ
การเรียนรู้ของเด็ก 
ศพด.ในสังกัด 

เด็กมีพัฒนาการการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



หนา้ 111 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  3.1 แผนงานการศึกษา  
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านห้วยไคร ้

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณด้าน
อาหารกลางวัน
ให้เด็กในสังกัด 
สพฐ.ในพื้นที ่

เด็กนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ทุก
ระดับชั้น 

540,000 556,000 560,000 556,000 556,000 คุณภาพอาหาร
กลางวันที่ถูกหลัก
โภชนาการ 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันท่ีมี
คุณภาพ และถูกหลัก
ตามโภชนาการ 

กอง
การศึกษา/
ร.ร.บ้านห้วย

ไคร ้

7 โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านทุ่งโห้ง 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณด้าน
อาหารกลางวัน
ให้เด็กในสังกัด 
สพฐ.ในพื้นที ่

เด็กนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้งทุก
ระดับชั้น 

384,000 324,000 328,000 324,000 324,000 คุณภาพอาหาร
กลางวันที่ถูกหลัก
โภชนาการ 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันท่ีมี
คุณภาพ และถูกหลัก
ตามโภชนาการ 

กอง
การศึกษา/
ร.ร.บ้านทุ่ง

โห้ง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 112 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  3.1 แผนงานการศึกษา  
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านใหม่ 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณด้าน
อาหารกลางวัน
ให้เด็กในสังกัด 
สพฐ.ในพื้นที ่

เด็กนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านใหม่ทุก
ระดับชั้น 

200,000 228,000 232,000 228,000 228,000 คุณภาพอาหาร
กลางวันที่ถูกหลัก
โภชนาการ 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันท่ีมี
คุณภาพ และถูกหลัก
ตามโภชนาการ 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านร่องแช่ 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณด้าน
อาหารกลางวัน
ให้เด็กในสังกัด 
สพฐ.ในพื้นที ่

เด็กนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านร่องแช่ทุก
ระดับชั้น 

492,000 524,000 528,000 524,000 524,000 คุณภาพอาหาร
กลางวันที่ถูกหลัก
โภชนาการ 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันท่ีมี
คุณภาพ และถูกหลัก
ตามโภชนาการ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



หนา้ 113 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  3.1 แผนงานการศึกษา  
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์และ
ผู้ปกครอง ศพด. 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์และ
ผู้ปกครอง ศพด.
ในการดูแลเด็ก
ได้ถูกต้อง 

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์และผู้ปกครอง 
ศพด. ในสังกัด 

  20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของผู้
ร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพให้มี
ความเหมาะสมใน
การดูและเด็ก 

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์และผู้ปกครอง 
ศพด.ได้รับการพัฒนา 
ศักยภาพในการดูแล
เด็ก 

กอง
การศึกษา 

 

11 โครงการแข่งขัน
ทักษะการเตรียม
ความพร้อมใน
เด็กระดับก่อนวัย
เรียน 

เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ของ
เด็กในสังกัด 
ศพด. 

เด็กในสังกัด ศพด.    20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็กมีพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น 

เด็กในสังกัด ศพด.มี
ทักษะการเรียนรู้ที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



หนา้ 114 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  3.1 แผนงานการศึกษา  
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการศูนย์
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

กลุ่มผู้สูงอาย ุทั้ง  20 
ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ 90 ของ
ผู้สูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 
  

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น  

กอง
การศึกษา 

13 โครงการ to be 
number  one  

เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ
ของเยาวชนใน
ด้านต่าง ๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
สังคม 

เยาวชนในเขตพื้นท่ีอบต. 
เวียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการได้แสดง
ความสามารถต่อ
สังคมในสิ่งท่ี
ถูกต้อง 

เยาวชนได้แสดง
ความสามารถในด้าน
ต่าง ๆอย่างเต็มที่และ
ได้ท าประโยชน์ต่อ
สังคม 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



หนา้ 115 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  3.1 แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการ     
ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยไคร้  
หมู่ที่  3 
 

เพื่อปรับปรุง
อาคาร ศพด.ให้
มีความเหมาะสม
ในการดูแลเด็ก 

ปรับปรุงอาคาร กว้าง 
20.00 เมตร  ยาว 
20.00 เมตร สูง 2.50  
เมตร อาคารมีพื้นท่ีใช้
สอย จ านวน 400.00  
ตารางเมตร 

  400,000   อาคาร ศพด.ได้รับ
การปรับปรุงตาม

แบบท่ี อบต.
ก าหนด 

  

อาคาร ศพด.มีความ
มั่นคงแข็งแรงและมี
ความเหมาะสมในการ
ดูแลเด็กให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการปรับปรุง
ต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งโห้งหมู่ที่ 
5 
 

เพื่อปรับปรุง
อาคาร ศพด.ให้
มีความเหมาะสม
ในการดูแลเด็ก 

ปรับปรุงต่อเติม  ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร  ยาว 8.00 เมตร สูง 
2.70  เมตร มีพื้นที่ปรับปรุงต่อ
เติมไม่น้อยกว่า  24.00 ตาราง
เมตร  และ กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 10.50  เมตร สูง 2.70  
เมตร มีพื้นที่ปรับปรุงต่อเติมไม่
น้อยกว่า  31.50  ตารางเมตร 
และ กว้าง 2.50  เมตร ยาว 
13.00  เมตร สูง 2.70  เมตร  
มีพ้ืนที่ปรับปรุงต่อเติมไม่น้อยกว่า 
32.50 ตารางเมตร   

   240,000  อาคาร ศพด.ได้รับ
การปรับปรุงตาม

แบบท่ี อบต.
ก าหนด 

  

