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ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลเวียง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
( เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ) 

********************************* 
                 ดวยรฐัธรรมนูญ มาตรา 253    ก าหนดให อปท. สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปิดเผยขอมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานใหประชาชนทราบ   รวมตลอดทั้งมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ 
๑๓  ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล   ตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปิดประกาศไวเป็นระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
                 ดังน้ัน     เพื่อการปฏิบัติใหเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท าแผน 
พัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถ่ิน     องค์การบริหารสวนต าบลเวียง      จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ   การใชจาย   และผลการด าเนินงาน    รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน    ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ   องค์การ
บริหารสวนต าบลเวียง ดังนี ้
 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เวียง  
"บานเมืองนาอยู คุณภาพชีวิตกาวหนา เกษตรพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมล้ าคา การศึกษาเดน เนนสิ่งแวดลอมยั่งยืน" 
 
ข. พันธกิจ ของอบต.เวียง  
    1. ประชาชนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึงและกาวทันเทคโนโลย ี 
    2. ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน อยางทั่วถึง  
    3. ชุมชนมีสวนรวมในการด าเนินกิจกรรมดานจารีต วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินอยางตอเนื่อง  
    4. ชุมชนมีศักยภาพและรายไดจาก การทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร อุตสาหกรรม  
    5. ชุมชนมีความสะอาด ปราศจากมลพิษ  
    6. การคมนาคมสะดวก และปลอดภัย  
    7. ประชาชนมีอาชีพและรายไดพอเพียงตอการด ารงชีพ  
    8. การด าเนินงานและการบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได  
    9. ประชาชนมีบทบาทและสวนรวมในการด าเนินกิจกรรมของรัฐและกิจกรรมทางการเมือง  
    10. ประชาชนมีสวนรวมในการคุมครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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    11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารสวนต าบล ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ      
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เวียงไดก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว 6 ยุทธศาสตร ์
ดังนี้ 
          ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
          ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
          ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน     
          ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
          ยุทธศาสตรท์ี ่5 พัฒนาดานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     
          ยุทธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารงาน 
          
ง. การวางแผน 
                  อบต.เวียง ไดจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน  ( พ.ศ.2561-2565 ) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชนการจัดเวทีประชาคม
ระดับต าบล  การประชุมประชาคมระดับหมูบาน  เพื่อรับฟังปัญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที ่
กอนน ามาจัดท าโครงการ   เพื่อพัฒนาพื้นที่ กอนที่จะบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  
                   อบต.เวียง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน  2562  โดย
ไดก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 

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

ทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาดาน

โครงสราง
พ้ืนฐาน 

24 5,152,000 27 6,857,000 26 5,200,000 43 42,334,000 15 27,634,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

27 975,000 33 1,498,000 30 1,403,000 28 1,070,000 28 1,070,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

17 2,881,200 16 2,887,770 20 3,142,760 26 3,833,160 22 3,466,760 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร

กรรม 

8 160,000 9 260,000 7 160,000 7 160,000 7 160,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาดาน

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและ
การบริหาร

พ้ืนฐาน 

11 242,000 14 18,152,000  14 18,395,800 15 18,405,800 14 18,395,800 

รวม 92 9,490,200 107 29,774,770 101 28,391,560 124 65,922,960 91 50,846,560 



4 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ  การจัดท าแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์
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โครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2563 ตามแบบ ผ.02) 
 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนา งบประมาณ บรรจุใน

ข้อบัญญัติ 63 

1 ยุทธศาสตร์ที ่1 การ
พัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ า หมูที่ 3 200,000 หนา 110 

2  โครงการกอสรางทอสูบน้ าดิบประปา หมู
ที่ 4 

200,000 หนา 113 

3  โครงการกอสรางรางระบายน้ า หมูที่ 5 200,000 หนา 113 
4  โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 6 200,000 หนา 113 
5  โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ หมูที่ 7 200,000 หนา 117 
6  โครงการเทพื้น คสล. อาคาร

เอนกประสงค์ หมูที่ 8 
200,000 หนา 114 

7  โครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ า  หมูที่ 9 200,000 หนา 114 
8  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 

หมูที่ 10 
200,000 หนา 114 

9  โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 11 200,000 หนา 115 
10  โครงการปรับปรุงคลองสงน้ าดาด

คอนกรีต หมูที่ 12 
200,000 หนา 115 

11  โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 13 200,000 หนา 110 
12  โครงการขุดลอกหลงทราย หมูที่ 16 200,000 หนา 111 
13  โครงการกอสรางรางระบายน้ า หมูที่ 17 200,000 หนา 111 
14  โครงการกอสรางรางระบายน้ า หมูที่ 18 200,000 หนา 111 
15  โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ หมูที่ 19 200,000 หนา 117 
16  โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 21 200,000 หนา 112 
17  โครงการปรับปรุงฝายน้ าลนล าหวยผึ้ง หมู

ที่ 22 
200,000 หนา 112 

18  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 
หมูที่ 23 

200,000 หนา 112 

19  โครงการกอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 
24 

200,000 หนา 112 

20  โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ หมูที่ 25 200,000 หนา 117 
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21  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเขาพื้นที่
การเกษตร 

300,000 หนา 115 

22  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเขาพื้นที่
การเกษตร 

200,000 หนา 116 

23  โครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ า 150,000 หนา 116 
24  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ า 100,000 หนา 116 
25  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 100,000 หนา 116 
26  โครงการปรับปรุงทอสงน้ าเขาพื้นที่

การเกษตร หมูที่ 12 
- - 

27 ยุทธศาสตร์ที ่2 การ
พัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

โครงการชวยเหลือประชาชนดานสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

20,000 หนา 100 

28  โครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์
ราษฎร 

5,000 หนา 99 

29  โครงการฝึกอบรมใหความรูในดานการ
สงเคราะห์และชวยเหลือราษฎรในชุมชน 

20,000 หนา 100 

30  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงไสเดือน
เพื่อผลิตปุยอินทรีย ์

20,000 หนา 104 

31  โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 20,000 หนา 104 
32  โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ 20,000 หนา 105 
33  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม

ทักษะอาชีพ 
60,000 หนา 105 

34  โครงการสงเสริมคนดีศรีชุมชน 10,000 หนา 106 
35  โครงการปูองกันโรคไขเลือดออก 50,000 หนา 95 
36  โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชน 30,000 หนา 95 
37  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าและผูน า

องค์การในชุมชนดานสุขภาพ 
20,000 หนา 96 

38  โครงการรณรงค์ควบคุม ปูองกันและ
ระงับโรคติดตอและโรคไมติดตอในต าบล
เวียง 

20,000 หนา 96 

39  โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน 5,000 หนา 97 
40  โครงการจัดการขยะในชุมชน 20,000 หนา 97 
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41  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

50,000 หนา 98 

42  โครงการด าเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข 

400,000 หนา 98 

43  โครงการผาตัดท าหมันเพื่อลดจ านวนสุนัข
และแมวที่เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษ
สุนัขบาในสุนัขและแมวไมมีเจาของใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย 

- - 

44  โครงการชวยเหลือประชาชนในดาน
ปูองกันและควบคุมโรคติดตอ 

20,000 หนา 99 

45  โครงการฝึกอบรมจัดต้ังอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

360,000 หนา 82 

46  โครงการปูองกันอัคคีภัยในชุมชน 20,000 หนา 83 
47  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันไฟ

ปุาและหมอกควัน 
20,000 หนา 84 

48  โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม 

30,000 หนา 84 

49  โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต ์

30,000 หนา 85 

50  โครงการขับข่ีปลอดภัยใสใจกฎจราจร 15,000 หนา 85 
51  โครงการรณรงค์และปูองกันยาเสพติด 5,000 หนา 86 
52  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซอม

แผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 
20,000 หนา 86 

53  โครงการจัดท าแนวกันไฟปุาชุมชน 20,000 หนา 87 
54  โครงการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพ

ติดอ าเภอเทิง 
30,000 หนา 81 

55  โครงการชวยเหลือประชาชนในดานสา
ธารณภัย 

20,000 หนา 83 
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56  โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

40,000 หนา 102 

57 ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถ่ิน 

โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา 20,000 หนา 89 

58  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,129,760 หนา 89 

59  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหวยไคร 

560,000 หนา 93 

60  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานทุงโหง 

328,000 หนา 93 

61  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานใหม 

232,000 หนา 93 

62  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานรองแช 

528,000 หนา 93 

63  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์และผูปกครอง 
ศพด. 

20,000 หนา 91 

64  โครงการแขงขันทักษะการเตรียมความ
พรอมในเด็กระดับกอนวัยเรียน 

20,000 หนา 92 

65  โครงการศูนย์สงเสริมการเรียนรูและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

50,000 หนา 94 

66  โครงการ to be number one 20,000 หนา 94 
67  โครงการสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา 20,000 หนา 108 
68  โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง 20,000 หนา 108 
69  โครงการอนุรักษ์และสงเสริมภูมิปัญญา

ทองถ่ิน 
20,000 หนา 108 

70  โครงการอนุรักษ์และสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน 

20,000 หนา 109 

71  โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 15,000 หนา 109 
72  โครงการจัดงานประเพณีของจังหวัดและ

อ าเภอ 
25,000 หนา 109 

73  โครงการแขงขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 หนา 106 
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74  โครงการแขงขันกีฬาสีผูสูงอายุ 30,000 หนา 107 
75  โครงการจัดสงทีมนักกีฬาเขารวมการ

แขงขัน 
20,000 หนา 107 

76  โครงการแขงขันฟุตบอล อบต. เวียงคัพ 
ตอตานยาเสพติด 

35,000 หนา 107 

77 ยุทธศาสตร์ที ่4 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ การ

พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการ
ผลิตพืชอินทรีย์เพื่อลดการใชสารเคมีใน
การท าเกษตรกรรม 

20,000 หนา 118 

78  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
การผลิตปุยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 

20,000 หนา 119 

79  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมผลิต
สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใชสารเคมีเพื่อ
ปูองกันก าจัดศัตรูพืช 

20,000 หนา 119 

80  โครงการสงเสริมการด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 หนา 120 

81  โครงการสงเสริมการท าธนาคารน้ าใตดิน 30,000 หนา 120 
82  โครงการชวยเหลือประชาชนดาน

เกษตรกรผูมีรายไดนอย 
20,000 หนา 121 

83  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
และอาหารปลอดภัย 

20,000 หนา 121 

84 ยุทธศาสตร์ที ่5 การ
พัฒนาดานอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยการปลูก
หญาแฝกอันเนื่อง มาจากพระราชด าร ิ

10,000 หนา 122 

85  โครงการปลูกปุาชุมชน เฉลิมพระเกียรต ิ 10,000 หนา 122 
86  โครงการรักษ์น้ า รักษ์ปุา รักษาแผนดิน 50,000 หนา 123 
87  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช เจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟูามหาจักรีสิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

20,000 หนา 123 
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88 ยุทธศาสตร์ที ่6 การ
พัฒนาดานการเมืองและ

การบริหารพื้นฐาน 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

20,000 หนา 77 

89  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานและลูกจาง อบต.
เวียง 

20,000 หนา 74 

90  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพฝุายบริหารและสมาชิกสภา 
อบต.เวียง 

20,000 หนา 74 

91  โครงการสงเสริมประชาธิปไตยต าบลเวียง 15,000 หนา 75 
92  โครงการพัฒนาศูนย์ขอมูลขาวสารของ

องค์การบริหารสวนต าบลเวียง 
15,000 หนา 75 

93  โครงการกิจกรรม 5 ส 10,000 หนา 75 
94  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน 

องค์การบริหารสวนต าบลเวียง 
30,000 หนา 75 

95  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใหแก
คณะกรรมการประชา คมทองถ่ินในการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

15,000 หนา 79 

96  โครงการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

15,000 หนา 79 

97  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม
แหงชาติ ประจ าป ี

5,000 หนา 77 

98  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล 
ประจ าป ี

7,000 หนา 77 

99  โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแก
ผูสูงอายุ 

14,837,400 หนา 124 

100  โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการและทุพพลภาพ 

3,014,400 หนา 125 

101  โครงการสนับสนุนการรจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

372,000 หนา 125 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 
                    ผูบรหิาร อบต.เวียง  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
เมื่อวันที่  25  กันยายน  2562  โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  จ านวน  99
โครงการ  งบประมาณรวม  28,038,560   บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 25 4,850,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 29 1,400,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 20 3,142,760 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 7 160,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาดานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4 90,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารงาน 14 18,395,800 

