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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
( เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ) 

********************************* 
                 ดว้ยรัฐธรรมนญู มาตรา 253    ก าหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ   รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ 
๑๓  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
                 ดังนั้น       เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน 
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ   
การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ   องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ดังนี้ 
 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เวียง  
"บ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตก้าวหน้า เกษตรพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมล้ าค่า การศึกษาเด่น เน้นสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" 
 
ข. พันธกิจ ของอบต.เวียง  
    1. ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและก้าวทันเทคโนโลยี  
    2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง  
    3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้านจารีต วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
    4. ชุมชนมีศักยภาพและรายได้จาก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร อุตสาหกรรม  
    5. ชุมชนมีความสะอาด ปราศจากมลพิษ  
    6. การคมนาคมสะดวก และปลอดภัย  
    7. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพ  
    8. การด าเนินงานและการบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้  
    9. ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของรัฐและกิจกรรมทางการเมือง  
    10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ      
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เวียงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น     
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     
          ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
          
ง. การวางแผน 
                  อบต.เวียง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ.2561-2565 ) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดเวทีประชาคม
ระดับต าบล  การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการ   เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ก่อนที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
                   อบต.เวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน  2562  โดย
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

24 5,152,000.00 29 7,607,000.00 66 64,833,006.00 85 54,824,200.00 33 40,026,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

27 975,000.00 34 1,538,000.00 31 1,453,000.00 31 2,705,000.00 33 2,250,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

17 2,881,200.00 16 2,887,770.00 25 4,034,160.00 25 3,743,160.00 24 4,566,994.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร

กรรม 

8 160,000.00 9 260,000.00 8 360,000.00 9 1,212,070.00 7 160,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 80,000.00 8 120,000.00 4 90,000.00 39 5,216,000.00 6 370,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

11 242,000.00 14 18,152,000.00 14 18,395,800.00 15 18,405,800.00 15 18,415,800.00 

รวม 92 9,490,200.00 110 30,564,770.00 148 89,165,966.00 204 86,106,230.00 118 65,788,794.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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               โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เฉพาะปี 2564 ตามแบบ ผ.02) ที่ได้
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนา งบประมาณ บรรจุใน

ข้อบัญญัติ 64 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2,500,000 หน้า 171 

2  โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 10 

250,000 หน้า 172 

3  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 250,000 หน้า 173 
4  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 250,000 หน้า 173 
5  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 250,000 หน้า 174 
6  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 250,000 หน้า 174 

7  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 250,000 หน้า 175 
8  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21 250,000 หน้า 176 

9  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 22 250,000 หน้า 177 
10  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพ้ืนที่

การเกษตร หมู่ที่ 6 
250,000 หน้า 178 

11  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 9 250,000 หน้า 178 
12  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามคลองห้วย

หลวง หมู่ที่ 13 
250,000 หน้า 179 

13  โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า หมู่
ที่ 24 

250,000 หน้า 179 

14  โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าล าห้วยหิน
เหล็กไฟ หมู่ที่ 11 

250,000 หน้า 180 

15  โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยดง
หลวง หมู่ที่ 19 

250,000 หน้า 180 

16  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 25 250,000 หน้า 181 
17  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 12 250,000 หน้า 181 

18  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 5 250,000 หน้า 182 
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19  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 23 250,000 หน้า 182 
20  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 250,000 หน้า 183 
21  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่

การเกษตร 
500,000 หน้า 183 

22  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพ้ืนที่
การเกษตร 

400,000 หน้า 183 

23  โครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ า 100,000 หน้า 184 
24  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ า 100,000 หน้า 184 
25  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 200,000 หน้า 184 
26  โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 16 250,000 หน้า 185 

27 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

20,000 หน้า 153 

28  โครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์
ราษฎร 

5,000 หน้า 154 

29  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ทักษะอาชีพ 

60,000 หน้า 162 

30  โครงการส่งเสริมคนดีศรีชุมชน 10,000 หน้า 163 

31  โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 20,000 หน้า 164 
32  โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 20,000 หน้า 165 
33  โครงการจัดการขยะในชุมชน 20,000 หน้า 147 
34  โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้าน

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
20,000 หน้า 148 

35  โครงการด าเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

400,000 หน้า 149 

36  โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 50,000 หน้า 149 
37  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าและผู้น า

องค์การในชุมชนด้านสุขภาพ 
20,000 หน้า 150 

38  โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในต าบล
เวียง 

20,000 หน้า 150 

39  โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน 5,000 หน้า 151 
40  โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 30,000 หน้า 151 
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41  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

50,000 หน้า 152 

42  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอ าเภอเทิง 

30,000 หน้า 122 

43  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน) 

50,000 หน้า 123 

44  โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 15,000 หน้า 124 

45  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

30,000 หน้า 125 

46  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

30,000 หน้า 126 

47  โครงการจัดท าแนวกันไฟป่าชุมชน 20,000 หน้า 127 

48  โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านสา
ธารณภัย 

20,000 หน้า 128 

49  โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 20,000 หน้า 129 

50  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

20,000 หน้า 130 

51  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าและหมอกควัน 

20,000 หน้า 131 

52  โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด 5,000 หน้า 132 

53  โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

40,000 หน้า 156 



8 
 

54 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ to be number one 20,000 หน้า 134 

55  โครงการแข่งขันทักษะการเตรียมความ
พร้อมในเด็กระดับก่อนวัยเรียน 

20,000 หน้า 138 

56  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์และผู้ปกครอง 
ศพด. 