อาคาร ศพด.มีความ
มั่นคงแข็งแรงและมี
ความเหมาะสมในการ
ดูแลเด็กให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



หนา้ 116 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  3.1 แผนงานการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการ 
ปรับปรุงห้องน้ า
เด็ก ศพด.  บ้าน
ใหม่หมู่ที่ 10 
 

เพื่อปรับปรุง
อาคาร ศพด.ให้
มีความเหมาะสม
ในการดูแลเด็ก 

ปรับปรุงอาคาร ขนาด
กว้าง 3.90  เมตร ยาว 
4.00 เมตร สูง 1.80  
เมตร อาคารมีพื้นท่ี
ปรับปรุง จ านวน 
15.60 ตารางเมตร   

   137,000  อาคาร ศพด.ได้รับ
การปรับปรุงตาม

แบบท่ี อบต.
ก าหนด 

  

อาคาร ศพด.มีความ
มั่นคงแข็งแรงและมี
ความเหมาะสมในการ
ดูแลเด็กให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



หนา้ 117 
 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมและ
ท านุบ ารุง
ศาสนา 

วัดในเขตพื้นท่ี ของ 
อบต.เวียง 

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90  ของ
จ านวนวัดที่มีการ
จัดกิจกรรมในการ
อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณ ี

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่ออนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี
ของไทย 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง 
จ านวน  20  หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชนที่มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์สืบ
สานประเพณี 

ประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
งามได้รับการอนุรักษ์
รักษาไว ้

กอง
การศึกษา 

3 โครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์และ
สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง 
จ านวน  20  หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่
ได้รับการอนุรักษ์ 

เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ให้คงไว้ในท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



หนา้ 118 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการอนุรักษ์
และส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

วัฒนธรรมและประเพณี
ในท้องถิ่นต าบลเวียง 

  20,000 20,000 20,000 จ านวนวัฒนธรรม
และประเพณีที่

ได้รับการส่งเสริม 

วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ได้รับการ
รักษาคงไว้ในท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการจัดงาน
พระราชพิธีและ
งานรัฐพิธี 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
งานพระราชพิธี
และงานรัฐพิธี 

งานพระราชพิธีและงาน
รัฐพิธี 

  60,000  
 

10,000 15,000 15,000 15,000 ผลการด าเนินงาน
ของโครงการ 

หน่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณได้ด าเนิน
กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

กอง
การศึกษา/
ที่ว่าการ

อ าเภอเทิง 
6 โครงการจัดงาน

ประเพณีของ
จังหวัดและ
อ าเภอ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
งานประเพณี
ของจังหวัดและ
อ าเภอ 

งานประเพณีของจังหวัด
และอ าเภอ 

 40,000   20,000 25,000 25,000 25,000 ผลการด าเนินงาน
ของโครงการ 

หน่วยงานท่ีขอรับ
งบประมาณได้ด าเนิน
กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

กอง
การศึกษา/
ที่ว่าการ

อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 119 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการแข่งขัน
กีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กใน
สังกัด ศพด.ได้มี
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
ที่แข็งแรงและ
สมบูรณ ์

ศพด.  จ านวน  5  ศูนย์  40,000  50,000   30,000   30,000  30,000  ร้อยละ 100  
ของเด็กในสังกัด 

ศพด.ได้ร่วม
กิจกรรมแข่งขัน

กีฬา 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ ์

กอง
การศึกษา 

8 โครงการแข่งขัน
กีฬาสีผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ออกก าลังกาย
ของผู้สูงอาย ุ

กลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ต าบลเวียง 

  30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 50 ของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ได้มาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

ผู้สูงอายุมีกิจกรรมด้าน
สังคมร่วมกัน และมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจัดส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนทีม
นักกีฬาในการ
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

ทีมนักกีฬาในพ้ืนท่ีต าบล
เวียง 

  20,000 20,000 20,000 จ านวนทีมนักกีฬา
ที่ได้รับการ
สนับสนุน

งบประมาณ 

เยาวชนในพ้ืนท่ีได้รับ
การส่งเสริมด้าน
กิจกรรมการกีฬา 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



หนา้ 120 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล อบต. 
เวียงคัพ ต่อต้าน
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
เยาวชนเล่นกีฬา
เพื่อห่างไกลยา
เสพติด 

เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล
เวียง 

  35,000 35,000 35,000 จ านวนเยาวชนท่ี
ข้องเกี่ยวกับยา
เสพติดลดลง 

เยาวชนท่ีเล่นกีฬา มี
พฤติกรรมที่ไม่ยุ่งเกี่ยว
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



หนา้ 121 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม  
  4.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้
มาตร ฐานตาม
ระบบการเกษตร
ดีที่เหมาะสม ( 
GAP ) 

เพื่อพัฒนาระบบ
มาตรฐานการ
ผลิตพืชให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนท่ีสนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 

20,000 20,000    ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ     
มีการผลิตพืชตาม
มาตรฐานระบบ 
GAP 

เกษตรกรได้รับการ
ตรวจรับรองมาตรฐาน
การผลิต ตามระบบ 
GAP 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการอบรม
ส่งเสริมการ
ด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถน้อมน า
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การด ารงชีวิต 

ประชาชนท่ีสนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 

20,000 20,000    ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ได้ 

ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 122 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม  
  4.1 แผนงานการเกษตร 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
การตลาดและ
พัฒนาสินค้า
เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เพื่อส่งเสริม
การตลาด 
ผลิตภัณฑ์ ของ
ชุมชนในเขต 
อบต.เวียง 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

20,000 20,000    ร้อยละของสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ได้รับการ
ส่งเสริม การ
พัฒนาสินค้า
เกษตร ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