รวม 99 28,038,560 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณ  ที่ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปี พ.ศ.2563 

แยกตามแตละยุทธศาสตร ์

 

25

29

20

7

4

14

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม

ยทุธศาสตร์ที่ 5 พฒันาด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารงาน
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 รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.เวียง มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์ 
หมูที่ 23 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ให
สามารถใชพื้นที่เป็น
ประโยชน์มากขึ้น 

ปรับปรุงอาคาร คสล. ขนาด
กวาง 5.00  เมตร  ยาว 
10.00 เมตร สูง 4.00 
เมตร   อาคารมีพื้นที่ใชสอย  
จ านวน 50.00 ตารางเมตร 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ า หมูที่ 3 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนภายในชุมชน 

กอสรางรางระบายน้ า คสล. 
กวาง 0.40 เมตร ยาว 
100.00 เมตร ลึก 0.50-
0.60 เมตร หนา 0.10 
เมตร มีฝาปิด 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางทอ
สูบน้ าดิบประปา หมู

ที่ 4 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อผันน้ าจากแมน้ าอิง 
ไประบบประปาหมูบาน 
เพื่อใชในการผลิต
น้ าประปาใหกับชุมชน 

กอสรางทอสูบน้ า ทอพีวีซี 
ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 2 
น้ิว ชั้น 13.5 รวมยาว 
892.00 เมตร และติดตั้ง
เครื่องสูบน้ า จ านวน 1 ชุด 
พรอมอุปกรณ์ติดตั้ง 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ า  

หมูที่ 5 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนภายในชุมชน 

กอสรางรางระบายน้ า คสล. 
ชวงท่ี 1 กอสรางรางระบาย
น้ า คสล.กวาง 0.40 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร ลึก 0.50-
0.60 เมตร  หนา 0.10 
เมตร  มีฝาปิด  กอสรางตาม
แบบแปลนท่ี อบต.เวียง
ก าหนด   เร่ิมตนท่ีบาน  นาง
ปาริชาต   เครือจันทร์ สิ้นสุด
ท่ีบาน นายวิรัตน์   ชัชวาล
ปรีชา และชวงท่ี 2 กวาง 
0.40 เมตร ยาว 20.00 
เมตรลึก 0.50-0.60 เมตร 
หนา 0.10 เมตร มีฝาปิด 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก หมูที่ 

6  

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อใชเป็นเสนทางการ
คมนาคมเขาพื้นที่
การเกษตรของ
ประชาชน 

กอสรางถนนหินคลุก  กวาง 
5.00  เมตร ยาว600.00  
เมตร หนาเฉลี่ย  0.07 เมตร  
มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  
210.00  ลูกบาศก์เมตร มี
พื้นท่ีถนนหินคลุกไมนอยกวา  
3,000.00  ตารางเมตร 
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6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการเทพื้น คสล. 
อาคารเอนกประสงค์ 

หมูที่ 8 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อปรับปรุงพื้นที่
อาคารอเนกประสงค์
ของหมูบานใหมีความ
เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมของชุมชน 

กอสรางเทพื้นคสล.ขนาด
กวาง 8.40 เมตร ยาว
21.00 เมตรหนา 0.15 
เมตรมีพื้นที่ คสล. จ านวน 
176.40 ตารางเมตรและ
กวาง 5.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรมีพื้นที่คสล. จ านวน 
60.00  ตารางเมตร และ
กวาง 4.00 เมตรยาว 
7.00  เมตร หนา 0.15 
เมตรมีพื้นที่ คสล.จ านวน 
28.00  ตารางเมตร และ
เทพื้น คสล. รูปสามเหลี่ยม 
หนา 0.15 เมตรจ านวน 
24.15 ตารางเมตรและ
กวาง 1.30  เมตร ยาว 
25.00  เมตร หนา 0.15 
เมตรมีพื้นที่พื้น คสล.
จ านวน 32.50 ตาราง
เมตรและ เทพื้น คสล.รูป
สามเหลี่ยมหนา 0.15 
เมตรจ านวน 11.25   
ตารางเมตร หนา 0.15 
เมตร รวมมีพื้นที่คสล.
ทั้งหมด จ านวน 332.30 
ตารางเมตร 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ฝายชะลอน้ า หมูที่ 
9 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อปรับปรุงฝายชะลอ
น้ าใหสามารถชะลอการ
ไหลของน้ าไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ประชาชนมีน้ าใช
เพียงพอในการท า
เกษตรกรรม 
 
 

ปรับปรุงฝาย คสล. ยาว 
30.00  เมตร สูง 2.50  
เมตร หนา 0.20  เมตร  มี
พื้นที่ฝาย คสล. ไมนอยกวา 
75.00  ตารางเมตร  

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา

หมูบาน หมูที่ 10 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานให
สามารถผลิตน้ าประปา
ที่สะอาดและเพียงพอ 
 

ปรับปรุงระบบประปา 
จ านวน 1 ระบบ  และ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ า จ านวน 
1 ชุด พรอมอุปกรณ์ติดตั้ง 
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9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูที่ 11 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อน าน้ ามาใชในการ
ผลิตน้ าดื่มชุมชน 

เจาะบอบาดาล ขนาด
เสนผาศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ความลึก 100.00 เมตร  
จ านวน 1 บอ  ปริมาณน้ า
ไมนอยกวา 5.00 ลูกบาศก์
เมตร ตอ 1 ชั่วโมง   
 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
คลองสงน้ าดาด

คอนกรีต หมูที่ 12 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อใหการสงน้ าเขา
พื้นที่การเกษตรเป็นไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงคลองสงน้ าดาด
คอนกรีต จ านวน 11.00 
จุด ยาวรวม 145.00 
เมตร รวมมีพื้นที่ปรับปรุง
คลองดาดคอนกรีต ไมนอย
กวา 522.00 ตารางเมตร 
 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. หมูที่ 

13 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อใชเป็นเสนทาง
สัญจรในชุมชน 

กอสรางถนน คสล. กวาง  
3.50 เมตร  ยาว 16.00
เมตร  หนา 0.15 เมตร  มี
พื้นที่ถนน คสล. ไมนอย
กวา 406.00 ตารางเมตร 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกหลง
ทราย หมูที่ 16 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อขุดลอกหลงทรายให
สามารถกักเก็บน้ าไวใช
ในการท าเกษตรกรรม
ของประชาชน 

ขุดลอกหลงทราย  ขนาด
กวาง  45.00 เมตร  ทอง
กวาง  40.00 เมตร  ยาว 
70.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดไมนอยกวา  
5,600.00 ลูกบาศก์เมตร 
   

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ า หมูที่ 17 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อใชระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนในชุมชน 

กอสรางรางระบายน้ า 
คสล. กวาง 0.40 เมตร  
ยาว 100.00เมตร  ลึก 
0.40-0.50เมตร  หนา 
0.10  เมตร  มีฝาปิด 
 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ า หมูที่ 18 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อใชระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนในชุมชน 

กอสรางรางระบายน้ า  ชวง
ที่ 1 กอสรางรางระบายน้ า 
คสล. กวาง 0.40 เมตร 
ยาว 63.00 เมตร ลึก 
0.60-0.75  เมตร  หนา 
0.10 เมตร  มีฝาปิด   
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15 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. หมูที่ 

21 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อใชเป็นเสนทาง
สัญจรในชุมชน 

กอสรางถนน คสล. กวาง 
4.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ถนน คสล.400.00 
ตารางเมตร 

16 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ฝายน้ าลนล าหวยผึ้ง 

หมูที่ 22 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อปรับปรุงฝายน้ าลน 
ใหสามารถกักเก็บน้ าได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงฝาย คสล. ยาว 
45.00 เมตร ลาดเอียง 
3.00 เมตร  หนา 0.20 
เมตร   มีพื้นที่ฝาย คสล. 
ไมนอยกวา 135.00 
ตารางเมตร 

17 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางหอ
กระจายขาว หมูที่ 

24 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธ์ขาวสาร
ราฃการของชุมชน 

กอสรางหอกระจายขาว  
ขนาดกวาง 0.40 เมตร  สูง
12.00 เมตร  จ านวน 1
ชุด และติดตั้งเครื่อง
กระจายเสียง  จ านวน 1 
ชุด 

18 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเขาพื้นที่
การเกษตร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

300,000.00 เพื่อปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรังที่ช ารุด
เสียหาย ใหมีสภาพที่ดี
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

ถนนลูกรังเขาพื้นที่
การเกษตรภายในเขตต าบล
เวียง 

19 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเขา
พื้นที่การเกษตร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อปรับปรุงซอมแซม
ถนนหินคลุกที่ช ารุด
เสียหาย ใหมีสภาพที่ดี
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

ถนนหินคลุกเขาพื้นที่
การเกษตรภายในเขตต าบล
เวียง 

20 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ฝายชะลอน้ า 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

150,000.00 คาบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงซอมแซมฝาย
ชะลอน้ าท่ีช ารุดเสียหาย  
ใหสามารถชะลอการไหล
ของน้ าและกักเก็บน้ าไวใช
ในการท าการเกษตรกรรม
ของประชาชนในพื้นท่ี 

ฝายชะลอน้ าในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.เวียง 

21 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
สถานีสูบน้ า 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

100,000.00 คาบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงสถานีสูบน้ า 

เพื่อใหสามารถใชสูบน้ า
เขาพ้ืนท่ีการเกษตรกรรม
ของประชาชนในพื้นท่ีได

อยางมีประสิทธิภาพ 

สถานีสูบน้ าที่อยูในความ
รับผิดชอบของ อบต.เวียง 
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22 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมูบาน 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

100,000.00 คาบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน ที่มีการ
เสื่อมสภาพจากการใช
งานตามปกติ ให
สามารถผลิตน้ าประปา
หมูบาน ใหอยูในเกณฑ์
มาตรฐานได 

ระบบประปาชุมชนทั้ง 20 
ชุมชน 

23 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมูที่ 7 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อเพิ่มแสงสวางภายใน
เสนทางสัญจรในชุมชน  

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

24 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมูที่ 19 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อเพิ่มแสงสวางภายใน
เสนทางสัญจรในชุมชน  

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

25 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมูที่ 25 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อเพิ่มแสงสวางภายใน
เสนทางสัญจรในชุมชน  

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

26 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนดาน
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อชวยเหลือประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบดาน
คุณภาพชีวิต 

คาใชจายตามโครงการ
ชวยเหลือประชาชนดาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ตามกฏหมายวาดวย
การฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ รวมถึงการชวยเหลือ
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผู
ยากไร ผูดอยโอกาส ผูไรที่
พึ่ง ฯลฯ 

27 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมให
ความรูในดานการ
สงเคราะห์และ
ชวยเหลือราษฎรใน
ชุมชน  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อใหความรูกับ
ประชาชนในดานการ
สงเคราะห์และ
ชวยเหลือในชุมชน 

คาใชจายตามโครงการ
ฝึกอบรมใหความรูในดานการ
สงเคราะห์และชวยเหลือ
ราษฎรในชุมชน (ผูติดเชื้อ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เชน คาจางจัดท าปูาย
ไวนิลโครงการ,คาสมนาคุณ
วิทยากร,คาอาหารวางและ
เคร่ืองดื่ม,คาอาหารกลางวัน
,คาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ฯลฯ 
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28 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเลี้ยง
ไสเดือนเพื่อผลิตปุย
อินทรีย์   

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อใหความรูในการ
เลี้ยงไสเดือนดินในการ
ผลิตปุยอินทรีย์ 

คาใชจายในการด าเนินงาน
ตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเลี้ยงไสเดือนเพื่อ
ผลิตปุยอินทรีย์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
เชนคาจางจัดท าปูายไวนิล
โครงการ,คาสมนาคุณวิทยากร
,คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม,
คาอาหารกลางวัน,คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

29 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริม
พัฒนาเด็ก                      
และเยาวชน                 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อสงเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชน ใหมี
พฤติกรรมที่ดีตอสังคม  

คาใชจายในการด าเนินงาน
ตามโครงการสงเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เชน
คาจางจัดท าปูายไวนิล
โครงการ,คาสมนาคุณวิทยากร
,คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม,
คาอาหารกลางวัน,คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ฯลฯ 

30 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริม
และพัฒนากลุม
อาชีพ   

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อสงเสริมและพัฒนา
กลุมอาชีพ ใหมี
ศักยภาพในการผลิต
สินคา และเพิ่มมูลคา
ของสินคาที่ผลิตไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