20,000 หน้า 138 

57  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,033,250 หน้า 138 

58  โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา 20,000 หน้า 142 

59  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 

300,000 หน้า 144 

60  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านร่องแช่ 

512,000 หน้า 145 

61  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

580,000 หน้า 145 

62  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านใหม่ 

220,000 หน้า 145 

63  โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

50,000 หน้า 146 

64  โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ 30,000 หน้า 166 

65  โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 หน้า 166 

66  โครงการแข่งขันฟุตบอล อบต. เวียงคัพ 
ต่อต้านยาเสพติด 

35,000 หน้า 167 

67  โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

20,000 หน้า 167 

68  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 20,000 หน้า 168 

69  โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 20,000 หน้า 168 
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70  โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

20,000 หน้า 169 

71  โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

20,000 หน้า 169 

72  โครงการจัดงานประเพณีของจังหวัดและ
อ าเภอ 

25,000 หน้า 170 

73  โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 15,000 หน้า 170 

74 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ

พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 

20,000 หน้า 186 

75  โครงการส่งเสริมการด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 หน้า 187 

76  โครงการส่งเสริมการท าธนาคารน้ าใต้ดิน 30,000 หน้า 188 

77  โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย 

20,000 หน้า 188 

78  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 

20,000 หน้า 189 

79 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 10,000 หน้า 190 

80  โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 50,000 หน้า 190 
81  โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ตาม

แนวทางพระราชด าริฯ 
30,000 หน้า 191 

82  โครงการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยการปลูก
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

10,000 หน้า 191 
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83  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

20,000 หน้า 192 

84 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมืองและ

การบริหารพ้ืนฐาน 

โครงการกิจกรรม 5 ส 10,000 หน้า 102 

85  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

30,000 หน้า 102 

86  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา 
อบต.เวียง 

20,000 หน้า 103 

87  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนักงานและลูกจ้าง อบต.
เวียง 

20,000 หน้า 104 

88  โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

15,000 หน้า 104 

89  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยต าบลเวียง 15,000 หน้า 105 

90  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง
เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

10,000  หน้า 112 

91  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ ประจ าปี 

5,000 หน้า 113 

92  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล 
ประจ าปี 

7,000 หน้า 113 

93  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 หน้า 114 

94  โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

15,000 หน้า 117 
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95  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่
คณะกรรมการประชา คมท้องถิ่นในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

15,000 หน้า 118 

96  โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 

16,498,200 หน้า 193 

97  โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 

2,853,600 หน้า 194 

98  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

60,000 หน้า 195 

 
 
จ. การจัดท างบประมาณ 
 
                    ผู้บริหาร อบต.เวียง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
เมื่อวันที่  23  กันยายน  2563  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจ านวน  98 
โครงการ งบประมาณ 32,694,050 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 26 8,800,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 27 1,050,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 20 3,010,250 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 5 120,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5 120,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 15 19,593,800 

รวม 98 32,694,050 
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แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณ  ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
แยกตามแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
 

 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เวียง มีดังนี้ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 3 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อเป็นแหล่งน้ า
ดิบส าหรับการ
ผลิตน้ าประปา 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ 
จ านวนน้ าไม่น้อยกว่า 5 

ลบ.ม. ต่อ 1 ชม. 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 5 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้ระบายน้ า
จากครัวเรือนใน

ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
120 เมตร ลึก 0.40-
0.50 เมตร หนา 0.10 

เมตร แบบมีฝาปดิ เริม่ต้นท่ี 
บ้านนายอุดม วงศ์ไชย 

สิ้นสุดที่บ้านนายกิตติพงษ์ 
ใจอารีย ์

3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเข้าพ้ืนท่ี

การเกษตรหมู่ที่ 6 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางเข้าพื้นที่

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 
3 เมตร ยาว 900 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ตั้งแต่ที่นานางเรวดี ทัศบตุร 
สิ้นสุดที่นานายผาด ศรโีท 

25 

27 
20 

5 

4 

15 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารงาน 



13 
 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 9 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้ระบายน้ า
จากครัวเรือนใน

ชุมชน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าช้ัน 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ยาว 170 

เมตร และบ่อพัก คสล.กว้าง 
0.60 x 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร จ านวน 17 

บ่อ เริ่มต้นที่บ้านนางหนผูัด 
มหาเสน สิ้นสดุที่บ้านนาง

บุญเกิด ยอดค าวัง 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุง
อาคาร

เอนกประสงค์ให้ม
ที่มีความ

เหมาะสมกับการ
ใช้งานของชุมชน 

ปรับปรุงอาคาร กว้าง 6 
เมตร ยาว 8 เมตร สูง 

3.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 
48.00 ตารางเมตร 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ าล าห้วยหินเหล็กไฟ 

หมู่ที่ 11 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อกักเก็บน้ าของ
ล าห้วยหินเหล็ก
ไฟให้เพียงพอกับ
พื้นที่เกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ า สันฝาย
กว้าง 4 เมตร ยาว 10 

เมตร สูง 2 เมตร เริ่มต้นที่
ล าห้วยหินเหล็กไฟ สิ้นสดุที่
สวนนายชนธิชา อดิแสน 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 12 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้ระบายน้ า
จากครัวเรือนใน

ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอย 1 กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 105.00 เมตร ลึก 
0.50-0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร แบบมฝีาปดิ 
เริ่มต้นท่ีบ้านนางมาลี ราช
เมืองมูล สิ้นสุดที่บ้านนาง

สายชล หมื่นอินทร ์
 

8. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมข้ามคลองห้วย

หลวง หมู่ที่ 13 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้สัญจรข้าม
คลองในการเข้า
พื้นที่เกษตรกรรม 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม ขนาด
กว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร 

สูง 2 เมตร หนา 0.25 
เมตร ชนิด 1 ช่อง เริ่มต้นที่

ล าห้วยคลองห้วยหลวง 
สิ้นสุดที่นางบรรณ ร่มชาล ี

 

9. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 16 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง
ภายในเส้นทาง
สัญจรในชุมชน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะใน
ชุมชน 
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10. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 17 

250,000.0 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสญัจรของ

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

72.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่บ้าน นาย

จันทร์ ผู้ดี สิ้นสุดที่บ้านนาย
เหรียญ ไชยชนะ และจุดที่ 

2 ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 

62.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่บ้านนายอิน
ตุ้ม อ านาจศาล สิ้นสุดที่

บ้านนายอินตุ้ม อ านาจศาล 

11. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 18 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสญัจรของ

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 110 เมตร หนา 
0.15 เมตร เริ่มต้นที่บ้าน
นางจันทร์สม เชิงน้ า สิ้นสุด
ที่บ้านนายธวัชชัย แสนสาร 

12. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 22 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อสร้างเส้นทาง
การสญัจรเข้า

พื้นที่การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก จดุที่ 
1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
140.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร เริ่มต้นที่บ้าน 
นางจ๋อย หารดี สิ้นสุดอ่าง
เก็บน้ าทุ่งโห้ง และจุดที่ 2 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

184.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร เริ่มต้นที่บ้าน 
นางสุธารัตน์ พิมพ์จ าปา 
สิ้นสุดสวนนายจรัญ ดู่อุด 
และ จุดที่ 3 กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 320.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย0.10เมตร 
เริ่มต้นท่ีสวน นายเสาร์ค า 
ใจจู สิ้นสุดสวนนายวิเชียร 