สินค้าเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน
ด้านการตลาด 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

1.เพื่อน าผลผลิต
ทางการเกษตร
มาแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

ประชาชนท่ีมีความสนใจ
จ านวน 30 - 50  คน 

20,000 20,000    ร้อยละ  90 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้หลังจาก
เข้าได้รับการ
อบรม 

1.ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าผลผลิต
ทางการเกษตรมาแปร
รูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลผลิตทางการ 
เกษตรได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 123 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม  
  4.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
ธนาคารน้ าใต้ดิน 

เพื่อการบริหาร
จัดการน้ าไว้ใช้
ประโยชน์ด้าน
การเกษตรและ
การอุปโภค
บริโภค ต่อสู้กับ
ปัญหาน้ าท่วม
และปัญหาภัยแล้ง 

มีธนาคารน้ าใต้ดินครบ
ทุกชุมชน   

 100,000    ธนาคารน้ าใต้ดิน
ลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง และมีน้ าใช้ใน
ฤดูแล้ง 

ชุมชนมีน้ าเพียงพอ
ส าหรับการท า
เกษตรกรรม 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
การตรวจ
วิเคราะห์ดินและ
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด 

เพื่อให้เกษตรกร
มีความรู้ในการ
ตรวจวิเคราะห์
ดินและใช้
ปุ๋ยเคมีให้
เหมาะสมกับ
สภาพดิน 

ประชาชนท่ีสนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 

20,000 20,000    ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้สามารถ
ตรวจวิเคราะห์ดิน
และผสมปุ๋ยใช้เอง
ได ้

เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการผลิตจากค่า
ปุ๋ยเคมี และได้รับ
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 124 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม  
  4.1 แผนงานการเกษตร 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการผลิต
พืชอินทรีย์เพื่อลด
การใช้สารเคมีใน
การท า
เกษตรกรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมกีาร
ท าเกษตรแบบ
อินทรีย์ 

ประชาชนท่ีสนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
หันมาท าเกษตร
แบบอินทรีย์ 

เกษตรกรมีผลผลิตที่มี
ความปลอดภัยจาก
สารพิษ 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการ
ผลิตปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ
เพื่อทดแทนการ
ใช้ปุ๋ยเคมีในการ
ท าเกษตรกรรม 

ประชาชนท่ีสนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
สามารถผลิตปุ๋ย
หมักอินทรีย์
ชีวภาพได ้

ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ให้กับเกษตรกร  

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 125 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม  
  4.1 แผนงานการเกษตร 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมผลิตสาร
ชีวภัณฑ์ทดแทน
การใช้สารเคมี
เพื่อปูองกันก าจัด
ศัตรูพืช 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้สาร
ชีวภัณฑ์ทดแทน
สารเคมีใน
กระบวนการ
ผลิต 

ประชาชนท่ีสนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีการใช้สารชีว
ภัณฑ์ในการท า
เกษตรกรรม 

ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ให้กับเกษตรกร 
ผลผลิตที่ได้มีความ
ปลอดภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการส่งเสริม
การด าเนินการ
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนน้อม
น าปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การด ารงชีวิต 

ประชาชนท่ีสนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
40 คน 

  30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับ
ใช้ได้ในครัวเรือน 

ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 126 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม  
  4.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริม
การท าธนาคาร
น้ าใต้ดิน 

เพื่อส่งเสริมให้มี
การท าธนาคาร
น้ าใต้ดินในพ้ืนท่ี 
ต าบลเวียง 

ชุมชนทั้ง 20  หมู่บ้าน   30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 50 ของ
ชุมชนมีการท า
ธนาคารน้ าใต้ดิน 

ช่วยในการระบายน้ า 
และเพิ่มปริมาณใน
แหล่งน้ าใต้ดิน 

ส านักงาน
ปลัด 

12 โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
เกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย  

เพื่อช่วย
เกษตรกรที่
ประสบปัญหา
เรื่องแหล่งน้ า  

เกษตรกรในเขตพื้นที่ท้ัง 
20 ชุมชน 

  20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาได้รับการ
แก้ไข 

สามารถแก้ไขปัญหา
พืชผลการเกษตร
จากการขาดแคลน
น้ า ให้มีผลผลิตมาก
ขึ้น ท าให้เกษตรกร
มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

13 โครงการส่งเสริม
การผลิตสินค้า
เกษตรและ
อาหารปลอดภัย 

เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตพืชและ
อาหารปลอดภัย
แก่ผู้บริโภค 

ประชาชนท่ีสนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 

  20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ     
สามารถผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารที่
ปลอดภัยได ้

เกษตรกรมีการผลิต
สินค้าเกษตรและ
อาหารที่ปลอดภัยกับ
ผู้บริโภค 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 127 
 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
  5.1 แผนงานการเกษตร  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก าจัด
ผักตบชวาใน
แหล่งน้ า
สาธารณะ 

เพื่อก าจัด
ผักตบชวาท่ีกีด
ขวางทางน้ าใน
พื้นที่ 

แหล่งน้ าสาธารณะใน
พื้นที่ต าบลเวียง 

50,000 50,000    ร้อยละ 90 ของ
ผักตบชวาท่ี

ระบาดตามแหล่ง
น้ าได้รับการก าจัด 

แหล่งน้ าสาธารณะ
ได้รับการดูแลรักษามี
สภาพที่ดี เหมาะสม
กับการด ารงชีวิต 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติโดยการรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝกอัน
เนื่อง มาจาก
พระราชด าริ 

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของดิน
บริเวณแหล่งน้ า
สาธารณะ 