คาใชจายในการด าเนินงาน
ตามโครงการสงเสริมและ
พัฒนากลุมอาชีพ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
เชนคาจางจัดท าปูายไวนิล
โครงการ,คาสมนาคุณวิทยากร
,คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม,
คาอาหารกลางวัน,คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ฯลฯ 

31 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ทักษะอาชีพ  

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

60,000.00 เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพที่
ม่ันคง  มีรายไดเพิ่มขึ้น 

คาใชจายตามโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ทักษะอาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เชนคาจางจัดท าปูายไวนิล
โครงการ,คาสมนาคุณวิทยากร
,คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม,
คาอาหารกลางวัน,คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ฯลฯ 
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32 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริมคน
ดีศรีชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 

2563 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีพฤติกรรมที่
ดีตอสังคม และเป็น
ตัวอยางที่ดีตอคนรุน
หลัง 

คาใชจายตามโครงการ
สงเสริมคนดีศรีชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 เชน คาจางจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ,คาจัดท า
โลหรือเกียรติบัตร,คาวัสดุ
อุปกรณ์ และคาใชจายที่
เก่ียวของในการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ฯลฯ 

33 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
และบรรเทาทุกข์
ราษฎร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 เพื่อชวยเหลือราษฎรที่มี
ปัญหาความเดือนรอน
ในดานตาง ๆ 

ราษฎรในพื้นที่อ าเภอเทิง 

34 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันโรค
ไขเลือดออก 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 เพื่อปูองกันและระงับ
การระบาดของโรค
ไขเลือดออก 
 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมูบาน 

35 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริม
สุขภาพชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 
อบต.เวียงจ านวน 20 
หมูบาน 

36 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ แกนน า 
และผูน าองค์กร ใน
ชุมชนดานสุขภาพ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อทบทวน ใหความรู 
ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน การ
ปฏิบัติงานใหเหมาะสม
กับสภาพปัญหา
สาธารณสุขของพื้นที่  
 

แกนน าดานสุขภาพ ในพื้นที่ 
อบต.เวียงจ านวน 20 
หมูบาน 

37 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
ควบคุม ปูองกัน 
และระงับโรคติดตอ
และโรคไมติดตอใน
ต าบลเวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อใหความรูและ
ประชาสัมพันธ์การ
ปูองกันโรคใหกับ
ประชาชน 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมูบาน 

38 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ลด
การเผาลดหมอก
ควัน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์และ
ใหความรูกับประชาชน
ในการลดการเผาใน
ชุมชน 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมูบาน 

39 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการจัดการขยะ
ในชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อใหชุมชนมีการ
บริหารจัดการขยะอยาง
ถูกวิธี 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมูบาน 
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40 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบาตาม
พระปณิธานศาสตร
จารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจา
ฟูาจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 เพื่อส ารวจขอมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการ น 
และปูองกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบา 

คาใชจายในการด าเนินงาน 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารีเชน คาจัดท าปูายไว
นิลโครงการ, คาจัดซื้อวัคซีน
พิษสุนัขบา เป็นตน 

41 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริดาน
สาธารณสุข 

งบประมาณ
ประจ าปี 

400,000.00 เพื่อใหความรูในการ
ปูองกันโรค การดูแล
สุขภาพ และการ
รักษาพยาบาลที่ถูกตอง
แกประชาชนในพื้นที่ 

คาใชจายในการด าเนินงาน 
ตามโครงการการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริดานสาธารณสุข
เชน คาจัดท าปูายไวนิล
โครงการ, คาจัดท าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์, คาจัดท าแผน
พับความรู,คาอาหาร-
คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม 
ส าหรับผูเขารวมโครงการ เป็น
ตน 

42 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนในดาน

ปูองกันและควบคุม
โรคติดตอ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อชวยเหลือประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบกับ
การระบาดของ
โรคติดตอ 

คาใชจายในการด าเนินงาน 
ตามโครงการชวยเหลือ
ประชาชนในดานปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตอเป็นคา
ด าเนินการหรือสนับสนุนใหมี
การปูองกัน การควบคุม การ
แพรระบาดและการระงับการ
ระบาดของโรคหรือสราง
ภูมิคุมกันโรคใหกับผูท่ีมีภาวะ
เสี่ยงรวมท้ังการประชา 
สัมพันธ์องค์ความรูเกี่ยวกับ
โรคติดตอการชวยเหลือ
หนวยงานของรัฐและเอกชน
ใหเกิดการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนการเฝูาระวัง ปูองกัน 
และควบคุมโรคติดตอ 

43 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันและ
แกไขปัญหายาเสพ
ติดอ าเภอเทิง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อให ศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผนดินเอาชนะยา
เสพติด อ.เทิงสามารถ
ด าเนินการตามกิจกรรม
ได 

พื้นที่รับผิดชอบในเขต
อ าเภอเทิง 
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44 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
จัดตั้งอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน  

งบประมาณ
ประจ าปี 

360,000.00 เพื่อจัดตั้งอาสาสมัคร
ปัองกันภัยฝุายพลเรือน
ในการดูแลความ
เรียบรอยในชุมชน 

คาใชจายในการด าเนินงาน 
ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน เชน คาปูายไวนิล
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน,คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม,อาหารกลางวันผู
เขารับฝึกการอบรมฯ,คา
สมนาคุณวิทยากร, คาวัสดุ
เครื่องแตงกายฯ,คาวัสดุใน
การฝึกฯ และเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ฯ 
ฯลฯ 

45 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการปูองกัน
อัคคีภัยในชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อปูองกันการเกิด
อัคคีภัยในชุมชน 

ชุมชนทั้ง 20 หมูบาน 

46 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกัน
หมอกควันและไฟปุา 
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่ออบรมใหความรูแก
อาสาสมัครในการ
ปูองกันการเผาพื้นที่ไฟ
ปุา 

กลุมอาสาสมัครจ านวน 40 
คน 

47 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล
ปีใหม 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ด าเนินการจ านวน 7 วัน 

48 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต์ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ด าเนินการ จ านวน 7 วัน 

49 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการขับขี่
ปลอดภัยใสใจกฎ
จราจร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจการ
ใชรถใชถนนและความรู
ในกฎจราจร 
 

ประชาชนที่สนใจ จ านวน 
50 คน 

50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และ
ปูองกันยาเสพติด 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 เพื่อรณรงค์ใหความรูแก
ชุมชนในการปูองกันยา
เสพติด 
 

ชุมชนในพื้นที่จ านวน 20 
หมูบาน 
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51 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ซักซอมแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อปูองกันการเกิด
อัคคีภัยในชุมชน 

เจาหนาที่ในองค์กร , อปพร. 
,ประชาชน และนักเรียน
สังกัด สพฐ.ในพืนที่ 

52 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดท าแนว
กันไฟปุาชุมชน  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อปูองกันการลุกลาม
ของไฟปุาในพื้นที่ปุา
ชุมชน 

ปุาชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.เวียง 

53 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนในดาน สา
ธารณภัย  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อชวยเหลือประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบจากสา
ธารณภัยในเบื้องตน 

คาใชจายในการด าเนินงาน 
ตามโครงการชวยเหลือ
ประชาชนในดานสาธารณ
ภัย เชน การด าเนินการ
ชวยเหลือประชาชน ผู
ประสบสาธารณภัยใน
เบื้องตน  ในการด ารงชีพ
หรือบรรเทาความเดือดรอน
เฉพาะหนาหรือระงับสา
ธารณภัย หรือเพื่อคุมครอง
ชีวิตและทรัพย์สิน หรือ
ปูองกันภยันตรายที่จะเกิด
แกประชาชนฯ ฯล 
 

54 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าส าหรับ
การอุปโภคบริโภค 

งบประมาณ
ประจ าปี 

40,000.00 เพื่อใหน้ าที่ใชส าหรับ
การอุปโภคบริโภคอยูใน
เกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย 

แหลงน้ าในชุมชนพื้นที่ 
อบต.เวียง จ านวน 20 
หมูบาน 

55 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 
 

โครงการอบรม
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อสงเสริมบุคลากร
ทางการศึกษาใหมี
ความรูความสามรถ
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดอบต. เวียง 

56 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 
 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

งบประมาณ
ประจ าปี 

1,129,760 เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวัน และคาจัดการ
เรียนการสอน ของเด็ก 
รวมทั้งคาใชจายอ่ืน ๆ ที่
กรมสงเสริม ฯ ก าหนด 
ของ ศพด.ในสังกัด 
 

ศพด.ในสังกัด จ านวน 5 
ศูนย์ 
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57 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์และผูปกครอง 
ศพด. 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อใหความรูกับ
ผูปกครองในการปฏิบัติ
ดูแลเด็กเล็กในการ
เตรียมพรอมกอนวัย
เรียน 

คณะกรรมการบริหารศูนย์
และผูปกครองเด็กสังกัด 
ศพด. ทั้ง 5 แหง 

58 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 

โครงการแขงขัน
ทักษะการเตรียม
ความพรอมในเด็ก
ระดับกอนวัยเรียน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อกระตุนการเรียนรู
ของเด็ก และเพิ่มทักษะ
การเรียนรูกอนวัยเรียน 

เด็กในสังกัด ศพด.ทั้ง 5 
ศูนย์ 

59 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 

โครงการศูนย์
สงเสริมการเรียนรู
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรูของผูสูงอายุ 

กิจกรรมสรางการเรียนรู
ของผูสูงอายุในพื้นที่ทั้ง 20 
หมูบาน 

60 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 

โครงการ to be 
number one 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อสงเสริม
ความสามารถของ
เยาวชนในดานตาง ๆที่
เป็นประโยชน์ตอสังคม 

เยาวชนในเขตพื้นที่อบต. 
เวียง 

61 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ร.ร.
บานหวยไคร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

560,000.00 เด็กนักเรียนไดรับอาหาร
กลางวันครบทั้ง 5 หมู 

เด็กนักเรียนตั้งแตอนุบาล 1 
ถึง ป.6 ในสังกัด 

62 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน 
 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบานทุงโหง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

328,000.00 เด็กนักเรียนไดรับอาหาร
กลางวันครบทั้ง 5 หมู 

เด็กนักเรียนตั้งแตอนุบาล 1 
ถึง ป.6 ในสังกัด 
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63 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ร.ร.
บานใหม 

งบประมาณ
ประจ าปี 

232,000.00 เด็กนักเรียนไดรับอาหาร
กลางวันครบทั้ง 5 หมู 

เด็กนักเรียนตั้งแตอนุบาล 1 
ถึง ป.6 ในสังกัด 

64 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ร.ร.
บานรองแช 

งบประมาณ
ประจ าปี 

528,000.00 เด็กนักเรียนไดรับอาหาร
กลางวันครบทั้ง 5 หมู 

เด็กนักเรียนตั้งแตอนุบาล 1 
ถึง ป.6 ในสังกัด 

65 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 

โครงการกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อใหเด็กในสังกัด 
ศพด.ไดมีพัฒนาการ
ทางดานรางกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ 

ศพด. จ านวน 5 ศูนย์ 

66 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 

โครงการแขงขันกีฬา
สีผูสูงอายุ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อใหกลุมผูสูงอายุมี
กิจกรรมนันทนาการ
ดานกีฬา และปฏิสังคม
ในกลุมมากยิ่งขึ้น 

กลุมผูสูงอายุในพื้นที่ต าบล
เวียง 

67 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน 

โครงการจัดสงทีม
นักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อเป็นคาอาหารและคา
เคร่ืองดื่มส าหรับนักกีฬา   
คาอุปกรณ์  คาชุดนักกีฬา
ส าหรับส าหรับผูควบคุม  
ผูฝึกสอน และนักกีฬาท่ี
เขารวมการแขงขัน ฯลฯ 

นักกีฬาในพื้นที่ต าบลเวียง 

68 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 

โครงการแขงขัน
ฟุตบอล อบต. เวียง 
คัพ ตอตานยาเสพ
ติด 

งบประมาณ
ประจ าปี 

35,000.00 เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
เลนกีฬาของเยาวชนใน
พื้นที่ ใหหางไกลจากยา
เสพติด 

กิจกรรมการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล จ านวน 1  ครั้ง 
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69 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริม
ประเพณีวัน
เขาพรรษา 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อสงเสริมและท านุ
บ ารุงศาสนา 

วัดในเขตพื้นที่ ของ อบต.
เวียง 

70 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 

โครงการสงเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีของไทย 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง 
จ านวน 20 หมูบาน 

71 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 

โครงการอนุรักษ์
และสงเสริมภูมิ
ปัญญาทองถิ่น 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ภูมิปัญญาทองถิ่น 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง 
จ านวน 20 หมูบาน 