ผู้ด ี

13. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้ า หมู่ที่ 24 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้ปิดราง
ระบายน้ าใน

ชุมชน 

จุดที่ 1 ก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.65 เมตร ยาว 1.00 
เมตร หนา 0.12 เมตร 

รวมทั้งหมดยาว 377.00 
เมตร เริ่มต้นที่บ้านนายก๋อง 
ใจยา สิ้นสดุที่บ้านนางอุบล 

หมื่นอินท์ และจุดที่ 2 
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ก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.65 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร หนา 

0.12 เมตร รวมทั้งหมด
ยาว 73.00 เมตร เริม่ต้นท่ี
บ้าน นายส ารวย เนตรใส 

สิ้นสุดที่บ้านนางจิรา ทะทา 

14. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 25 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้ระบายน้ า
จากครัวเรือนใน

ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 120 
เมตร ลึก 0.40-0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร แบบมีฝา

ปิด เริ่มต้นท่ีบ้านนายสมบูรณ์ 
ใจใหญ่ สิ้นสุดท่ีบ้านนายหวั่น 

หมอป่า 

15. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร 

500,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ี ให้มี

เหมาะสมในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ถนนลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตรภายในเขตต าบล

เวียง 

16. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเข้าพ้ืนท่ี

การเกษตร 

400,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงถนน
หินคลุกให้มีความ
เหมาะสม ในการ

สัญจรของ
ประชาชน 

ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรภายในเขตต าบล

เวียง 

17. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงฝาย
ชะลอน้ า 

100,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงฝาย
ชะลอน้ าให้

สามารถกักเก็บ
และลดการไหล

ของน้ า 

ฝายชะลอน้ าในพ้ืนท่ีต าบล
เวียง 

18. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงสถานี
สูบน้ า 

100,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุง
สถานีสูบน้ าให้

สามารถสูบน้ าเข้า
พื้นที่การเกษตรได้

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานีสูบน้ าในความ
รับผิดชอบของ อบต.เวียง 

19. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

200,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านให้

สามารถผลิต
น้ าประปาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ระบบประปาหมูบ่้านในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.

เวียง 



16 
 

20. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสญัจรของ

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

จุดที่1 ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 

42.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่บ้านนางสาว
ศิวนาถ ไชยปัญญา สิ้นสดุที่
บ้านนางริน ยองเพชรและ 
จุดที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
46.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่บ้านนาย
มณเฑียร ฟ้าตา สิ้นสดุที่

บ้านนายประยูร วิชัยเนตร 
และ จุดที่ 3 ก่อสร้างถนน 

คสล. กว้าง 3.00 เมตรยาว 
48.00 เมตรหนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่บ้านนาย
เพียร แก้วหน่อ สิ้นสดุที่
บ้านพยนต์ วิชัยเนตร 

21. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสญัจรของ

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 110.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 
เริ่มต้นท่ีบ้าน นายปั๋น เที่ยง
ทุกข์ สิ้นสุดที่สวน ร.ต.จ า

รวน วงค์ใหญ ่

22. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสญัจรของ

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

จุดท่ี 1 ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 44 

เมตร เริ่มต้นท่ีบ้านนางพรรษา 
ค าต๊ิบ สิ้นสุดท่ีบ้าน นายอรุณ 
ศรีวิราช และจุดท่ี 2 กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 18 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เริ่มต้นท่ี

บ้านนางพิกุล แปงค า สิ้นสุดท่ี
บ้านนางพิกุล แปงค า จุดท่ี 3 
กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เริ่มต้นท่ี
บ้านนายบุญส่ง หน่อค าหล้า 

สิ้นสุดท่ีบ้านนายสุเทพ สิ่งของ 
จุดท่ี 4 กว้าง 2 เมตร ยาว 
30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
เริ่มต้นท่ีบ้านนางสุมลฑา นิล
ประดิษฐ์ สิ้นสุดท่ีบ้านนางสุ

มลฑา นิลประดิษฐ์ 
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23. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 23 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อเป็นแหล่งน้ า
ดิบส าหรับการ
ผลิตน้ าประปา 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 
120 เมตร จ านวน 1 บ่อ 
จ านวนน้ าไม่น้อยกว่า 5 
ลบ.ม. ต่อ 1 ชม. สถานท่ี
ด าเนินการระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 23 

24. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 21 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสญัจรของ

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 110.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร
เริ่มต้นท่ีสวนนายอุดม ชาติ
คง สิ้นสุดที่สวนนายอุดม 

ชาติคง 

25. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าห้วยดงหลวง 

หมู่ที ่19 

250,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ส าหรับ

เกษตรกรรมใน
พื้นที ่

ก่อสร้างฝาย สันฝายกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 50.00 

เมตร สูง 2.00 เมตร 
สถานท่ีด าเนินการ บริเวณ

ห้วยดงหลวง 

26. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

2,500,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อเป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและ
และบรรเทาสา

ธารณภัย 

ก่อสร้างอาคาร คสล. กว้าง 
15.00 เมตร ยาว 17.00 
เมตร สูง 5.00 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
255.00 ตารางเมตร 

สถานท่ีก่อสร้าง บรเิวณ
ส านักงาน อบต.เวียง 

27. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านส่งเสรมิ
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ยากไร้
ให้มีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น 

ผู้ยากไร้ในเขตพื้นท่ีจ านวน 
5 ราย/ป ี

28. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์และ
บรรเทาทุกข์ราษฎร 

5,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ราษฎร
ที่มีปัญหาความ
ชีวิตความเป็นอยู่

ในเบื้องต้น 

ราษฎรในพื้นที่อ าเภอเทิง 

29. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน ในด้าน

การเพิ่มความรู้ใน
การป้องกันแก้ไข

ปัญหาการ

เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ 
40 คน/ป ี
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ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
และมีความรู้ใน
การป้องกันแก้ไข
ปัญหาการเสพยา

เสพติด 

30. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ
ให้มีศักยภาพใน
การผลิตและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ตอบสนองกับ
ความต้องการของ

ผู้บริโภคได ้

กลุ่มอาชีพต่าง ๆในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.เวียง 

31. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะ

อาชีพ 

60,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อฝึกทักษะ
อาชีพให้

ประชาชนท่ีสนใจ 

ประชาชนท่ีสนใจ จ านวน 
40 คน/ป ี

32. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมคนดีศรี
ชุมชน 

10,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อสนับสนุนและ
เชิดชูผู้ที่ประกอบ
คุณงามความดี 