แหล่งน้ าสาธารณะใน
พื้นที่ อบต.เวียง 

5,000 5,000    พื้นที่ปลูกหญ้า
แฝกเพื่ออนุรักษ์
ดินและน้ า 
ระยะทาง  
500 เมตร/ปี 

แหล่งน้ าสาธารณะ
ได้รับการดูแลรักษา 
ปูองกันปัญหาการ
พังทลายของดิน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการจัดท า
แนวกันไฟปุา
ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ปุาไม้และ
แก้ไขปัญหาไฟปุา 

ปุาชุมชนในพื้นที่ขอ
งอบต.เวียง 

10,000 10,000    จ านวนพื้นที่ปุาไม้
ที่ได้รับสร้างแนว

กันไฟ 

ปุาไม้ได้รับการดูแล
รักษาให้อยู่ในสภาพท่ี
อุดมสมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 128 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
  5.1 แผนงานการเกษตร  

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสร้าง
ภาคีเครือข่ายใน
การติดตาม
ตรวจสอบเฝูา
ระวัง และแจ้ง
เตือนภัยคุณภาพ
น้ า 

เพื่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง 
อปท., ส่วน
ราชการในพ้ืนท่ี, 
ประชาชน ใน
การด าเนินงาน
ด้านการจัดการ
คุณภาพน้ า 

ส่วนราชการในพ้ืนท่ี, 
ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนท่ัวไป ท่ีสนใจ
เข้าร่วมโครงการ  

 15,000    ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความ
เข้าใจ 
เกิดเครือข่ายใน
การด าเนินงาน
ด้านการจัดการ
คุณภาพน้ า 

มีเครือข่ายในการ
ด าเนินงานด้านการ
จัดการคุณภาพน้ า 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการสร้าง
จิตส านึกในการ
บริหารจัดการน้ า 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
และเสริมสร้าง
ความร่วมมือใน
การบริหาร
จัดการน้ า 

ประชาชนท่ีสนใจเข้า
ร่วมโครงการ  จ านวน 
50  คน 

 15,000    ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 129 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
  5.1 แผนงานการเกษตร  

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอนุรักษ์
ดินและน้ าโดย
การปลูกหญ้า
แฝกอันเนื่อง มา
จากพระราชด าร ิ
 

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของดิน
บริเวณแหล่งน้ า
สาธารณะ 

พื้นที่ปลูกหญ้าแฝก
บริเวณแหล่งน้ า
สาธารณะ จ านวน 1 จุด 

  10,000 10,000 10,000 พื้นที่ปลูกหญ้า
แฝกเพื่ออนุรักษ์
ดินและน้ า  
 

แหล่งน้ าสาธารณะ
ได้รับการดูแลรักษา 
ปูองกันปัญหาการ
พังทลายของดิน 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการปลูกปุา
ชุมชน เฉลิมพระ
เกียรติ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ปุา
ไม้ในต าบลเวียง 
และสร้างความ
สมดุลให้กับ
ทรัพยากรรธรรม
ชาติ 

ปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 
500 ต้น/ปี 

5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนพื้นที่ปุาใน
ชุมชนที่ได้รับการ
ปลูกเพิ่ม 

ปุาไม้ชุมชนมีความอุดม
สมบูรณ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 130 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
  5.1 แผนงานการเกษตร  

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการรักษ์น้ า 
รักษป์ุา รักษา
แผ่นดิน 

เพื่อดูแลรักษา
แหล่งน้ าและปุา
ไม้ให้คงความ
อุดมสมบูรณ์ 

แหล่งน้ าและปุาไม้ใน
พื้นที่ต าบลเวียง 
 

10,000 10,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนแหล่งน้ า
และ ปุาไม้ที่ได้รับ
การดูแลรักษา 

แหล่งน้ าและปุาไม้ใน
ชุมชนมีความอุดม
สมบูรณ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช  
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟูามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี   

เพื่ออนุรักษ์และ
รักษาพันธุกรรม
พืชที่ส าคัญใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่
คู่ชุมชน 

พื้นที่ปุาชุมชนในเขต 
อบต.เวียง 

  20,000 20,000 20,000 จ านวนพันธุ์พืชที่
ได้รับการอนุรักษ์
และรักษาไว้ใน
ท้องถิ่น 

พืชท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และรักษาไว้ 
และยังคงมีความอุดม
สมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการเยาวชน
จิตอาสารักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้กับเยาวชนใน
การรักษา
สภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 

เยาวชน จ านวน 60 คน  10,000    กิจกรรมที่เยาวชน
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์รักษา
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมในชุมชนมี
ความเหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 131 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 6 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
พนักงานและ
ลูกจ้าง  และ
สมาชิกสภา อบต.
เวียง   

เพื่อให้พนักงาน 
ลูกจ้างและ
สมาชิกสภา มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ียิ่งข้ึน 

พนักงาน ลูกจ้าง และ
สมาชิกสภา ฯ  จ านวน  
100 คน 

 50,000  100,000     ร้อยละ 90ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงาน ลูกจ้าง และ
สมาชิกสภาสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการสร้าง
ความปรองดอง
และสมานฉันท์ 

เพื่อสร้างความ
ปรองดองใน
ชุมชนในการอยู่
ร่วมกันอย่าง
สงบสุข 

ชุมชนต าบลเวียงท้ัง 20 
หมู่บ้าน 

25,000 25,000    ลดปัญหาความ
ขัดแย้งในชุมชนได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 

ชุมชนอยู่ร่วมกันด้วย
ความสงบสุข 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 132 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 6 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ฯ และ
พนักงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสร้าง
จิตส านึกในด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ฯ พนักงาน
ของ อบต.ใน
การปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 
และพนักงาน อบต.เวียง 
จ านวน  90  คน 