72 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 

โครงการอนุรักษ์
และสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

วัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถิ่นในพื้นที่ชุมชน 

73 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน 
 

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐ
พิธี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2560 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพื่อใหหนวยงานที่ขอรับ
งบประมาณสามารถจัด
กิจกรรมไดตาม
วัตถุประสงค์ 

ประชาชนในพื้นที่ของ
อ าเภอเทิง 

74 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีของจังหวัด
และอ าเภอ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

25,000.00 เพื่อใหหนวยงานที่ขอรับ
งบประมาณสามารถจัด
กิจกรรมไดตาม
วัตถุประสงค์ 

ประชาชนในพื้นที่ของ
อ าเภอเทิง 
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75 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสงเสริม
การผลิตพืชอินทรีย์
เพื่อลดการใช
สารเคมีในการท า
เกษตรกรรม 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อใหประชาชน
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
จากเกษตรเคมีมาเป็น
เกษตรอินทรีย์ 

ประชาชนที่สนใจเขารวม
โครงการ จ านวน 50 คน 

76 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาดาน
7เศรษฐกิจ 
การพาณิชยก
รรมและ
การเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
สงเสริมการผลิตปุย
หมักอินทรีย์ชีวภาพ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อใหประชาชน
ปรับเปลี่ยนมาใชปุย
อินทรีย์ทดแทนการใช
ปุยเคมีในกระบวนการ
ผลิต 

ประชาชนที่สนใจเขารวม
โครงการ จ านวน 50 คน 

77 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสงเสริม
ผลิตสารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช
สารเคมีเพื่อปูองกัน
ก าจัดศัตรูพืช 
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อใหประชาชน
ปรับเปลี่ยนมาใชสารชีว
ภัณฑ์ทดแทนการใช
สารเคมีในกระบวนการ
ผลิต 

ประชาชนที่สนใจเขารวม
โครงการ จ านวน 50 คน 

78 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 
 

โครงการอบรม
สงเสริมการ
ด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อใหประชาชน
สามารถนอมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการด ารงชีวิต 

ประชาชนที่สนใจเขารวม
โครงการ จ านวน 50 คน 

79 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 
 

โครงการสงเสริมการ
ท าธนาคารน้ าใตดิน 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อแกปัญหาภัยแลง
และการระบายน้ าที่ทวม
ขังในพื้นที่ชุมชน 

ธนาคารน้ าใตดินครบทุก
ชุมชน 

80 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 
 

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนดาน

เกษตรกรผูมีรายได
นอย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อชวยเหลือประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบกับ
ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรที่ตกต่ า 

ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 20 
หมูบาน 
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81 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตร
และอาหารปลอดภัย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีการผลิต
สินคาเกษตรที่ปลอดภัย
กับผูบริโภค 

กลุมเกษตรกร จ านวน 50 
คน 

82 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาดานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

โครงการอนุรักษ์ดิน
และน้ าโดยการปลูก
หญาแฝกอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 เพื่อปูองกันการพังทลาย
ของดินบริเวณแหลงน้ า
สาธารณะ 

แหลงน้ าสาธารณะในพื้นที่ 
อบต.เวียง 

83 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาดานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

โครงการปลูกปุา
ชุมชน เฉลิมพระ
เกียรติ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม
ในการสรางและอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม 

ปุาชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง  

84 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาดานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

โครงการรักษ์น้ า 
รักษ์ปุา รักษา
แผนดิน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 เพื่อสนับสนุนการดูแล
รักษาแหลงน้ าและปุาไม
ในชุมชน 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมูบาน 

85 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาดานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช 
เจากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟูา
มหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจกา
ริณีพีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่ออนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ทองถิ่น ใหคงอยู 

พื้นที่ปุาชุมชนในเขต อบต.
เวียง 

86 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงานและลูกจาง 
อบต.เวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อเพิ่มทักษะการ
ปฏิบัติงานใหพนักงาน 
ลูกจาง  

พนักงาน ลูกจาง และ
สมาชิกสภา ฯ จ านวน 50 
คน 
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87 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ฝุายบริหารและ
สมาชิกสภา อบต.
เวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อใหสมาชิกสภา 
สามารถปฏิบัติงาน
ราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงาน ลูกจาง และ
สมาชิกสภา ฯ จ านวน 40 
คน 

88 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและ
การบริหารงาน 
 

โครงการฝึกอบรม
สงเสริม
ประชาธิปไตย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพื่อสรางองค์ความรูใน
การปกครองภายใต
ระบบประชาธิปไตย
ใหกับประชาชน 

ผูน าชุมชน และประชาชน 
จ านวน 100 คน 

89 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและ
การบริหารงาน 
 

โครงการพัฒนาศูนย์
ขอมูลขาวสารของ
องค์การบริหารสวน
ต าบลเวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพื่อใหมีสถานที่พรอมใน
การคนหาขอมูลในการ
พัฒนาดานตาง ๆของ 
อบต.เวียง 

ศูนย์ขอมูลขาวสารของ 
อบต.เวียง 

90 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและ
การบริหารงาน 
 

โครงการกิจกรรม 5 
ส 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 เพื่อสรางองค์กรใหมี
ระบบ และมีความเป็น
ระเบียบเรียบรอย 

หนวยงานภายในส านักงาน 
อบต.เวียง 

91 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ส านักงาน 
อบต.เวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อปรับปรุงสภาพ 
แวดลอมใหมีความมี
ความเหมาะสม 

พื้นที่ดานในและนอกอาคาร
ที่ท าการ อบต.เวียง 

92 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและ
การบริหารงาน 
 

โครงการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันแม
แหงชาติ ประจ าปี 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 เพื่อใหกลุมพัฒนาสตรี
ไดด าเนินการจัด
กิจกรรมตาง ๆในวันแม
แหงชาติไดตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุมสตรีในพื้นที่อ าเภอเทิง 

93 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและ
การบริหารงาน 
 

โครงการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันสตรีสากล 
ประจ าปี 

งบประมาณ
ประจ าปี 

7,000.00 เพื่อใหกลุมพัฒนาสตรี
ไดด าเนินการจัด
กิจกรรมตาง ๆในวัน
สตรีสากลไดตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุมสตรีในพื้นที่อ าเภอเทิง 

94 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและ
การบริหารงาน 
 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาทองถิ่น 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อส ารวจขอมูลปัญหา
และความตองการ ใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง 
จ านวน 20 ชุมชน 
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95 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ใหแกคณะกรรมการ
ประชาคมทองถิ่นใน
การจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพื่อเพิ่มองค์ความรู
ใหแกคณะกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งในการ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจาง  

ตัวแทนประชาคมหมูบาน 
จ านวน 80 คน 

96 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการจัดอบรมให
ความรูเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพื่อใหความรูใหแก
ประชาชนเก่ียวกับ 
พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูก
สราง 

ตัวแทนประชาคมหมูบาน 
จ านวน 80 คน 

97 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสราง
หลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

14,837,400 เพื่อจายเป็นคายังชีพ
ของผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุทั้ง 20 หมูบาน 

98 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

3,014,400 

 

เพื่อจายเป็นคาเบี้ย
ความพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผูพิการในพื้นที่ต าบลเวียง 
ทั้ง 20 หมูบาน 

99 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
การรจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก
ผูดอยโอกาสทาง
สังคม 

งบประมาณ
ประจ าปี 

372,000 เพื่อจายเป็นเบี่ยยังชีพ
ผูปุวยเอดส์ ที่แพทย์
ไดรับรองและท าการ
วินิจฉัยแลว 

ผูปุวยเอดส์ในพื้นที่ต าบล
เวียง ทั้ง 20 หมูบาน 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
          อบต.เวียง  มีการใชจายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563   โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญารวม 78  โครงการ จ านวนเงิน 25,969,334 บาท มีการเบิก 
จายงบประมาณ จ านวน 78  โครงการ จ านวนเงิน 25,969,334 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 23 4,526,533 23 4,526,533 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 21 607,304 21 607,304 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

13 2,643,517 13 2,643,517 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 

4 32,697 4 32,697 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาดานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4 59,820 4 59,820 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองและการ
บริหารงาน 

13 18,099,463 13 18,099,463 

รวม 78 25,969,334 78 25,969,334 
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 รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ  อบต.เวียง ที่มีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี   
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์ 
หมูที่ 23 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 199,000 ด าเนินการเรียบรอย  
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,000  บาท 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ า หมูที่ 3 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 198,700 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,300  บาท 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางทอ
สูบน้ าดิบประปา หมูที่ 
4 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 199,000 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,000 บาท 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ า  

หมูที่ 5 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 198,800 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,200  บาท 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน
หินคลุก หมูที่ 6  

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 199,000 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,000  บาท 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการเทพื้น คสล. 
อาคารเอนกประสงค์ 
หมูที่ 8 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 198,900 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,100บาท 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงฝาย
ชะลอน้ า หมูที่ 9 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 0 โอนไปตั้งจายเป็นรายการ
ใหมโครงการกอสรางวาง
ทอประปาหมูที่ 9  จ านวน 
200,000 บาท เบิกจาย
198,800  บาท 
คงเหลือ  1,200 บาท 
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8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ 10 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 198,800 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,200. บาท 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูที่ 11 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 199,000 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,000 บาท 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
คลองสงน้ าดาด
คอนกรีต หมูที่ 12 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 198,900 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,100  บาท 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมูที่ 13 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 198,800 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,200  บาท 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกหลง
ทราย หมูที่ 16 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 197,000.00 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
3,000  บาท 

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ า หมูที่ 17 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 198,800 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,200 บาท 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ า หมูที่ 18 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 198,500 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,500 บาท 

15 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมูที่ 21 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 199,000 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,000 บาท 

16 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงฝาย
น้ าลนล าหวยผึ้ง หมูที่ 
22 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 198,500 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,500 บาท 

17 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางหอ
กระจายขาว หมูที่ 24 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 199,000 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,000 บาท 

18 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเขาพื้นที่
การเกษตร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

300,000 299,000 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,000 บาท 
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19 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเขาพื้นที่
การเกษตร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 199,000 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,000  บาท 

20 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงฝาย
ชะลอน้ า 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

150,000.00 159,000.00 ด าเนินการเรียบรอย  
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,000.00  บาท 
( โอนเพิ่ม 10,000 บาท) 

21 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
สถานีสูบน้ า 

งบประมาณ
ประจ าปี 

100,000.00 0 ไมไดด าเนินการ  
โอนลดจ านวน 
100,000.00 บาท 

22 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

100,000.00 99,000.00 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,000  บาท 

23 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมูที่ 7 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 195,478.77 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
4,521.23 บาท 
 

24 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมูที่ 19 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 197,097.17 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
2,902.83  บาท 
 

25 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมูที่ 25 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 198,257.34 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,742.66  บาท 

26 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนดานสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 0 ไมไดด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000 บาท 

27 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมให
ความรูในดานการ
สงเคราะห์และ
ชวยเหลือราษฎรใน
ชุมชน  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 9,600 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
10,400  บาท 

28 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเลี้ยง
ไสเดือนเพื่อผลิตปุย
อินทรีย์   

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 0 ไมไดด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000  บาท 
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29 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริม
พัฒนาเด็ก                      
และเยาวชน                 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 0 ไมไดด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000  บาท 

30 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริมและ
พัฒนากลุมอาชีพ   

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 0 ไมไดด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000  บาท 

31 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
อาชีพ  

งบประมาณ
ประจ าปี 

60,000 34,580 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
25,420  บาท 

32 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริมคนดี
ศรีชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 
2563 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000 0 ไมไดด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
10,000  บาท 

33 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
และบรรเทาทุกข์
ราษฎร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000 5,000 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 

34 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันโรค
ไขเลือดออก 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000 42,000 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
8,000  บาท 

35 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริม
สุขภาพชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000 21,130 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
8,870 บาท 

36 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ แกนน า 
และผูน าองค์กร ใน
ชุมชนดานสุขภาพ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 11,300 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
7,921  บาท 

37 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
ควบคุม ปูองกัน และ
ระงับโรคติดตอและ
โรคไมติดตอในต าบล
เวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 16,970 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
3,030  บาท 

38 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ลด
การเผาลดหมอกควัน  

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000 4,800 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
200.00   บาท 

39 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการจัดการขยะ
ในชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 9,460 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
10,540  บาท 
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40 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานศาสตรจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000 45,660 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
4,340  บาท 

41 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริดาน
สาธารณสุข 

งบประมาณ
ประจ าปี 

400,000 84,070 
 

ด าเนินการเรียบรอย โอนลด 
จ านวน 308,500 บาท 
มีงบประมาณคงเหลือ7,430 
บาท 
 

42 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนในดาน
ปูองกันและควบคุม
โรคติดตอ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 9,260 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
10,740  บาท 