และสร้าง
คุณประโยชน์ต่อ

สังคม 

ผู้ที่ประกอบคณุงามความดี 
และสร้างคณุประโยชน์ต่อ

สังคม ในด้านต่าง ๆ จ านวน 
5 คน/ป ี

33. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

50,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการ

ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

34. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน 

30,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

35. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน าและ
ผู้น าองค์การในชุมชน

ด้านสุขภาพ 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ทักษะ
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การดูแลรักษา
สุขภาพของ
ประชาชน 

 

แกนน าด้านสุขภาพ ในพื้นที่ 
อบต.เวียงจ านวน 20 

หมู่บ้าน 
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36. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ควบคุม 
ป้องกันและระงับ

โรคตดิต่อและโรคไม่
ติดต่อในต าบลเวียง 

20,00000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ความรู้การ
ป้องกันโรคให้กับ

ประชาชน 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

37. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ลดการ
เผา ลดหมอกควัน 

5,00.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อ
ประชาสมัพันธ์

รณรงค์งดการเผา
ในพื้นที่ 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

38. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัการขยะใน
ชุมชน 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชน

มีการบรหิาร
จัดการขยะอย่าง

ถูกวิธี 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

39. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก

หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราช

นารี 

50,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์
ตามโครงการ ฯ 
และการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้า 

สุนัขและแมวในพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง 

40. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

400,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมและ
ดูแลด้านสุขภาพ
อนามัยของชุมชน

ในพื้นที่ตาม
แนวทาง

พระราชด าร ิ

ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.เวียง ท้ัง 20 

หมู่บ้าน 

41. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน

ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิด
โรคตดิต่อหรือโรค
ระบาดขึ้นในพ้ืนท่ี 

ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.เวียง ทั้ง 20 

หมู่บ้าน 

42. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันอัคคีภยั
ในชุมชน 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อป้องกันการ
เกิดอัคคีภัยใน

ชุมชน 

ชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน 



20 
 

43. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า

และหมอกควัน 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่ออบรมให้
ความรู้แก่

อาสาสมัครในการ
ป้องกันการเผาป่า 

กลุ่มอาสาสมคัรจ านวน 40 
คน 

44. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

30,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง

ถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ด าเนินการจ านวน 7 วัน 

45. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

30,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง

ถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ด าเนินการ จ านวน 7 วัน 

46. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการขับขี่ปลอดภยั
ใส่ใจกฎจราจร 

15,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
การใช้รถใช้ถนน
และความรู้ในกฎ

จราจร 

ประชาชนท่ีสนใจ จ านวน 
50 คน 

47. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติด 

5,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้แก่ชุมชน
ในการป้องกันยา

เสพติด 

ชุมชนในพื้นที่จ านวน 20 
หมู่บ้าน 

48. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ้อมแผน

ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อป้องกันการ
เกิดอัคคีภัยใน

ชุมชน 

เจ้าหน้าท่ีในองค์กร, อปพร. 
,ประชาชน และนักเรียน

สังกัด สพฐ.ในพืนท่ี 

49. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัท าแนวกัน
ไฟป่าชุมชน 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ป่าไม้และ
แก้ไขปัญหาไฟป่า 

ป่าชุมชนในพื้นที่ของ อบต.
เวียง 

50. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

อ าเภอเทิง 

30,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมยาเสพติด
ไม่ให้ระบาดในพืน

ที ่

พื้นที่รับผิดชอบในเขต
อ าเภอเทิง 
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51. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านสา

ธารณภัย 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน

ผู้ประสบภยัพิบัติ
ฉุกเฉิน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีทั้ง 20 
ชุมชน 

52. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าส าหรับการ

อุปโภคบรโิภค 

40,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้น้ าท่ีใช้
ส าหรับการ

อุปโภคบรโิภคอยู่
ในเกณฑ์

มาตรฐานของกรม
อนามัย 

แหล่งน้ าในชุมชนพื้นที่ 
อบต.เวียง จ านวน 20 

หมู่บ้าน 

53. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตรทบทวน) 

50,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการ

ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับพื้นท่ี 

ประชาชนในเขตพื้นที่
จ านวน 50 คน 

54. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา 

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริม
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้

ความสามรถ
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดอบต. เวียง 

55. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 

1,033,250.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร
สถานศึกษา 

รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่น ๆที่กรม

ส่งเสริมฯก าหนด 

ศพด.ในสังกัด จ านวน 5 
ศูนย์ 

56. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน

บ้านห้วยไคร ้

580,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณด้าน
อาหารกลางวันให้
เด็กในสังกัด สพฐ.

ในพื้นที่ 

เด็กนักเรยีนในสังกัด
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ทุก

ระดับชั้น 

57. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน

บ้านทุ่งโห้ง 

300,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณด้าน
อาหารกลางวันให้
เด็กในสังกัด สพฐ.

ในพื้นที่ 

เด็กนักเรยีนในสังกัด
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้งทุก

ระดับชั้น 
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58. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน

บ้านใหม่ 

220,000.0 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณด้าน
อาหารกลางวันให้
เด็กในสังกัด สพฐ.

ในพื้นที่ 

เด็กนักเรยีนในสังกัด
โรงเรียนบ้านใหม่ทุก

ระดับชั้น 

59. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน

บ้านร่องแช่ 

512,00.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณด้าน
อาหารกลางวันให้
เด็กในสังกัด สพฐ.

ในพื้นที่ 

เด็กนักเรยีนในสังกัด
โรงเรียนบ้านร่องแช่ทุก

ระดับชั้น 

60. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ

กรรมการบริหารศูนย์
และผูป้กครอง ศพด. 

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณะ

กรรมการบริหาร
ศูนย์และ

ผู้ปกครอง ศพด.
ในการดูแลเด็กได้

ถูกต้อง 

คณะกรรมการบรหิารศูนย์
และผูป้กครอง ศพด. ใน

สังกัด 

61. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันทักษะ
การเตรียมความพร้อม
ในเด็กระดับก่อนวัย

เรียน 

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ของเด็กใน

สังกัด ศพด. 

เด็กในสังกัด ศพด. 

62. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการศูนย์ส่งเสริม
การเรยีนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

50,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และการ
ดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอาย ุ

กลุ่มผูสู้งอายุ ทั้ง 20 ชุมชน 

63. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ to be 
number one 

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริม
ความสามารถของ
เยาวชนในด้าน
ต่าง ๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อ

สังคม 

เยาวชนในเขตพื้นท่ีอบต. 
เวียง 

64. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและ
ท านุบ ารุงศาสนา 

วัดในเขตพื้นท่ี ของ อบต.
เวียง 
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วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

65. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี

ของไทย 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง 
จ านวน 20 หมู่บ้าน 

66. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภมูิปัญญา

ท้องถิ่น 

0,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์และ
สืบสานภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง 
จ านวน 20 หมู่บ้าน 

67. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

20,00.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน
วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

วัฒนธรรมและประเพณีใน
ท้องถิ่นต าบลเวียง 

68. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจดังานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี 

15,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
งานพระราชพิธี
และงานรัฐพิธี 

งานพระราชพิธีและงานรัฐ
พิธี 

69. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจดังาน
ประเพณีของจังหวัด

และอ าเภอ 

25,00.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
งานประเพณีของ
จังหวัดและอ าเภอ 

งานประเพณีของจังหวัด
และอ าเภอ 

70. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กใน
สังกัด ศพด.ได้มี

พัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่

แข็งแรงและ
สมบูรณ ์

ศพด. จ านวน 5 ศูนย์ 

71. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ผู้สูงอาย ุ

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการออก

ก าลังกายของ

กลุ่มผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีต าบล
เวียง 
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ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

วัฒนธรรม ผู้สูงอาย ุ

72. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจดัส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขัน 

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนทีม

นักกีฬาในการเข้า
ร่วมการแข่งขัน

กีฬา 

ทีมนักกีฬาในพ้ืนท่ีต าบล
เวียง 

73. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันฟุตบอล 
อบต. เวียงคัพ ต่อต้าน

ยาเสพตดิ 

35,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้

เยาวชนเล่นกีฬา
เพื่อห่างไกลยา

เสพติด 

เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลเวียง 

74. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร

กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์

ชีวภาพ 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการ
ผลิตปุ๋ยหมัก

อินทรีย์ชีวภาพ
เพื่อทดแทนการใช้
ปุ๋ยเคมีในการท า

เกษตรกรรม 

ประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 

75. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร

กรรม 

โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินการตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

30,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การด ารงชีวิต 

ประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 40 คน 

76. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร

กรรม 

โครงการส่งเสริมการท า
ธนาคารน้ าใต้ดิน 

30,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้มี
การท าธนาคารน้ า

ใต้ดินในพื้นที่ 
ต าบลเวยีง 

ชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน 

77. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร

กรรม 
 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านเกษตรกร

ผู้มีรายได้น้อย 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อช่วยเกษตรกร
ที่ประสบปญัหา
เรื่องแหล่งน้ า 

เกษตรกรในเขตพื้นท่ีทั้ง 
20 ชุมชน 
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78. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร

กรรม 

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ

อาหารปลอดภัย 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตพืชและ

อาหารปลอดภัย
แก่ผู้บริโภค 

ประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 

79. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษด์ินและ
น้ าโดยการปลูกหญ้า
แฝกอันเนื่อง มาจาก

พระราชด าร ิ

10,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน
บริเวณแหล่งน้ า

สาธารณะ 

พื้นที่ปลูกหญ้าแฝกบริเวณ
แหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน 

1 จุด 

80. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าชุมชน 
เฉลิมพระเกียรต ิ

10,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่า
ไม้ในต าบลเวียง 
และสร้างความ
สมดลุให้กับ

ทรัพยากรรธรรมช
าต ิ

ปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 500 
ต้น/ป ี

81. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า 
รักษาแผ่นดิน 

50,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อดูแลรักษา
แหล่งน้ าและป่าไม้
ให้คงความอุดม

สมบูรณ ์

แหล่งน้ าและป่าไม้ในพ้ืนท่ี
ต าบลเวยีง 

82. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช 
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหา
จักรีสริินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสมีา
คุณากรปยิชาติ สยาม

บรมราชกุมาร ี

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่ออนุรักษ์และ
รักษาพันธุกรรม
พืชที่ส าคัญใน

ท้องถิ่นให้คงอยู่คู่
ชุมชน 

พื้นที่ป่าชุมชนในเขต อบต.
เวียง 

83. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้างฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น ตาม

แนวทางพระราชด าริ ฯ 

30,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อดูแลรักษา
แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติใหม้ึ

ความชุ่มชื้นและ
คงความอุดม

สมบูรณ ์

แหล่งน้ าในธรรมชาติใน
พื้นที่ต าบลเวียง จ านวนปี

ละ 3 จุด 
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84. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนมีการจัดท า
แผน พัฒนา และ

ใช้แผนพัฒนา
ชุมชนเป็นกรอบ

ในการจัดท า
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คณะกรรมการหมู่บา้น และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีทั้ง 20 

ชุมชน 

85. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพพนักงาน
และลูกจ้าง อบต.เวียง 

20,000.0 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้พนักงาน
และลูกจ้าง 

ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานและลูกจ้าง สังกัด 
อบต.เวียง จ านวน 40 คน 

86. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพฝ่าย

บริหารและสมาชิกสภา 
อบต.เวียง 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ฝ่ายบรหิาร
และสมาชิกสภา ฯ 

ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบรหิารและสมาชิกสภา 
ฯ จ านวน 45 คน 

87. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยต าบล

เวียง 

15,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ
ปกครองภายใต้

ระบบ
ประชาธิปไตย

ให้กับประชาชน 

ผู้น าชุมชนและประชาชน
ต าบลเวยีง 

88. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลเวยีง 

15,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อพัฒนาให้เป็น
สถานท่ีในการ

ค้นหาข้อมูลกลาง
ในการพัฒนาของ 

อบต.เวียง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.เวียง 

89. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการกิจกรรม 5 ส 10,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อสร้างองค์กร
ให้มีมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

หน่วยงานภายในส านักงาน 
อบต.เวียง 

90. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ส านักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง 

30,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้
มีความมีความ

เหมาะสมในการ
บริการประชาชน 

พื้นที่ด้านในและนอกอาคาร
ที่ท าการ อบต.เวียง 

91. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้แก่

คณะกรรมการประชา 

15,000.00 ส านัก/กองคลัง เพื่อให้ความรู้แก่
คณะกรรมการ

ประชาคมหมู่บ้าน 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน 
จ านวน 80 คน 
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การบริหาร
พื้นฐาน 