15,000 15,000    ร้อยละ 90 ของผู้
ร่วมโครงการมี
จิตส านึกในด้าน
คุณธรรมและ

จริยธรรมที่ดีใน
การปฏิบัติงานกับ
องค์กรท้องถิ่น 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ฯ และพนักงาน อบต.
เวียง  มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีในการ
ให้บริการประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อส ารวจข้อมูล
สภาพปัญหา
และความ
ต้องการ  และ
น าไปจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง 
จ านวน  20  ชุมชน 

 20,000   20,000    ร้อยละ 80 ของ
โครงการในแผน

แผนพัฒนา  ฯ ได้
น าไปด าเนินการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถแก้ไขปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 133 
 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 6 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนมีการ
จัดท าแผน 
พัฒนา และใช้
แผนพัฒนา
ชุมชนเป็นกรอบ
ในการจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
และประชาชนในพ้ืนท่ี
ทั้ง 20 ชุมชน 

  20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนสามารถท า
แผนพัฒนาชุมชน

ได ้

แผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถแก้ไขปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
พนักงานและ
ลูกจ้าง อบต.เวียง 

เพื่อให้พนักงาน
และลูกจ้าง 
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานและลูกจ้าง 
สังกัด อบต.เวียง  
จ านวน  40 คน 

  20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานและลูกจ้าง 
สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลที่ด ี

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 134 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 6 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพฝุาย
บริหารและ
สมาชิกสภา อบต.
เวียง 

เพื่อใหฝุ้าย
บริหารและ
สมาชิกสภา ฯ 
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝุายบริหารและสมาชิก
สภา ฯ  จ านวน  45 
คน 

  20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน 

ฝุายบริหารและ
สมาชิกสภา ฯ 
สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลที่ด ี

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ต าบลเวียง  

เพื่อส่งเสริมการ
ปกครองภายใต้
ระบบ
ประชาธิปไตย
ให้กับประชาชน 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนต าบลเวียง  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 90 ของ
ชุมขนมีความรู้

ความเข้าใจในการ
ปกครองระบอบ

ประชาธิไตย 

ประชาชนสามารถใช้
กลไกในการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยใน
การเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 135 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 6 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียง 

เพื่อพัฒนาให้
เป็นสถานท่ีใน
การค้นหาข้อมูล
กลางในการ
พัฒนาของ 
อบต.เวียง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.เวียง   

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 90  ของผู้
มาขอใช้บริการ
ศูนย์ ฯมีความพึง
พอใจในการค้นหา
ข้อมูล 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พร้อมให้ บริการด้าน
ข้อมูลการพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการกิจกรรม 
5 ส 

เพื่อสร้างองค์กร
ให้มีมีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

หน่วยงานภายใน
ส านักงาน อบต.เวียง 

30,000 30,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจผู้
ขอรับบริการ 
อบต.เวียง 

ส านักงานมีความ
พร้อมในการให้บริการ 
ฯ และสร้างทัศนคติที่
ดีแก่ผู้มาขอใช้บริการ 

ส านักงาน
ปลัด 

11 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ส านักงาน 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียง 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้มี
ความมีความ
เหมาะสมในการ
บริการประชาชน 

พื้นที่ด้านในและนอก
อาคารที่ท าการ อบต.
เวียง 

45,000 25,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจผู้
ขอรับบริการ 
อบต.เวียง 

ส านักงานมีความ
พร้อมในการให้บริการ 
ฯ และสร้างทัศนคติที่
ดีแก่ผู้มาขอใช้บริการ 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 136 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 6 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่
คณะกรรมการ
ประชา คม
ท้องถิ่นในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

เพื่อให้ความรู้แก่
คณะกรรมการ
ประชาคม
หมู่บ้าน 

ตัวแทนประชาคม
หมู่บ้าน จ านวน  80  
คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 90 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ในบทบาท

หน้าท่ีของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

13 โครงการจัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างแก่
ประชาชน 

ผู้เข้ารับการอบรม
จ านวน 40 คน 

  15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 90 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี

ความรู้ใน
พระราชบัญญัติ
ที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี  ที่มี
การปลูกสร้างสิ่งปลูก
สร้างสามารถปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ได ้

กองคลัง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 137 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 6 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
วันแม่แห่งชาติ 
ประจ าปี  

เพื่อให้กลุ่ม
พัฒนาสตรีได้
ด าเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
ในวันแม่
แห่งชาติได้ตาม
วัตถุประสงค ์

กลุ่มสตรีในพื้นที่อ าเภอ
เทิง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 60 ของ
สตรีในพื้นที่ได้เข้า
ร่วมในกิจกรรม 

กลุ่มพัฒนาสตรี
สามารถด าเนิน
กิจกรรมในวันแม่ได ้

ส านักงาน
ปลัด/
คณะกรรมก
ารพัฒนา
สตรีอ าเภอ
เทิง 

15 โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
วันสตรีสากล 
ประจ าปี  

เพื่อให้กลุ่ม
พัฒนาสตรีได้
ด าเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
ในวันสตรีสากล
ได้ตาม
วัตถุประสงค ์

กลุ่มสตรีในพื้นที่อ าเภอ
เทิง 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 60 ของ
สตรีในพื้นที่ได้เข้า
ร่วมในกิจกรรม 

กลุ่มพัฒนาสตรี
สามารถด าเนิน
กิจกรรมในวันสตรี
สากลได ้

ส านักงาน
ปลัด/
คณะกรรมก
ารพัฒนา
สตรีอ าเภอ
เทิง 

แบบ ผ.02 



หนา้ 138 
 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 6 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
  6. 2 แผนงานงบกลาง  