43 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอเทิง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000 0 ไมไดด าเนินการ  โอนลด 
30,000  บาท 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 

44 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
จัดตั้งอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน  

งบประมาณ
ประจ าปี 

360,000 154,300 
 

ด าเนินการเรียบรอย โอนลด 
จ านวน  205,700 บาท 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 

45 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการปูองกัน
อัคคีภัยในชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 19,926 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
74.00 บาท 

46 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกัน
หมอกควันและไฟปุา 
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 19,976 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
24  บาท 

47 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม 
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000 29,736 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
264  บาท 
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48 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล
สงกรานต์ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000 0 ไมไดด าเนินการ    โอนลด 
30,000  บาท 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 

49 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการขับขี่
ปลอดภัยใสใจกฎ
จราจร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000 13,845 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,155 บาท 

50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และ
ปูองกันยาเสพติด 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000 1,920 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
3,080  บาท 

51 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซอม
แผนปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 19,711 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
289  บาท 

52 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดท าแนวกัน
ไฟปุาชุมชน  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 18,060 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,940 บาท 

53 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนในดาน สา
ธารณภัย  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 0 ไมไดด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000  บาท 

54 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าส าหรับ
การอุปโภคบริโภค 

งบประมาณ
ประจ าปี 

40,000 36,000 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
4,000  บาท 

55 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการอบรม
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 0 ไมไดด าเนินการ  
โอนลด จ านวน 
20,000  บาท 

56 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

งบประมาณ
ประจ าปี 

1,129,760 916,750 ด าเนินการเรียบรอย  โอน
ลดจ านวน 200,000 บาท  
มีงบประมาณคงเหลือ 
13,010  บาท 

57 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
และผูปกครอง ศพด. 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 0 ไมไดด าเนินการ โอนลด
จ านวน 15,000 บาท 
มีงบประมาณคงเหลือ 
5,000  บาท 
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58 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการแขงขันทักษะ
การเตรียมความพรอม
ในเด็กระดับกอนวัย
เรียน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 0 ไมไดด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000  บาท 

59 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 
 

โครงการศูนย์สงเสริม
การเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000 46,891 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
3,109  บาท 

60 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการ to be 
number one 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 540 ไมไดด าเนินการ โอนลด
จ านวน 19,000 บาท 
มีงบประมาณคงเหลือ 
460 บาท 

61 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ร.ร.
บานหวยไคร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

560,000 560,000 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 

62 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบานทุงโหง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

328,000 288,000 ด าเนินการเรียบรอย  โอน
ลดจ านวน 40,000 บาท 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 

63 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ร.ร.
บานใหม 

งบประมาณ
ประจ าปี 

232,000 220,000 ด าเนินการเรียบรอย โอนลด
จ านวน 12,000 บาท 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 

64 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ร.ร.
บานรองแช 

งบประมาณ
ประจ าปี 

528,000 504,000 ด าเนินการเรียบรอย โอนลด
จ านวน 24,000 บาท 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 

65 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 0 ไมไดด าเนินการ  
โอนลด 30,000  บาท 
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66 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการแขงขันกีฬาสี
ผูสูงอายุ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000 19,067 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
10,933  บาท 

67 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน 

โครงการจัดสงทีม
นักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ไมไดด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

68 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการแขงขัน
ฟุตบอล อบต. เวียง 
คัพ ตอตานยาเสพติด 

งบประมาณ
ประจ าปี 

35,000.00 20,554 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
14,446  บาท 

69 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการสงเสริม
ประเพณีวัน
เขาพรรษา 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 9,415 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
10,585  บาท 

70 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการสงเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 0 ด าเนินการโดยไมใช
งบประมาณประจ าปี 
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

71 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และ
สงเสริมภูมิปัญญา
ทองถิ่น 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 18,300 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,700  บาท 

72 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และ
สงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 0 ไมไดด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000  บาท 

73 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน 
 

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000 15,000 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 
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74 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีของจังหวัด
และอ าเภอ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

งบประมาณ
ประจ าปี 

25,000 25,000 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 

75 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสงเสริมการ
ผลิตพืชอินทรีย์เพื่อลด
การใชสารเคมีในการ
ท าเกษตรกรรม 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 5,050 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
14,950  บาท 

76 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาดาน7
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
การผลิตปุยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 9,600 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
10,400  บาท 

77 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสงเสริม
ผลิตสารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใชสารเคมี
เพื่อปูองกันก าจัด
ศัตรูพืช 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 1,452 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
18,548  บาท 

78 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรม
สงเสริมการ
ด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000 0 ไมไดด าเนินการ  
โอนลด 30,000  บาท 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 

79 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการสงเสริมการ
ท าธนาคารน้ าใตดิน 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000 16,594.56 ยังไมไดด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
13,405.44  บาท 

80 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนดาน
เกษตรกรผูมีรายได
นอย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 0 ไมไดด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

81 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 0 ไมไดด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 
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82 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาดานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ

โครงการอนุรักษ์ดิน
และน้ าโดยการปลูก
หญาแฝกอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000 360 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
9,640  บาท 

83 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาดานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ

โครงการปลูกปุา
ชุมชน เฉลิมพระ
เกียรติ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000 360 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
9,640   บาท 

84 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาดานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ
 

โครงการรักษ์น้ า รักษ์
ปุา รักษาแผนดิน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000 50,000 ด าเนินการเรียบรอย 
ไมมีงบประมาณคงเหลือ 
 

85 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาดานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช 
เจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟูามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 9,100.20 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
10,899.80  บาท 

86 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงาน
และลูกจาง อบต.เวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 9,552 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
10,448  บาท 

87 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพฝุาย
บริหารและสมาชิก
สภา อบต.เวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 6,672 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
13,328 บาท 
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88 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
สงเสริมประชาธิปไตย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000 1,440 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
13,560  บาท 

89 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการพัฒนาศูนย์
ขอมูลขาวสารของ
องค์การบริหารสวน
ต าบลเวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000 7,781 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
7,219  บาท 

90 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหารงาน 
 

โครงการกิจกรรม 5 ส งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000 3,699 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
6,301  บาท 

91 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ส านักงาน อบต.
เวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000 29,900 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
100  บาท 

92 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหารงาน 
 

โครงการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันแมแหงชาติ 
ประจ าปี 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 0 ไมไดด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
5,000.00  บาท 

93 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันสตรีสากล 
ประจ าปี 

งบประมาณ
ประจ าปี 

7,000 2,600 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
4,400 บาท 

94 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาทองถิ่น 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000 16,875 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
3,125 บาท 

95 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพใหแก
คณะกรรมการ
ประชาคมทองถิ่นใน
การจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000 10,984 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
4,016 บาท 

96 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการจัดอบรมให
ความรูเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000 14,160 ด าเนินการเรียบรอย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
840  บาท 
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97 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสราง
หลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

14,837,400 15,219,900 ด าเนินการเรียบรอย 
โอนเพิ่ม 400,000 บาท 
มีงบประมาณคงเหลือ 
17,500  บาท 

98 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

3,014,400 2,730,400 ด าเนินการเรียบรอย 
โอนลด 100,000 บาท 
มีงบประมาณคงเหลือ 
184,000  บาท 

99 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
การรจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผูดอยโอกาส
ทางสังคม 

งบประมาณ
ประจ าปี 

372,000 45,500 ด าเนินการเรียบรอย 
โอนลด 300,000 บาท 
มีงบประมาณคงเหลือ 
26,500  บาท 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  (เฉพาะปี 2563) 

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา (แบบ ผ.02)          จ านวน  101  โครงการ 

โครงการที่ไดรับการบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปี พ.ศ.2563  จ านวน  99   โครงการ 

จ านวนโครงการที่ไดมีการด าเนินการทั้งหมด         จ านวน  79    โครงการ  

จ านวนโครงการที่ไมไดด าเนินการ         จ านวน  20    โครงการ  

 ผลการด าเนินการ  =  จ านวนโครงการที่มีการด าเนินการทั้งหมด x 100 
      จ านวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

 

=  79 x 100 
101 

คิดเป็นรอยละ  78.21 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  ที่ไดมีการเพิ่มเติม 

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพิ่มเติม 1/2562 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงฝาย
น้ าลนล าหวย
ผึ้ง หมูที่ 22 

เพื่อปรับปรุง
ฝายน้ าลน 
ใหมีความ
แข็งแรงและ
สามารถ
รองรับ
ปริมาณน้ าที่
มากขึ้นได 

ปรับปรุงฝาย คสล. ยาว 65 เมตร ลาดเอียง 4.30 – 2.80 
เมตร หนา 0.30 เมตร  มีพื้นที่ฝาย คสล.ไมนอยกวา 
268.40  ตารางเมตร  และยาว 40 เมตร กวางเฉลี่ย 
3.70 – 3.00 เมตร หนา 0.20 เมตร มีพื้นที่ฝาย คสล.ไม
นอยกวา 138.00  ตารางเมตร สถานทีด าเนินการ  
บริเวณฝายหวยผึ้ง 

500,000 
( 2562 ) 

2 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการ
ซอมแซมทอ
ระบายน้ า  
หมูที่ 23 

เพื่อซอมแซม
ทอระบายน้ า
ใหอยูใน
สภาพเดิม 
ประชาชน
สามารถใช
สัญจรขาม
เพื่อเขาพื้นที่
การเกษตรได 

ซอมแซมทอระบายน้ า ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 1 
เมตร รวมยาว 32 เมตร จ านวน 2 จุด และกอสรางชานรับ
น้ า คสล. กวาง 4.50 เมตรยาว 6 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จ านวน 2 จุด เริ่มตนที่อางเก็บน้ าหวยริว สิ้นสุดที่
สาธารณประโยชน์ 
 

250,000 
( 2562 ) 

3 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การ
พัฒนาดาน
คุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรอย
ใจรักษ์ 
กิจกรรมการ
เรียนรู
ประสบการณ์
การ
ประยุกต์ใช
แนว
พระราชด าริ 

เพื่อเรียนรู
การ
ประยุกต์ใช
แนว
พระราชด าริ
ในพื้นที่ที่มี
ปัญหา
การคาและ
การล าเลียง
ยาเสพติด
บริเวณ
ชายแดน
ภาคเหนือ 

นายกองค์การบริหารสวนต าบล,ปลัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูน าชุมชน ผูน ากลุมอาชีพ และปราชญ์ชาวบาน 
เขารวมการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 การเรียนรูประสบการณ์
การประยุกต์ใชแนวพระราชด าริ โครงการรอยใจรักษ์ 
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน องค์กรปกครองสวนทองถิ่นละ 60 
คน 

40,000 
( 2562 ) 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพิ่มเติม 1/2562 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงฝายน้ า
ลนล าหวยผึ้ง หมูที่ 22 

เงินสะสม 500,000 498,500 ด าเนินการเรียบรอย 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการซอมแซมทอ
ระบายน้ า  หมูที่ 23 

เงินสะสม 250,000 248,700 ด าเนินการเรียบรอย 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรอยใจรักษ์ 
กิจกรรมการเรียนรู
ประสบการณ์การ
ประยุกต์ใชแนว
พระราชด าริ 

เงิน
งบประมาณ
ประจ าปี 
( โอนตั้งจาย
เป็นรายการ
ใหม ) 

40,000 38,600 ด าเนินการเรียบรอย 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพิ่มเติม 1/2563 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ ๑๓ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังใหมีเหมาะสมใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ปรับเกรดลงดินลูกรังบดทับแนนจุดที่ 
๑,๒,๓ กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม 
๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ 
เมตร เริ่มตนที่นา นายติ กองวงษา   
สิ้นสุดที่นานายฉลาด  สาทอง 

๒๑๐,๐๐๐ 
( 2563 ) 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ ๑๙ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังใหมีเหมาะสมใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ปรับเกรดลงดินลูกรังบดทับแนน จุดที่ 
๑ กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร เริ่มตนที่สวน 
นางเหรียญทอง   วงวะลังศักดิ์   
สิ้นสุดที่สวน  นางลักคณา ตาหลา และ
จุดที่ ๒ กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว 
๓๖๐.๐๐ เมตร เริ่มตนที่สวน นายศรี
ชม  วงค์วะลังศักดิ์ สิ้นสุดที่นานาย
ผจญ  วงศ์วุฒิ  และจุดที่ ๓ กวาง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐  เริ่มตนที่
บานนางปั๋น    มิตรเจริญ  สิ้นสุดที่
สวนนางสุขขี   วงศ์วุฒิ 