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร้าง
หลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบล
เวียง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

 14,414,400 14,837,400 14,837,400 14,837,40
0 

ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิ  
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ครบทุกคน  

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการ
เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพล
ภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยความพิการ
ที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ผู้พิการในพื้นที่ต าบล
เวียง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

 3,081,600 3,014,400 3,014,400 3,014,400 ผู้พิการที่มีสิทธิ  
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ครบทุกคน  

ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการ
สนับสนุนการรจัด
สวัสดิการทาง
สังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ย
ยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ ท่ีแพทย์
ได้รับรองและท า
การวินิจฉัยแล้ว 

ผู้ปุวยเอดส์ในพื้นที่ต าบล
เวียง  ท้ัง 20 หมู่บ้าน 

 384,000 372,000 372,000 372,000 ผู้ปุวยเอดส์ที่มี
สิทธิ  ได้รับเบี้ยยัง
ชีพครบทุกคน  

ผู้ปุวยเอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



หนา้ 139 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลล์ติ
กคอนกรีต  หมู่ที่ 4  
เชื่อมต่อ  บ้านปุาจี้ ต.
หงาว 

เพื่อก่อสร้างเส้นทาง
การเช่ือมต่อในการ
สัญจรของประชาชน
ทั้งสองต าบล 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลล์ติกคอนกรีต  
กว้าง  5  เมตร  
ยาว 4,000 เมตร  

  7,565,000   คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
เส้นทางจราจร

ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนท้ัง 2 
หมู่บ้านได้ใช้เป็น

เส้นทางการ
คมนาคมร่วมกัน 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลล์ติ
กคอนกรีต  หมู่ที่ 25  
เชื่อมต่อ  หมู่ที่ 3 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนลาดยางท่ีช ารุด
เสียหายระหว่าง
ชุมชน 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอส
ฟัลล์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4  เมตร  ยาว  
1,650  เมตร  

   2,020,000  คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
เส้นทางจราจร

ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนท้ัง 2 
หมู่บ้านได้ใช้เป็น

เส้นทางการ
คมนาคมร่วมกัน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



หนา้ 140 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลล์ติกคอ
นกรีต  หมู่ท่ี 19  เชื่อมต่อ  
หมู่ท่ี 22 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนลาดยางที่ช ารุด
เสียหายระหว่างชุมชน 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลล์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4  เมตร  ยาว  
770  เมตร  

  940,000   คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
เส้นทางจราจร

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

ประชาชนท้ัง 2 
หมู่บ้านได้ใช้เป็น

เส้นทางการ
คมนาคมร่วมกัน 

กองช่าง 

4 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลล์ติ
กคอนกรีต  หมู่ที่ 12  
เชื่อมต่อ  หมู่ที่ 23 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนลาดยางท่ีช ารุด
เสียหายระหว่าง
ชุมชน 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอส
ฟัลล์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4  เมตร  ยาว 
3,660  เมตร  

   4,460,000  คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
เส้นทางจราจร

ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนท้ัง 2 
หมู่บ้านได้ใช้เป็น

เส้นทางการ
คมนาคมร่วมกัน 

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลล์ติ
กคอนกรีต  หมู่ที่ 10  
เชื่อมต่อ  หมู่ที่ 12 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนลาดยางท่ีช ารุด
เสียหายระหว่าง
ชุมชน 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอส
ฟัลล์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5  เมตร  ยาว 
2,000  เมตร  

    3,000,000 คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
เส้นทางจราจร

ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนท้ัง 2 
หมู่บ้านได้ใช้เป็น

เส้นทางการ
คมนาคมร่วมกัน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟูาวังสบไคร ้ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อสูบน้ าเข้าพื้นที่
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ า
พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ าด้วยไฟฟูา  
พร้อมท้ังอุปกรณ ์
 

  5,400,000    จ านวนพื้นที่ ที่
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนได้มี
น้ าใช้ใน

การเกษตรกรรม 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟูาวังขมิ้น  หมู่ที่ 
5 

เพื่อสูบน้ าเข้าพื้นที่
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ า
พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ าด้วยไฟฟูา  
พร้อมท้ังอุปกรณ ์
 

    4,800,000  จ านวนพื้นที่ ที่
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนได้มี
น้ าใช้ใน

การเกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



หนา้ 142 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการวางท่อส่งน้ าจาก
ล าห้วยเขาวัวไปอ่างเก็บน้ า
บ้านห้วยไคร้   หมู่ที่  3 

เพื่อผันน้ าจากล า
ห้วยเขาวัวไปใส่ใน
อ่างเก็บน้ าบ้านห้วย
ไคร ้

วางท่อ พีวีซี ขนาด 
Ø 8 น้ิว ช้ัน 8.5 
ยาว 4 เมตร ยาว
รวม  560  เมตร 

  391,000   มีน้ าเพิ่มในอ่าง
เก็บน้ าบ้านห้วย
ไคร้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 

ประชาชนในเขต
โซนห้วยไคร้มีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการขยายท่อส่งน้ า
เพื่อการเกษตร  บ้านห้วย
ไคร ้ หมู่ที่ 3 

 เพื่อส่งน้ าเข้าพื้นที่
เกษตรกรรม  

 ขยายท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร โดย
ก่อสร้างวางท่อ พีวีซี 
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
14  นิ้ว ช้ัน 8.5 
ยาว 1,300 ม. 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
และติดตั้งจุดปล่อย
น้ าจ านวน 6 จุด  

    2,700,000 พื้นที่ได้รับน้ า
จากสถานีสูบน้ า 

ประชาชนได้มี
น้ าใช้ใน

การเกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้ าห้วยไคร้ หมู่ที่ 3 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 100  
เมตร ยาว 100 
เมตร ลึก 2 เมตร 