123,000 
( 2563 ) 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน

ลูกรัง หมูที่ ๒๒ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังใหมีเหมาะสมใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ปรับเกรดลงดินลูกรังบดทับแนน กวาง 
๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๕๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๔๐  เมตร    เริ่มตนที่
สวนนายเสาค า  ใจจู   สิ้นสุดที่สวน  
นายประเสร็ฐ  ปินตาบูรณ์ 

 

164,000 
( 2563 ) 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ ๖ 
เชื่อมตอหมูที่ 

๑๒ 

เพื่อปรับเกลี่ยเรียบ
ถนนลูกรังใหมีสภาพที่
เหมาะสมในการ
สัญจรของประชาชน 

ปรับเกรดถนนลูกรังเดิมบดทับแนน 
จุดที่ ๑,๒ กวาง ๕.๐๐ เมตร รวมยาว 
๖,๑๖๐.๐๐ เมตร และ จุดที่ ๓ กวาง 
๔.๐๐ เมตรยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร  
เริ่มตนที่ถนนลาดยาง หมูที่ ๖  สิ้นสุด
ที่ถนน คสล. หมูที่ ๑๒ 

500,000 
( 2563 ) 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน

หินคลุก หมูที่ ๘ 

เพื่อปรับปรุงถนนหิน
คลุก ใหมีเหมาะสมใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก จุดที่ ๑,๒ กวาง 
๔.๐๐  เมตร  รวมยาว  ๑,๒๙๕.๐๐ 
เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๐  เมตร  
เริ่มตนที่นานางสมทรวง   ค าชนะ   
สิ้นสุดที่นา 
นายวาน    กองค า 

495,000 
( 2563 ) 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
หวยสัก หมูที่ 
๑๑  

 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บ
น้ า และเป็นแหลงน้ า
ส ารองกรณีฝนทิ้งชวง  

ขุดลอกจุดที่ ๑  ขนาดปากกวาง 
๖.๐๐  เมตร  ทองกวาง ๔.๐๐  เมตร  
ยาวรวม  ๑๒๕.๐๐   เมตร ลึกเฉลี่ย 
๒.๐๐  เมตร  และจุดที่ ๒ ขนาด

268,000 
( 2563 ) 
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ปากกวาง ๘.๐๐ เมตร ทองกวาง  
๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๒๕.๐๐ เมตร 
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร 
สถานที่ด าเนินการ  หวยสัก  

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
คลองรองแช   
หมูที่ ๑๘ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บ
น้ า และเป็นแหลงน้ า
ส ารองกรณีฝนทิ้งชวง  

ขุดลอกคลอง  ขนาดปากกวาง 
๒๐.๐๐ เมตร ทองกวาง ๑๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๗๕.๐๐  เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ 
เมตร  และ ปากกวาง ๑๕.๐๐ เมตร  
ทองกวาง  ๑๐.๐๐  เมตร ยาว 
๑๒๐.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐  
เมตร  เริ่มตนที่ คลองรองแช  สิ้นสุดที่  
แมน้ าอิง 

230,000 
( 2563 ) 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการ
กอสรางวางทอ
น้ าประปา   หมู
ที่ ๙ 

เพื่อวางทอประปาจาก
ระบบประปาหมูบาน
เขาครัวเรือนในชุมชน 

จุดที่ ๑ ขุดวางทอ พีวีชี ขนาด
เสนผาศูนย์กลาง ๓ น้ิว ชั้น ๘ .๕ยาว 
๔.๐๐เมตร รวมยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร 
เริ่มตนที่ บานนายส าเริง  มนาคม 
สิ้นสุดที่บานนางถนอม ชาญธีระ
ประวัติ 
จุดที่ ๒ ขุดวางทอ พีวีชี ขนาด
เสนผาศูนย์กลาง ๓ น้ิว ชั้น ๘ .๕ยาว 
๔.๐๐เมตร รวมยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร 
เริ่มตนที่ ระบบประปาหมูบาน สิ้นสุด
ที่บานนายบรรเจิด  ศรีอ าคา 
จุดที่ ๓ ขุดวางทอ พีวีชี ขนาด
เสนผาศูนย์กลาง ๓ น้ิว ชั้น ๘ .๕ยาว 
๔.๐๐เมตร รวมยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร 
เริ่มตนที่ บานนายส าเริง  มนาคม 
สิ้นสุดที่บานนางประเสริฐ  กวางขวาง  
จุดที่ ๔ ขุดวางทอ พีวีชี ขนาด
เสนผาศูนย์กลาง ๓ น้ิว ชั้น ๘ .๕ยาว 
๔.๐๐เมตร รวมยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร 
เริ่มตนที่ บานนายซัพ   กองกวด 
สิ้นสุดที่บานนางทองเรียม  มูลวิไล  

200,000 
( 2563 ) 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการ
กอสรางทอ
เหลี่ยม หมูที่  ๕
  

เพื่อใชสัญจร ขามล า
หวยที่ไหลลงสูอางเก็บ
น้ าบานทุงโหง 

กอสรางทอเหลี่ยม  ชนิดสองชอง 
ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร หนา 
๐.๒๕ เมตร  ยาว ๖.๐๐  เมตร 
สถานที่ด าเนินการ   อางเก็บน้ าบาน
ทุงโหง  

500,000 
( 2563 ) 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 

เพื่อเป็นผูชวยเจา
พนักงานในการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในระดับ
พื้นที่  

ประชาชนในเขตพื้นที่จ านวน  ๑๐๐  
คน 

268,200 
( 2563 ) 
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11 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู
ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียงองค์การ

บริหารสวน
ต าบลเวียง 

เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู
ของชุมชนทางดาน
เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ทฤษฎีใหม โดยมี
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
พื้นฐานการเรียนรู 

ศูนย์การเรียนรูตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน ๑  จุด 

200,000 
( 2563 ) 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง

ซอมแซมสถานี
สูบน้ าดวยไฟฟูา 
บานทุงขันไชย    
หมูที่ ๗ ต าบล
เวียง อบต.เวียง 

อ.เทิง จ.
เชียงราย ๑ แหง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสงน้ าเขาพื้นที่

การเกษตร 

ซอมแซมคลองสงน้ าเขาพื้นที่
การเกษตรในพื้นที่ต าบลเวียง ยาวรวม 

๒,๐๐๐ เมตร รวมมีพื้นที่ซอมแซม
คลองสงน้ าไมนอยกวา ๔,๗๐๐ ตาราง

เมตร  เริ่มตนที่บานนายทองสูน  
ทับทิมหิน  สิ้นสุดที่บานนายสังคม กลุ

ไพศาล 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการ
กอสรางธนาคาร
น้ าใตดินแบบ

ระบบปิด 

เพื่อสรางแหลงกักเก็บ
น้ าใตดินในพื้นที่ 

กอสรางธนาคารน้ า จุดที่ ๑ ขนาด
กวาง ๑.๐๐ เมตร  ยาว ๒๐๐.๐๐ 
เมตร  ลึก ๒.๐๐ เมตร และจุดที่ ๒ 

ขนาดกวาง ๑.๐๐ เมตร  ยาว 
๑๕๐.๐๐ เมตร  ลึก ๒.๐๐ เมตร  

และจุดที่ ๓ ขนาดกวาง ๑.๐๐ เมตร  
ยาว ๒๐.๐๐ เมตร  ลึก ๒.๐๐ เมตร 
และจุดที่ ๔ ขนาดกวาง ๑.๐๐ เมตร  
ยาว ๖๕.๐๐ เมตร  ลึก ๒.๐๐ เมตร 
สถานที่ด าเนินการ หมูที่ ๘ ,๒๔,๒๕  

๑,040,๐๐๐ 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
แผงโซลาเซลล์ 

ส านักงาน 
องค์การบริหาร
สวนต าบลเวียง 

เพื่อน าไฟฟูามาใช
ส าหรับหองศูนย์การ

เรียนรูตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ส าหรับผลิต
พลังงานไฟฟูาใชในหองศูนย์การเรียนรู

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน  ๑  จุด 

2,000,๐๐๐ 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพิ่มเติม 1/2563 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ ๑๓ 

เงินสะสม 210,000 209,000 ด าเนินการเรียบรอย 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ ๑๙ 

เงินสะสม 123,000 122,300 ด าเนินการเรียบรอย 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ ๒๒ 

เงินสะสม 164,000 163,200 ด าเนินการเรียบรอย 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ ๖ เชื่อมตอ
หมูที่ ๑๒ 

เงินสะสม 500,000 498,500 ด าเนินการเรียบรอย 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมูที่ ๘ 

เงินสะสม 495,000 493,500 ด าเนินการเรียบรอย 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกหวยสัก 
หมูที่ ๑๑  
 

เงินสะสม 268,000 266,500 ด าเนินการเรียบรอย 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลอง
รองแช   หมูที่ ๑๘ 

เงินสะสม 230,000 228,800 ด าเนินการเรียบรอย 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางวางทอ
น้ าประปา   หมูที่ ๙ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 198,800 ด าเนินการเรียบรอย 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 
 

โครงการกอสรางทอ
เหลี่ยม หมูที่  ๕  

- 
 

500,000 
( 2563 ) 

- 
 

ยังไมไดมีการ
ด าเนินการ 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 
 

- 268,200 
( 2563 ) 

50,000 ด าเนินการเรียบรอย 
โอนตั้งจายเป็น
รายการใหม หมวด
เงินอุดหนุน 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
การพาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรูตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารสวน
ต าบลเวียง 
 

- 200,000 
( 2563 ) 

- ยังไมไดมีการ
ด าเนินการ 
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12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมสถานีสูบน้ า
ดวยไฟฟูา บานทุงขัน
ไชย    หมูที่ ๗ ต าบล
เวียง อบต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชียงราย ๑ แหง 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 

ด าเนินการเรียบรอย 

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสราง
ธนาคารน้ าใตดินแบบ
ระบบปิด 

- ๑,040,๐๐๐ 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

- ยังไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ
เพื่อด าเนินการ 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งแผงโซลา
เซลล์ ส านักงาน 
องค์การบริหารสวน
ต าบลเวียง 

- 2,000,๐๐๐ 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

- ยังไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ
เพื่อด าเนินการ 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพิ่มเติม 2/2563 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน 
คสล.  หมูที่ 4 

เพื่อใชเป็นเสนทางสัญจร
ของประชาชนในหมูบาน 

จุดที่1  กอสรางถนน คสล. กวาง 
3.50 เมตร ยาว 42.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตร เริ่มตนที่บาน
นางสาวศิวนาถ ไชยปัญญา  สิ้นสุดที่
บานนางริน  ยองเพชรและ จุดที่ 2 
กอสรางถนน คสล. กวาง 3.50 
เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร เริ่มตนที่บานนาย
มณเฑียร ฟูาตา สิ้นสุดที่บานนาย
ประยูร  วิชัยเนตร และ จุดที่ 3 
กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 
เมตรยาว 48.00 เมตรหนา 0.15 
เมตร เริ่มตนที่บานนายเพียร  แกว
หนอ สิ้นสุดที่บานพยนต์  วิชัยเนตร   

๒5๐,๐๐๐ 
( 2563 ) 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน 
คสล.  หมูที่ 7 

เพื่อใชเป็นเสนทางสัญจร
ของประชาชนในหมูบาน 

กอสรางถนน คสล.  กวาง 4.00 
เมตร ยาว 110.00  เมตร หนา 
0.15  เมตร เริ่มตนที่บาน  นายปั๋น  
เที่ยงทุกข์   สิ้นสุดที่สวน  ร.ต.จ า
รวน วงค์ใหญ 

250,000 
( 2563 ) 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน 
คสล.  หมูที่ 8 

เพื่อใชเป็นเสนทางสัญจร
ของประชาชนในหมูบาน 

จุดที่ 1 กอสรางถนน คสล. กวาง 
3.50 เมตร ยาว 44.00 เมตร 
เริ่มตนที่บานนางพรรษา  ค าติ๊บ  
สิ้นสุดที่บาน นายอรุณ   ศรีวิราช  
และจุดที่ 2 กอสรางถนน คสล. 
กวาง 3.50 เมตร ยาว 18.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร  เริ่มตนที่
บานนางพิกุล  แปงค า  สิ้นสุดที่บาน
นางพิกุล แปงค า  จุดที่ 3 กอสราง
ถนน คสล. กวาง 2.00 เมตร ยาว 
50.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  
เริ่มตนที่บานนายบุญสง  หนอค า
หลา สิ้นสุดที่บานนายสุเทพ สิ่งของ  
จุดที่ 4 กอสรางถนน คสล. กวาง 
2.00 เมตร ยาว 30.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  เริ่มตนที่บานนาง
สุมลฑา  นิลประดิษฐ์ สิ้นสุดที่บาน
นางสุมลฑา  นิลประดิษฐ์ 
 

250,000 
( 2563 ) 
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4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุด
เจาะบอบาดาล  
หมูที่ 23 

เพื่อเป็นแหลงน้ าดิบ
ส าหรับการผลิตน้ าประปา 

ขุดเจาะบอบาดาล ขนาด
เสนผาศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 120 
เมตร จ านวน  1   บอ จ านวนน้ าไม
นอยกวา 5 ลบ.ม. ตอ 1 ชม. 
สถานที่ด าเนินการระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 23 

250,000 
( 2563 ) 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ 
17,21,24,25 
 

เพื่อปรับปรุงเสนทางเขา
พื้นที่การเกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรังเขาพื้นที่
การเกษตรของชุมชนหมูที่ 
17,21,24,25 ต าบลเวียง อ าเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย 

500,000 
( 2563 ) 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับ
เกรดถนนลูกรัง 
หมูที่ 
17,21,24 

เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังให
มีพื้นที่ผิวที่เหมาะสมกับ

การสัญจร 

ปรับเกรดถนนลูกรังเขาพื้นที่
การเกษตรของชุมชนหมูที่ 

17,21,24ต าบลเวียง อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

500,000 
( 2563 ) 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก หมูที่ 
3 
 

เพื่อปรับปรุงเสนทางเขา
พื้นที่การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลุก จุดที่ 1,2 
กวาง 4.00  เมตร รวมยาว
1,305.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร เริ่มตนที่นา   นายวาน   กอง
ค า    สิ้นสุดที่นา     นายประสิทธ์   
เมืองดี 

499,000 
( 2563 ) 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
กรองน้ าประปา 
หมูที่  4 

เพื่อปรับปรุงระบบประปา
ใหสามารถผลิตน้ าประปา
ที่สะอาด ปลอดภัย 

ปรับปรุงเปลี่ยนสารกรองน้ าประปา  
จ านวน 1 ชุด   สถานที่ด าเนินการ
ระบบประปาถังแชมเปญหมูบาน 
 

45,600 
( 2563 ) 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุด
ลอกหนองน้ า
ลัด หมูที่ 16 
 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ า
ของชุมชน ส าหรับการท า
เกษตรกรรมในพื้นที่ 

ขุดลอกปากกวาง 60.00 เมตร 
ทองกวาง 50.00 เมตร ยาวรวม 
125.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 
เมตร สถานที่ด าเนินการหนองน้ าลัด  

499,700 
( 2563 ) 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน 
หมูที่ 7 

เพื่อปรับปรุงระบบประปา
หมูบานใหสามารถผลิต
น้ าประปาที่มีคุณภาพ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 
จ านวน  1  ระบบ สถานที่
ด าเนินการระบบประปาถังเชมเปญ 
หมูที่ 7 

450,000 
(2563) 

เปลี่ยนแปลง
จากปี 2564 

งบเดิม 
200,000  

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน 
คสล. หมูที่  
21 

เพื่อใชเป็นเสนทางสัญจร
ของประชาชนในหมูบาน 

กอสรางถนน คสล.กวาง 4.00 
เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรเริ่มตนที่สวนนายอุดม  
ชาติคง สิ้นสุดที่สวนนายอุดม  ชาติ
คง 

250,000 
( 2564 ) 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
กอสรางฝาย
ชะลอน้ าหวยดง
หลวง หมูที่ 19 

เพื่อกักเก็บน้ าไวส าหรับ
เกษตรกรรมในพื้นที่ 

กอสรางฝาย สันฝายกวาง 6.00 
เมตร  ยาว 50.00 เมตร สูง 2.00 
เมตร สถานที่ด าเนินการ บริเวณ
หวยดงหลวง   

250,000 
( 2564 ) 



51 
 

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
กอสรางอาคาร
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
 

เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
ดานการปูองกันและและ
บรรเทาสาธารณภัย 

กอสรางอาคาร คสล. กวาง  15.00 
เมตร   ยาว 17.00   เมตร  สูง  
5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอยไม
นอยกวา 255.00 ตารางเมตร 
สถานที่กอสราง บริเวณส านักงาน 
อบต.เวียง 

2,500,000 
( 2564 ) 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 
หลักสูตร
ทบทวน 
 

เพื่อเป็นผูชวยเจาพนักงาน
ในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในระดับพื้นที่  

ประชาชนในเขตพื้นที่จ านวน  50  
คน 

50,000 
( 2564-
2565 ) 

15 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการสืบ
สานประเพณี
นมัสการและ
สรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุง 

เพื่อสงเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมดาน
ศาสนาของพุทธศาสนิกชน
ใหด ารงสืบตอไป 

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายจ านวน 
10,000 คน 

8,000 
(2564) 

16 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาดานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการสราง
ฝายชะลอความ
ชุมชื้น ตาม
แนวทาง
พระราชด าริ ฯ 

เพื่อดูแลรักษาแหลงน้ า
ตามธรรมชาติใหมึความ
ชุมชื้นและคงความอุดม
สมบูรณ์ 

แหลงน้ าในธรรมชาติในพื้นที่ต าบล
เวียง จ านวนปีละ 3  จุด 
 

30,000 
( 2564-
2565 ) 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพิ่มเติม 2/2563 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.  หมูที่ 4 

เงินสะสม 210,000 209,000 ด าเนินการเรียบรอย 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.  หมูที่ 7 

เงินสะสม 123,000 122,300 ด าเนินการเรียบรอย 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.  หมูที่ 8 

เงินสะสม 164,000 163,200 ด าเนินการเรียบรอย 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล  หมูที่ 23 

เงินสะสม 500,000 498,500 ด าเนินการเรียบรอย 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ 
17,21,24,25 
 

เงินสะสม 495,000 493,500 ด าเนินการเรียบรอย 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับเกรดถนน
ลูกรัง หมูที่ 17,21,24 

เงินสะสม 500,000 480,000 ด าเนินการเรียบรอย 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมูที่ 3 
 

เงินสะสม 499,000 492,000 ด าเนินการเรียบรอย 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้ าประปา หมูที่  
4 

เงินสะสม 45,600 45,000 ด าเนินการเรียบรอย 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกหนอง
น้ าลัด หมูที่ 16 
 

เงินสะสม 499,700 461,000 ด าเนินการเรียบรอย 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน หมูที่ 7 

เงินสะสม 450,000 447,500 ด าเนินการเรียบรอย 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมูที่  21 

- 250,000 
( 2564 ) 

- ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางฝาย
ชะลอน้ าหวยดงหลวง 
หมูที่ 19 
 

- 250,000 
( 2564 ) 

- ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
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13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางอาคาร
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- 2,500,000 
( 2564 ) 

- ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ หลักสูตรทบทวน 
 

- 50,000 
( 2564-
2565 ) 

- ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

15 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง 

- 8,000 
(2564) 

- ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

16 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาดานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการสรางฝายชะลอ
ความชุมชื้น ตาม
แนวทางพระราชด าริ ฯ 

- 30,000 
( 2564-
2565 ) 

- ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพิ่มเติม 3/2563 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ 4 

เพื่อใชเป็นเสนทาง
สัญจรของประชาชนใน
การเขาพื้นที่การเกษตร 

ปรับเกรดลงดินลูกรังบดทับแนน จุดที่ 1 
กวาง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร เริ่มตนที่สวนล าไย
นายธนากร  กองทอง สิ้นสุดที่สวนล าไย
นางเหรียญ  แจงชาวนา 
จุดที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 750 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  เริ่มตนที่นานาง
มวน  ศิริแสน สิ้นสุดที่สวนนายจรูญ  
กองทอง 
จุดที่ 3 กวาง 4  เมตร ยาว 700  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  เริ่มตนที่
สวนยางนายอเนก  วิงวอน  สิ้นสุดที่
สวนล าไยนายดา  กองทอง  
จุดที่ 4  กวาง 3.50 เมตร ยาว 100  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  เริ่มตนที่
สวนนายศักดิ์  ใจผง  สิ้นสุดที่สวนนาย
เตี่ยม  ฟูาตา 
จุดที่ 5 กวาง 4  เมตร ยาว 870  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร เริ่มตนที่
สวนนางมาณวิกา  ขวัญยืน  สิ้นสุดที่
สวนนายคจร  ยองเพชร 
จุดที่ 6 กวาง 4  เมตร ยาว 180  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  เริ่มตนที่
สวนนายจวน  ทิพบุญศรี  สิ้นสุดที่สวน
นายทูน ค าก่ิง 
จุดที่ 7  กวาง 3  เมตร ยาว 159  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  เริ่มตนที่
สวนนางจงเทียน  เกียงมี  สิ้นสุดที่สวน
นางจงเทียน  เกียงมี  

499,958 
( 2563 ) 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก หมูที่ 
9 

เพื่อใชเป็นเสนทาง
สัญจรของประชาชนใน
การเขาพื้นที่การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลุก  จุดที่ 1,2  กวาง 
5.00 เมตร ยาว 155.00  เมตร  หนา 
0.15   เมตร  เริ่มตนที่สวนนางทองยุน  
นนทศิลป   สิ้นสุดที่สวนนายประจวบ  
มนาคม 

249,337 
( 2563 ) 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก หมูที่ 
10 

เพื่อใชเป็นเสนทาง
สัญจรของประชาชนใน
การเขาพื้นที่การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลุก  จุดที่ 1 กวาง 
3.50  เมตร รวมยาว 600.00  เมตร  
หนา 0.10   เมตร  เริ่มตนที่นานาย
ประสิทธ์ิ  วงศ์ไชย  สิ้นสุดที่นานายวิชัย  

249,971 
( 2563 ) 
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ราชเมืองมูล 
จุดที่ 2  กวาง 3.00  เมตร รวมยาว 
179.00  เมตร  หนา 0.10   เมตร  
เริ่มตนที่นานายประสิทธ์ิ  วงศ์ไชย  
สิ้นสุดที่นานางบัวเรียว   ศรีนวล   

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุด
ลอกอางเก็บน้ า
หวยริว หมูที่ 
23 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ า 
ส าหรับการอุปโภค
บริโภคของชุมชน 

ขุดลอกปากกวาง 90.00  เมตร  ทอง
กวาง  85.00  เมตร ยาว  110.00 
เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.00   เมตร   เริ่มตน
ที่อางเก็บน้ าหวยริว  สิ้นสุดที่หวย
สาธารณประโยชน์ หมูที่ 23 
 

499,740 
( 2563 ) 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน 
คสล.  หมูที่ 3 

เพื่อใชเป็นเสนทาง
สัญจรของประชาชนใน
หมูบาน 

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00  เมตร 
ยาว 250.00  เมตร หนา 0.15 เมตร 
เริ่มตนที่บานนายเสรี   ศรีแกว สิ้นสุดที่
สวนนายเปลง  แปงค า  
 

500,000 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน 
คสล.  หมูที่ 4 

เพื่อใชเป็นเสนทาง
สัญจรของประชาชนใน
หมูบาน 

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00  เมตร 
ยาว 250.00  เมตร หนา 0.15 เมตร 
เริ่มตนที่สวนนายอรุณ  เชิงเขา สิ้นสุดที่
บานนางปริฉัตร  โครตสมบัติ  
 

500,000 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน 
คสล.  หมูที่ 5 

เพื่อใชเป็นเสนทาง
สัญจรของประชาชนใน
หมูบาน 

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00  เมตร 
ยาว 250.00  เมตร หนา 0.15 เมตร 
เริ่มตนที่บานนางอุฬารินทร์  รุงเรือง 
สิ้นสุดที่นานายอานันต์  เรือนพิบูลย์  
 

500,000 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน 
คสล.  หมูที่ 
10 

เพื่อใชเป็นเสนทาง
สัญจรของประชาชนใน
หมูบาน 

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00  เมตร 
ยาว 250.00  เมตร หนา 0.15 เมตร 
เริ่มตนที่นานายธงชัย  วงศ์วุฒิ สิ้นสุดที่
นานายประสิทธ์ิ  วงศ์ไชย  
 

500,000 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
กอสรางถนน 
คสล.  หมูที่ 
22 

เพื่อใชเป็นเสนทาง
สัญจรของประชาชนใน
หมูบาน 

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00  เมตร 
ยาว 250.00  เมตร หนา 0.15 เมตร 
เริ่มตนที่สวนนายเติง  ดูอุ฿ด สิ้นสุดที่สวน
นายเสาร์ค า  ใจจู  
 