  780,000   จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทุ่ง
โห้ง  หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภค
และบริโภคในชุมชน 

ก่อสร้างประปาผิว
ดินขนาดใหญ ่ตาม
แบบแปลนที่ อบต.
เวียง ก าหนด 

    3,650,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ได้ใช้น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้ าทุ่งโห้ง   หมู่ที่ 5 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 100  
เมตร ยาว 100 
เมตร ลึก 2 เมตร 

   780,000  จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



หนา้ 144 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการขุดลอกร่องปลา
ขาว   หมู่ที่ 6 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 35 
เมตร ยาว 1,800 
เมตร ลึก 2 เมตร 

   4,914,000  จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกอิงหลง   
หมู่ที่ 6 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 30 
เมตร ยาว 2,400 
เมตร ลึก 2 เมตร 

    5,616,000 จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกหนองโค้ง 
หมู่ที่ 7 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 25  
เมตร ยาว 800 
เมตร ลึก 2 เมตร 

  1,560,000   จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



หนา้ 145 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการขุดลอกหนอง
แหน   หมู่ที่ 7 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 35  
เมตร ยาว 800 
เมตร ลึก 2 เมตร 

   2,184,000  จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.รอบอ่างเก็บน้ าบ้าน
ทุ่งโห้ง 

เพื่อใช้สัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรกรรม
และชุมชนใกล้เคียง 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,300 เมตร หนา 
0.15 เมตร เร่ิมต้นที่
ระบบประปา หมู่ที่ 22 
สิ้นสุดอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 
19 

   5,600,000  คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
เส้นทางจราจร

ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนชุมชน
บ้านทุ่งโห้ง ได้ใช้

ประโยชน์
เส้นทางการ

คมนาคมร่วมกัน 

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอกร่องดู่  หมู่
ที่ 11 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 3  
เมตร ยาว 1,500 
เมตร ลึก 2 เมตร 

  351,000   จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



หนา้ 146 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการขุดลอกร่องริว   
หมู่ที่ 10 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 10 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร ลึก 
2 เมตร เร่ิมต้นที่ร่องริว 
สิ้นสุดที่ห้วย
สาธารณประโยชน ์

  936,0000   จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

20 โครงการขุดลอกร่องย่าง   
หมู่ที่ 12 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 15 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ลึก 
2 เมตร  เร่ิมต้นที่ร่อง
ย่าง สิ้นสุดที่ห้วย
สาธารณประโยชน ์

  1,400,000   จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

21 โครงการขุดลอกร่องขุ่น   
หมู่ที่ 12 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 10 เมตร 
ยาว 3,100 เมตร ลึก 
2 เมตร 

    2,418,000 จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



หนา้ 147 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วย
หลวง  หมู่ที่ 13 

เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภค
และบริโภคในชุมชน 

ก่อสร้างประปาผิว
ดินขนาดใหญ ่ตาม
แบบแปลนที่ อบต.
เวียง ก าหนด 

   3,650,000  จ านวนครัวเรือน
ที่ได้ใช้น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านม่วง
ไพรวัลย ์  หมู่ที่ 16 

เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภค
และบริโภคในชุมชน 

ก่อสร้างประปาผิว
ดินขนาดใหญ ่ตาม
แบบแปลนที่ อบต.
เวียง ก าหนด 

  3,650,000   จ านวนครัวเรือน
ที่ได้ใช้น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

24 โครงการขุดลอกหลงทราย   
หมู่ที่ 16 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 50  
เมตร ยาว 100 
เมตร ลึก 2 เมตร 

   390,000  จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



หนา้ 148 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการขุดลอกหลงน้ าลัด  
หมู่ที่ 16 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 50  
เมตร ยาว 200 
เมตร ลึก 2 เมตร 

    780,000 จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

26 โครงการขุดลอกร่องสัก   
หมู่ที่ 17 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 8 
เมตร ยาว 7,750 
เมตร ลึก 2 เมตร 

   4,836,000  จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

27 โครงการขุดลอกหนองร่อง
แช่   หมู่ที่ 18 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 8  
เมตร ยาว 4,000 
เมตร ลึก 2 เมตร 

    2,496,000 จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



หนา้ 149 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการขุดลอกหนองยาว 
หมู่ที่ 18 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 10  
เมตร ยาว 1,900 
เมตร ลึก 2 เมตร 

  1,482,000   จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมอิง 
หมู่ที่ 18 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีใน
การดูแลและพัฒนา

เด็กเล็กในพ้ืนท่ี 

อาคาร ศพด. 1  
หลังตามแบบ

มาตรฐานของ สถ. 

    2,500,000 คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
อาคารตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

มีสถานท่ีพร้อม
ในการดูแลเด็ก
เล็กในสังกัด 

กองช่าง 

30 โครงการขุดลอกร่องมะนะ  
หมู่ที่ 19 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 3  
เมตร ยาว 750 
เมตร ลึก 2 เมตร 
เริ่มต้นท่ีร่องมะนะ 
สิ้นสุดที่ห้วย
สาธารณประโยชน ์

  87,700   จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



หนา้ 150 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างวางท่อส่ง
น้ าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
22 

เพื่อผันน้ าจากฝาย
น้ าล้นห้วยผึ้งไปใส่ใน
อ่างเก็บน้ าบ้านทุ่ง
โห้ง 

ก่อสร้างวางท่อ พีวีซ ี
ขนาด  ⌀ 8 นิ้ว ช้ัน 
8.5 ยาว 4  เมตร 
ยาวรวม 1,060 ม. 
เริ่มต้นจากฝาย
ชะลอน้ าห้วยผึ้ง  หมู่
ที่ 22  สิ้นสุดอ่าง
เก็บน้ าบ้านทุ่งโห้ง 