500,000 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ รอบอาง
เก็บน้ าบานทุง
โหง 

เพื่อใชเป็นเสนทาง
สัญจรรอบอางเก็บน้ า
บานทุงโหง 

กอสรางถนน คสล. จุดที่ 1 กวาง 4.00  
เมตร ยาว 2,300.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร จุดที่ 2 กอสรางถนน คส
ล.กวาง  6.00 เมตร  ยาย 500.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มตนที่ระบบ
ประปาหมูบาน หมูที่ 22 สิ้นสุดอางเก็บ
น้ า หมูที่ 19  

8,750,000 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 
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11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการ
กอสรางระบบ
ประปาแบบ
ปฺอกแท็งค์
ขนาดใหญใน
บัญชีนวัตกรรม
ไทย 

เพื่อผลิตน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภคของ
ประชาชน 

กอสรางระบบประปาแบบปฺอกแท็งค์
ขนาดใหญ  จ านวน  1  จุด  สถานที่
กอสราง หมูที่ 3 บานหวยไคร 

5,200,000 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการ
กอสรางรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บานหวยหลวง 

เพื่อปูองกันเด็กในสังกัด 
ศพด.ออกนอกพื้นที่การ
ดูแล 

กอสรางรั้วคอนกรีตบล็อค สูง 1.50 
เมตร  ยาวรวม  36.00  เมตร สถานที่
กอสราง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานหวย
หลวง 

90,000 
( 2563 ) 

 

13 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สถานที่กลาง
เพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการรวม
ในการ
ชวยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
ระดับอ าเภอ 
อ าเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อเป็นการอ านวยการ
ใหศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (สถานที่กลาง) 
เป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
บริการของศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (สถานที่กลาง)  

10,000 
( 2564 ) 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพิ่มเติม 3/2563 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ 4 

เงินสะสม 499,958 
 

498,000 ด าเนินการเรียบรอย 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมูที่ 9 

เงินสะสม 249,337 
 

248,000 ด าเนินการเรียบรอย 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมูที่ 10 

เงินสะสม 249,971 
 

248,000 ด าเนินการเรียบรอย 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกอางเก็บ
น้ าหวยริว หมูที่ 23 

เงินสะสม 499,740 
 

498,000 ด าเนินการเรียบรอย 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.  หมูที่ 3 

โอนครั้งที่ 
16/2563 

500,000 499,800 อยูระหวางด าเนินการ  
(แกไขแผนครั้งที่ 
3/2563) 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.  หมูที่ 4 

โอนครั้งที่ 
16/2563 

500,000 498,700 อยูระหวางด าเนินการ  

(แกไขแผนครั้งที่ 
3/2563) 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.  หมูที่ 5 

โอนครั้งที่ 
16/2563 

500,000 498,500 อยูระหวางด าเนินการ  

(แกไขแผนครั้งที่ 
3/2563) 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.  หมูที่ 10 

โอนครั้งที่ 
16/2563 

500,000 499,000 อยูระหวางด าเนินการ  

(แกไขแผนครั้งที่ 
3/2563) 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.  หมูที่ 22 

- 500,000 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

- ยังไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อ
ด าเนินการ 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ รอบอางเก็บน้ า
บานทุงโหง 

- 8,750,000 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

 

- ยังไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อ
ด าเนินการ 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางระบบ
ประปาแบบปฺอกแท็งค์
ขนาดใหญในบัญชี
นวัตกรรมไทย 
 

- 5,200,000 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

- ยังไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อ
ด าเนินการ 
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12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการกอสรางรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบานหวย
หลวง 

โอนครั้งที่ 
16/2563 

90,000 90,000 ด าเนินการเรียบรอย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาดานการเมือง
และการบริหารงาน 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานที่
กลางเพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอเทิง  จังหวัด
เชียงราย 

- 10,000 
 

- ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2564 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.เวียง เทิง จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
ร้อยละของโครงการที่
ด าเนินการและเบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  26 5,200,000 25 4,850,000 23 4,526,533 23 4,526,533 88.46 87.05 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  30 1,403,000 29 1,400,000 21 607,304 21 607,304 70.00 43.29 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น  

20 3,142,760 20 3,142,760 14 2,643,517 14 2,643,517 70.00 84.11 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 

7 160,000 7 160,000 4 32,697 4 32,697 57.14 20.44 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาดานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4 90,000 4 90,000 4 59,820 4 59,820 100.00 66.47 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารงาน 

14 18,395,800 14 18,395,800 13 18,099,463 13 18,099,463 92.86 98.39 

รวม 101 28,391,560 99 28,038,560 79 25,969,334 79 25,969,334 78.21 91.46 
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ช. ผลการด าเนินงาน 

       อบต.เวียง ไดด าเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความ
รวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ 
ประสบผลส าเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชน์แกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการด าเนินงาน
ที่ส าคัญดังนี ้
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ภาพกิจกรรมโครงการท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะอาชีพ (การจัดดอกไมประดิษฐ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรูดานทักษะอาชีพ (การจัดดอกไมประดิษฐ์) ใหแกประชาชนในพื้นที่อบต.เวียง ให
สามารถประยุกต์ใชเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ณ หองประชุม  อบต.เวียง อ าเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย 

 
 
โครงการปูองกันโรคไขเลือดออก มีกิจกรรมการพนหมอกควันเพื่อก าจัดยุงลายที่เป็นพาหนะของโรคไขเลือดออก 
และรณรงค์ใหประชาชนมีการตรวจสอบแหลงที่สถานที่เพาะพันธ์ุของลูกน้ ายุงลาย เพื่อจัดการท าลายกอนเกิดโรค 

 
 
โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชน   กิจกรรมการตรวจสถานประกอบการดานอาหาร โดย อบต.เวียงรวมกับสาธารณสุข
อ าเภอเทิง ออกตรวจสอบการปนเปื้อนของวัสดุอุปกรณ์ในการท าอาหาร และใหค าแนะน าดานสุขาภิบาลอาหารที่
ถูกตองแกผูประกอบการในพื้นที ่
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โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าและผูน าองค์กรในดานสุขภาพ  โดยไดมีการเชิญกลุมผูน า  อสม.ในแตละหมูบาน
เขารับการฝึกอบรมความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  เพื่อกระจายองค์ความรูในการ
ปูองกันควบคุมโรคที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพของประชาชน 

 
 
โครงการรณรงค์ควบคุม ปูองกันและระงับโรคติดตอในต าบลเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมให
ความรูในการปูองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ หองประชุม
องค์การบริหารสวนต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
 
โครงการจัดการขยะในชุมชน   กิจกรรมการรณรงค์การคัดแยก จัดเก็บและน ากลับมาประยุกต์ใชใหม เพื่อลด
ปริมาณของขยะในครัวเรือน 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี  โดยมีการจัดซื้อวัคซีนพรอมอุปกรณ์ใหอาสาสมัครปศุสัตว์ไปด าเนินการฉีดใหกับสุนัขและแมวในพื้น
ที 

 
 
โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 
มีนาคม 2563 ณ หองประชุมองค์การบริหารสวนต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
 
โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการรณรงค์และแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันอังคารที่ 17 
มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบานรองแช ต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
 
 



64 
 

โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์ 

 
 

โครงการชวยเหลือประชาชนในดานปูองกันและควบคุมโรคติดตอ  กิจกรรมการพนน้ ายาฆาเช้ือในพื้นที่ที่มีการ
ตรวจพบผูติดเช้ือ โควิท-19 

 
 

โครงการฝึกอบรมจัดต้ังอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  
 

โครงการปูองกันอัคคีภัยในชุมชน 
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันไฟปุาและหมอกควัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 18 
มีนาคม 2563 ณ ที่ท าการองค์การบริหารสวนต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

  
 

โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม 2563   

 
โครงการขับข่ีปลอดภัยใสใจกฎจราจร ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ หองประชุมอบต.เวียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ขอบังคับในการใชรถใชถนน ตลอดจนเครื่องหมายจราจร 
ใหแกสมาชิก อปพร. ในพื้นที่อบต.เวียง 

  
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซอมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 
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โครงการจัดท าแนวกันไฟปุาชุมชน ผูใหญบาน สมาชิกสภาอบต.เวียง ผูน าชุมชน และประชาชนบานทุงโหงเหนือ หมู
ที่ 22 จัดท าแนวปูองกันไฟปุา เพื่อปูองกันไฟปุาติดตอลุกลามเขาพื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่การเกษตร ในวันที่ 19 
มีนาคม 2563 ณ ปุาชุมชนบานทุงโหง 

 
 

โครงการศูนย์เรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

  
 

โครงการ to be number one 

  
 

โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณียี่เป็ง อ าเภอเทิง ประจ าปี พ .ศ. 
2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ขวงเวียงเทิง เชิงสะพานแมน้ าอิง 
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โครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ 

  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อลดการใชสารเคมีในการท าเกษตรกรรม 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
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โครงการส่งเสริมการท าธนาคารน้ าใต้ดิน 

 
โครงการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยการปลูกหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

 
 
โครงการปลูกปุาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ อางเก็บน้ า
หวยริว บานหวยระเมศ หมูที่ 23 ต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
 

โครงการรักษ์น้ า รักษ์ปุา รักษาแผนดิน 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้าพรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยด าเนินการอบรมใหกับคณะกรรมการหมูบานหรือ 
กม. ใหเขาใจหลักการ การวิเคราะห์สภาพปัญหา  การก าหนดวิธีการแกไขปัญหาตาง ๆ เพื่อก าหนดเป็นโครงการ
พัฒนา หรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของตนเอง ใหเกิดเป็นชุมชนที่มีความเขมแขง ประชาชนมีความเป็นอยูที่ดีข้ึน 

 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและลูกจาง อบต.เวียง   มีวิธีการอบรมโดยการ
ละลายพฤติกรรมตาง ๆ ที่เป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติงานราชการรวมกันในองค์กร รวมทั้งไดรับการอบรมให
ความรูเกี่ยวของกับระเบียบ หนังสือสั่งการ ใหม ๆ ที่พนักงานและลูกจางตองมีการปรับวิธีการท างานใหถูกตอง
อยูเสมอดวย 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝุายบริหารและสมาชิกสภา อบต.เวียง   

  
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานองค์การบริหารสวนต าบลเวียง  โดยการปลูกตนทองอุไร และตนบานบุรี 
บริเวณทางเขาส านักงาน อบต.เวียง  โดยเนนไมดอกที่มีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของในหลวง 

  
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกคณะกรรมการประชาคมทองถ่ิน ในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมองค์การบริหารสวนต าบลเวียง 
โดยมีคณะกรรมการประชาคมหมูบาน และผูน าชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารสวนต าบลเวียง เขารวมการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตามระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/

มือถึอ 
1 นายสวาท     สมใจ  นายก อบต.เวียง ประธานกรรมการ  
2 นายนพดล     ค านอย  รองนายก อบต.เวียง กรรมการ  
3 นายเทพ           เข่ือนศิริ รองนายก อบต.เวียง กรรมการ  
4 นายถนอม         แทนจ ารัส สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
5 นายปภังกร       วงค์ใหญ สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
6 นายประสิทธ์ิ แจงชาวนา  สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
7 นายกุน           เขียวจ าปา  ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
8 นายวีนัส          ณ เมืองนิล ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
9 นายสวาท ไกลถ่ิน  ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
10 นายสมยศ         จันทร์ภูงา     ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
11 นางประภาพร แสงศรีจันทร์  ผูแทนภาคราชการ กรรมการ  
12 นางสาวนวพร     ชอบเดิน      ผูแทนภาคราชการ กรรมการ  

13 นายบุญเรือง ยศเรืองศักดิ์  ผูแทนภาคราชการ กรรมการ  
14 นายรุง           ทะลา ผูแทนประชาคม กรรมการ  
15 นายเปลง  สิทธิเลิศ  ผูแทนประชาคม กรรมการ  
16 นายอนันต์ ปริศนา  ผูแทนประชาคม กรรมการ  
17 นางจารุมาศ    สวัสดี  ปลัด อบต.เวียง กรรมการและเลขานุการ  
18 นายดิเรก  พงษ์ธนานุวัฒน์  หัวหนาส านักงานปลัด ผูชวยเลขานุการ  

 

           
                     ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตาง  ๆที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค์ 
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.เวียง ทราบเพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนา 
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 
                     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                            ประกาศ   ณ   วันที่  19   ตุลาคม   พ.ศ.2563 
 
                                                           ลงช่ือ        

                                                                  ( นายสวาท     สมใจ )  
                                                          นายกองค์การบริหารสวนต าบลเวียง 
 