  623,000   มีน้ าเพิ่มในอ่าง
เก็บน้ าบ้านทุ่ง
โห้งไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 

ประชาชนในเขต
โซนทุ่งโห้งมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

32 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้ าห้วยริว   หมู่ที่ 23 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 100  
เมตร ยาว 100 
เมตร ลึก 2 เมตร 

    780,000 จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



หนา้ 151 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบริการโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
  
 
 
 
 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการขุดลอกร่องไคร้   
หมู่ที่ 24 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนท้ิง
ช่วง 

ขุดลอกกว้าง 5 
เมตร ยาว 1,600 
เมตร ลึก 2 เมตร 

    624,000 จ านวนพื้นที่ ที่
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



หนา้ 152 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  3.1 แผนงานการศึกษา  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( DLTV ) 
ส าหรับ ศพด. 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กใน
สังกัด ศพด. 

ศพด.ในสังกัดของ 
อบต.เวียง 

  61,400 61,400  พัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก

ใน ศพด. 

เด็ก ศพด.มีการ
เรียนรู้จากสื่อได้

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา ศพด.
บ้านห้วยไคร้ 

เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ผ่านการ
สนามเด็กเล่น 

ศพด.บ้านห้วยไคร ้   170,000   ทักษะการเรียนรู้
ของเด็กในสังกัด 

ศพด. 

เด็กมีพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญาศพด.บ้าน
ทุ่งโห้ง 

เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ผ่านการ
สนามเด็กเล่น 

ศพด.บ้านทุ่งโห้ง    170,000  ทักษะการเรียนรู้
ของเด็กในสังกัด 

ศพด. 

เด็กมีพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02/1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  3.1 แผนงานการศึกษา  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญาศพด.บ้าน
ใหม่ 

เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ผ่านการ
สนามเด็กเล่น 

ศพด.บ้านใหม ่    170,000  ทักษะการเรียนรู้
ของเด็กในสังกัด 

ศพด. 

เด็กมีพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญาศพด.บ้าน
ใหม่ริมอิง 

เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ผ่านการ
สนามเด็กเล่น 

ศพด.บ้านใหม่ริมอิง     170,000 ทักษะการเรียนรู้
ของเด็กในสังกัด 

ศพด. 

เด็กมีพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญาศพด.บ้าน
ห้วยหลวง 

เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ผ่านการ
สนามเด็กเล่น 

ศพด.บ้านห้วยหลวง     170,000 ทักษะการเรียนรู้
ของเด็กในสังกัด 

ศพด. 

เด็กมีพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

รถยนต์ดับเพลิง
อเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ 
ขนาดความจุถังน้ าในตัวไม่
น้อยกว่า 5,000 ลิตร 
เครื่องยนต์ดีเซลแบบคอม
มอลเรล  4  จังหวะ 4 สูบ 
มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 
175 แรงม้า 

  2,300,000   ส านักงาน
ปลัด 

2. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้ง
เครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟูายกสูงได้ไม่น้อย
กว่า 10 เมตร  ชนิด  6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่
น้อยกว่า 130 แรงม้า   

  2,000,000   กองช่าง 

3. แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เกษตร 

เพื่อใช้ในการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องเปุาลม แบบ
เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ  
มีก าลังไม่น้อยกว่า  2  
แรงม้า  ความเร็วรอบไม่
น้อยกว่า 6500   จ านวน  
7  เครื่อง 

  70,000   ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการอ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)  จ านวน  3  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูล
ในบัตรแบบอเนกประสงค์ตาม
มาตรฐาน iso/iec 7816 ได้ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 4.8 MHz 
-สามารถใช้งานผ่านช่อง
เช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB ได้ 
-สามารถใช้กับบัตร
อเนกประสงค์( Smart Card ) 
ที่ใช้แรงดันไฟฟูาขนาด 5 
Volts, 3 Volts และ 1.8 
Volts ได้เป็นอย่างน้อย 

 2,100    ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล  
 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
 4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
  4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
    ( เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
  4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
    ( รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
***************** 

 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 6 0 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน  
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน  
   (6)  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน  
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
             2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน  
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย  
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน  
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน  
   (3)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
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   (5)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12    5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน  
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
          
  
3.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
 อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ(2)

  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน ) O-Opportunity (โอกาส ) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ   แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล   หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เปูาประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(5) 
 
 

 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) 
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3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด             
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ ฉบับที่ 12 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใตห้ลักประชารฐั  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  
 
 

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ ( Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 
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3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 
 
 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ 60  

5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

 

เป็นโครงการที่มวีัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

(5) 
 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

5.3 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมาย
รอง 

(5) 
 

 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(5) 
 

 

5.5 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ี
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 
 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด ( KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล ( effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ( efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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7.การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ 
จาก 
  7.1ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton  
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน ( Process Performance Measurement 
System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 
Problem-Solving Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ตามข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  7.2เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย ( Cost) 
เวลา  (Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  7.3ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  7.4วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  7.5ผลกระทบ (Impact) 

------------------------- 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)   

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

  อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559   ข้อ  7 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565)   
และได้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  เมื่อการประชุมสภาสมัย
สามัญที่ 2  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่   7  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้
มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงจึงได้อนุมัติให้
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่นและจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ   วันที่  7   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

     
     (ลงชื่อ)         สวาท    สมใจ 
        (นายสวาท   สมใจ )  
                    นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเวียง 

 