คมท้องถิ่นในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ 

92. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการจดัอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

15,000.00 ส านัก/กองคลัง เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติ
ที่ดินและสิ่งปลูก

สร้างแก่ประชาชน 

ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 
40 คน 

93. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

ประจ าป ี

5,000.0 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนา
สตรไีดด้ าเนินการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
ในวันแม่แห่งชาติ

ได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มสตรีในพื้นที่อ าเภอเทิง 

94. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล 

ประจ าป ี

7,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนา
สตรไีดด้ าเนินการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
ในวันสตรสีากลได้
ตามวัตถุประสงค ์

กลุ่มสตรีในพื้นที่อ าเภอเทิง 

95. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย

ได้แก่ผูสู้งอาย ุ

16,498,200.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพของ

ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลเวียง 
ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

96. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการเสรมิสร้าง
สวัสดิการทางสังคม

ให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ 

2,853,600.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยความพิการที่

มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่

ก าหนด 

ผู้พิการในพื้นที่ต าบลเวียง 
ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

97. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการสนับสนุนการร
จัดสวสัดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคม 

60,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ที่แพทย์ได้รับรอง

และท าการ
วินิจฉัยแล้ว 

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ต าบล
เวียง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

98. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานท่ีกลาง
เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับอ าเภอ อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

10,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อเป็นการ
อ านวยการให้ศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่
กลาง) เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่บริการของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(สถานท่ีกลาง) 



28 
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
          อบต.เวียง  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญารวม 69 โครงการ จ านวนเงิน 31,351,050 บาท มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ จ านวน 66 โครงการ จ านวนเงิน 27,361,924 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 23 7,668,071.26 20 5145,271.26 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 18 537,250.00 18 537,250.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

14 2,480,252.83 14 2,480,252.83 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 

2 48,320.00 2 48,320.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 50,020.00 3 50,020.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารงาน 

9 19,100,810.00 9 19,100,810.00 

รวม 69 29,884,724.09 66 27,361,924.09 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณ  อบต.เวยีง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดงันี้  

ล าดับ  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/
งบฯคงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 3 

250,000.00 248,800.00 0.00 
อยู่ระหว่างด าเนินการ
งบประมาณคงเหลือ
1,200.00 บาท 

2. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า หมู่ที่ 

5 
250,000.00 249,000.00 249,000.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
1,000.00 บาท 

3. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้า

พื้นที่การเกษตรหมู่
ที่ 6 

250,000.00 247,000.00 247,000.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
3,000.00 บาท 

4. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 9 

250,000.00 248,800.00 248,800.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
1,200.00 บาท 

5. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ าล าห้วย
หินเหล็กไฟ หมู่ที่ 

11 

250,000.00 249,000.00 249,000.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
1,000.00 บาท 

6. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า หมู่ที่ 

12 
250,000.00 249,000.00 249,000.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
1,000.00 บาท 

7. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมข้ามคลอง

ห้วยหลวง หมู่ที่ 13 
250,000.00 248,800.00 248,800.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
1,200.00 บาท 

8. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 16 

250,000.00 243,571.26 243,571.26 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
6,428.74 บาท 

9. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 

17 
250,000.00 240,000.00 240,000.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
10,000.00 บาท 

10. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 

18 
250,000.00 248,700.00 248,700.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
1,300.00 บาท 

11. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 

22 
250,000.00 247,500.00 247,500.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
2,500.00 บาท 
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12. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างฝา
ปิดรางระบายน้ า 

หมู่ที่ 24 
250,000.00 249,000.00 249,000.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
1,000.00 บาท 

13. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า หมู่ที่ 

25 
250,000.00 248,800.00 248,800.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
1,200.00 บาท 

14. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเข้าพื้นที่

การเกษตร 
500,000.00 498,000.00 498,000.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
2,000.00 บาท 

15. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร 

400,000.00 399,000.00 399,000.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
1,000.00 บาท 

16. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
สถานีสูบน้ า 

250,000.00 
(โอนเพิ่ม 

100,000 บาท ) 
239,000.00 239,000.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
11,000.00 บาท 

17. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา

หมู่บ้าน 
100,000.00 44,500.00 44,500.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
55,500.00 บาท 

18. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

250,000.00 249,000.00 249,000.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
1,000.00 บาท 

19. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 7 

250,000.00 249,000.00 249,000.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
1,000.00 บาท 

20. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 23 

250,000.00 249,000.00 0.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
1,000.00 บาท 

21. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 

21 
250,000.00 248,800.00 248,800.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
1,200.00 บาท 

22. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ าห้วยดง

หลวง หมู่ที่ 19 
250,000.00 248,800.00 248,800.00 

อยู่ระหว่างด าเนินการ
งบประมาณคงเหลือ
1,200.00 บาท 

23. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

2,500,000.00 2,025,000.00 0.00 
อยู่ระหว่างด าเนินการ
งบประมาณคงเหลือ
475,000.00 บาท 

24. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

198,906.00 
(โอนเพิ่ม 

178,906 บาท ) 
193,703.00 193,703.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
5,203.00 บาท 
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25. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

50,000.00 45,120.00 45,120.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
4,880.00 บาท 

26. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

30,000.00 14,906.00 14,906.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
15,094.00 บาท 

27. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน า

และผู้น าองค์การใน
ชุมชนด้านสุขภาพ 

20,000.00 16,000.00 16,000.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
4,000.00 บาท 

28. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
ควบคุม ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อและ

โรคไม่ตดิต่อใน
ต าบลเวยีง 

20,000.00 8,520.00 8,520.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
11,480.00 บาท 

29. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ลด
การเผา ลดหมอก

ควัน 
5,000.00 4,560.00 4,560.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
440.00 บาท 

30. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัการขยะ
ในชุมชน 

20,000.00 17,870.00 17,870.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
2,130.00 บาท 

31. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา้
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พล

เอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลยั
ลักษณ์ อัครราช

กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน 

วรขัตติยราชนาร ี

50,000.00 48,150.00 48,150.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
1,850.00 บาท 

32. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง

โครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

35,000.00 
(โอนลด  

365,000 บาท) 
11,000.00 11,000.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
24,000.00 บาท 
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33. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน

ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

20,000.00 19,680.00 19,680.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
320.00 บาท 

34. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่าและหมอก

ควัน 

20,000.00 14,500.00 14,500.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
5,500.00 บาท 

35. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 

30,000.00 29,628.00 29,628.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
372.00 บาท 

36. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต ์

16,000.00 
( โอนลด 14,000 

บาท ) 
15,840.00 15,840.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
160.00 บาท 

37. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎ

จราจร 
15,000.00 12,545.00 12,545.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
2,455.00 บาท 

38. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
และป้องกันยาเสพ

ติด 
5,000.00 2,078.00 2,078.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
2,922.00 บาท 

39. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัท าแนว
กันไฟป่าชุมชน 

20,000.00 17,150.00 17,150.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
2,850.00 บาท 

40. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดอ าเภอเทิง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
0.00 บาท 

41. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าส าหรับ
การอุปโภคบริโภค 

 

40,000.00 36,000.00 36,000.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
4,000.00 บาท 

42. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

 

โครงการอบรม
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
20,000.00 10,920.00 10,920.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
9,080.00 บาท 
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43. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 
1,033,250.00 798,720.00 798,720.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
234,530.00 บาท 

44. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านห้วย
ไคร ้

580,000.00 568,000.00 568,000.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
12,000.00 บาท 

45. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 
300,000.00 292,000.00 292,000.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

8,000.00 บาท 

46. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านใหม ่
220,000.00 200,000.00 200,000.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
20,000.00 บาท 

47. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านร่องแช่ 
512,000.00 496,000.00 496,000.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
16,000.00 บาท 

48. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตผู้สูงอาย ุ

50,000.00 18,755.00 18,755.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
31,245.00 บาท 

49. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

14,215.00 
(โอนลด 5,785 

บาท) 
14,215.00 14,215.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

0.00 บาท 

50. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์
และส่งเสรมิภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

20,000.00 19,600.00 19,600.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

400.00 บาท 
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51. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจดังานพระ
ราชพิธีและงานรัฐ

พิธี 
15,000.00 15,000.00 15,000.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

0.00 บาท 

52. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจดังาน
ประเพณีของจังหวัด

และอ าเภอ 
25,000.00 2,163.83 2,163.83 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
22,836.17 บาท 

53. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจดัส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขัน 

7,200.00 
(โอนลด 12,800 

บาท) 
7,200.00 7,200.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

0.00 บาท 

54. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล อบต. เวียง
คัพ ต่อต้านยาเสพ

ติด 

29,679.00 
(โอนลด 5,321 

บาท) 
29,679.00 29,679.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

0.00 บาท 

55. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมสัการ

และสรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุง 

8,000.00 
(โอนตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่) 
8,000.00 8,000.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

0.00 บาท 

56. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ

พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการส่งเสริม
การด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.00 18,365.00 18,365.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
11,635.00 บาท 

57. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ

พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการส่งเสริม
การท าธนาคารน้ าใต้

ดิน 
30,000.00 29,955.00 29,955.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

45.00 บาท 

58. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษด์ิน
และน้ าโดยการปลูก
หญ้าแฝกอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าร ิ

10,000.00 360.00 360.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

9,640.00 บาท 
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59. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่า
ชุมชน เฉลิมพระ

เกียรต ิ
10,000.00 360.00 360.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

9,640.00 บาท 

60. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรักษ์น้ า 
รักษ์ป่า รักษา

แผ่นดิน 
50,000.00 49,300.00 49,300.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

700.00 บาท 

61. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000.00 16,902.00 16,902.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

3,098.00 บาท 

62. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยต าบล

เวียง 
15,000.00 7,200.00 7,200.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

7,800.00 บาท 

63. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

โครงการกิจกรรม 5 
ส 

10,000.00 7,698.00 7,698.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

2,302.00 บาท 

64. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ส านักงาน 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวยีง 

30,000.00 29,550.00 29,550.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

450.00 บาท 

65. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
เพิ่มศักยภาพให้แก่

คณะกรรมการประชา 
คมท้องถิ่นในการ

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

15,000.00 13,260.00 13,260.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

1,740.00 บาท 

66. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
16,378,200.00 
(โอนลด 120,000 

บาท) 

16,053,000.0
0 

16,053,000.0
0 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
325,200.00 บาท 

67. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

2,973,600.00 
(โอนเพิ่ม 

120,000 บาท) 
2,945,200.00 2,945,200.00 

ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
28,400.00 บาท 
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68. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

60,000.00 18,000.00 18,000.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ
42,000.00 บาท 

69. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ

สถานท่ีกลางเพื่อ
เป็นศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 
ด าเนินการเรียบร้อย
งบประมาณคงเหลือ

0.00 บาท 

 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เฉพาะปี 2564) 

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา (แบบ ผ.02)          จ านวน  98  โครงการ 

โครงการที่ได้รับการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  จ านวน  98   โครงการ 

จ านวนโครงการที่ได้มีการด าเนินการทั้งหมด         จ านวน  69    โครงการ 

จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ         จ านวน  29    โครงการ 

 ผลการด าเนินการ  =  จ านวนโครงการที่มีการด าเนินการทั้งหมด x 100 
      จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

=  69 x 100 
98 

คิดเป็นร้อยละ  70.40 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ที่ได้มีการเพิ่มเติม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพ่ิมเติม 1/2564 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวาง
ท่อน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
4 

เพ่ือวางท่อดูดน้ าจาก
แม่น้ าอิงไปประปาหมู่บ้าน 
เพ่ือใช้ในการผลิต
น้ าประปาให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้น้ าของ
ประชาชน 

ขุดวางท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 
รวมยาว 860 เมตร เริ่มต้นที่ระบบ
สูบน้ าประปาตลิ่งแม่น้ าอิง สิ้นสุดที่
ระบบประปาหมู่บ้าน 

150,000 

2 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับ
เกรดถนน
ลูกรังบดทับ
แน่น หมู่ที่ 5 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทางเข้า
พ้ืนที่การเกษตรกรรมที่
ช ารุดให้มีความสะดวก
มากขึ้น 

ปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น จุดที่ 1 ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร รวมยาว 1,200.00 เมตร 
เร่ิมต้นที่นานายยงยุทธ ภักดีภัทรสกุล สิน้สุดที่นา
นายบุญท า ไชยวงศ์ และจุดที่ 2 ปรับเกรดถนน
ลูกรังบดทับแน่น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร รวม
ยาว 510.00 เมตร เร่ิมต้นที่นานายยรรยง จิน๊ะ 
สิ้นสุดที่นานายสวาท  ไกลถิ่น และจุดที ่3 ปรับ
เกรดถนนลูกรังบดทับแน่น ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร รวมยาว 425.00 เมตร เร่ิมต้นที่นานาย
สวาท ไกลถิ่น สิ้นสุดที่นานายประพันธ์ วงศ์ไชย 

180,000 

3 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวาง
ท่อน้ าประปา  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือปรับปรุงวางท่อ
ประปาให้สามารถจ่าย
น้ าประปาได้ครบทุก
ครัวเรือน 

วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
ช้ัน 8.5 รวมยาว 1,250  เมตร เริ่มต้นที่
บ้านนายประสิทธ์ิ  วงศ์ไชย สิ้นสดุที่บ้าน
นางสาวเบญจมาศ  ลือชัย และวาง
ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว ช้ัน 
8.5 รวมยาว 1,250 เมตร เริม่ตน้ท่ีบ้าน
นางสุปราณี  ธรรมพิทักษ์  สิ้นสุดที่
โรงเรียนบ้านใหม ่

499,000 

4 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุด
ลอกล าห้วย
สัก  หมู่ที่ 
17 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ า
ส าหรับการเกษตรกรรม 

ขุดลอกล าห้วย ขนาดปากกว้าง 
6.00 เมตร ท้องกว้าง 4.00 เมตร 
ยาวรวม 1,625.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 
2.00 เมตร เริ่มต้นที่นานางสาวไส  
หมอป่า  สิ้นสุดที่นานายบุญย้าย  
หล่อหล้า 

490,000 

5 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุด
ลอกร่องเปา  
หมู่ที่ 19 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ า
ส าหรับการเกษตรกรรม 

จุดที่ 1 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 6.00 
เมตร ท้องกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 
130.00 เมตร  ลึกเฉลีย่ 3.00 เมตร
และ 
จุดที่ 2 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 6.00 
เมตร ท้องกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 

499,000 
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60.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตรและ 
จุดที่ 3 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 18.00 
เมตร ท้องกว้าง 16.00 เมตร ยาวรวม 
20.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตรและ 
จุดที่ 4 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 8.00 
เมตร ท้องกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 
325.00 เมตร  ลึกเฉลีย่ 3.00 เมตร
และ 
จุดที่ 5 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 6.00 
เมตร ท้องกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 
95.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตรและ 
จุดที่ 6 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 3.00 
เมตร ท้องกว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 
190.00 เมตร  ลึกเฉลีย่ 3.00 เมตร
และ 
จุดที่ 7 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 4.00 
เมตร ท้องกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 
220.00 เมตร  ลึกเฉลีย่ 3.00 เมตร 
เริ่มต้นท่ีนานายวีระศักดิ์  พลหาญ  สิ้นสุด
ที่นานายณรงค์ฤทธิ์ ทองยา 

6 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุด
ลอกร่องเปา  
หมู่ที่ 21 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ า
ส าหรับการเกษตรกรรม 

ขุดลอกร่องขนาดปากกว้าง 6.00 
เมตร ท้องกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 395.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 
เมตร เริ่มต้นที่สวนนางบุญชอน  อิน
ทะเขื่อน สิ้นสุดที่นานายวัง  ณ เมือง
นิล 

250,000 

7 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับ
เกรดถนน
ลูกรังบดทับ
แน่น หมู่ที่ 
22 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทางเข้า
พ้ืนที่การเกษตรกรรมที่
ช ารุดให้มีความสะดวก
มากขึ้น 

ปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น จดุที่ 1 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร รวมยาว 
440.00 เมตร เริ่มต้นที่บ้านนายสุเดด็  
ปัญทา สิ้นสดุที่สวนนายวเิชียร  ธิโนชัย 
และจุดที่ 2 ปรับเกรดถนนลูกรังบดทับ
แน่น ขนาดกว้าง 3.50 เมตร รวมยาว 
346.00 เมตร เริ่มต้นที่สวนนายวิเชียร  
ธิโนชัย สิ้นสุดที่นานายนายนริันดร์ วงศ์
วุฒิ และจุดที่ 3 ปรับเกรดถนนลูกรังบด
ทับแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร รวมยาว 
1,125.00 เมตร เริ่มต้นที่นานายนิรันดร์  
วงศ์วุฒิ สิ้นสุดที่นานางสุนีย์  เสารท์องค า 
และจุดที่ 4 ปรับเกรดถนนลูกรังบดทับ
แน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร รวมยาว 
960.00 เมตร เริ่มต้นที่นานางขนิษฐา  
นามเมือง  สิ้นสดุที่นานายประยรู  เดชสม  

209,000 
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และจุดที่ 5 ปรับเกรดถนนลูกรังบดทับ
แน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร รวมยาว 
285.00 เมตร เริ่มต้นที่นานายประยูร  
เดชสม สิ้นสดุที่นานายโรจน์  กันแก้ว  
และจุดที่ 6 ปรับเกรดถนนลูกรังบดทับ
แน่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร รวมยาว 
280.00 เมตร เริ่มต้นที่นานายโรจน์  
กันแก้ว สิ้นสุดที่ถนนลูกรังเชื่อม หมู่ที่ 6 

8 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 
22 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทางเข้า
พ้ืนที่การเกษตรกรรมที่
ช ารุดให้มีความสะดวก
มากขึ้น 

ปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร รวมยาว 
500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร เริ่มต้นที่นานางสุนีย์  เสาร์
ทองค า สิ้นสุดที่นานางสาวขนิษฐา 
นามเมือง 

81,000 

9 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิต 

โครงการขยาย
ผลการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอายุ 
(ศพอส) (ตาม
โครงการ
เสรมิสร้างกลไก
การพัฒนา
ผู้สูงอายุใน
ชุมชน) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 

ก่อสร้างอาคาร คสล. กว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร สูง 3.50 เมตร 
สถานท่ีด าเนินการ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง หมู่ที่ 12 

800,000 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพ่ิมเติม 1/2564 

ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
น้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

เงินสะสม 150,000 149,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
2 เม.ย. 64 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับเกรด
ถนนลูกรังบดทับแน่น 
หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 180,000 179,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
5 เม.ย. 64 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
น้ าประปา  หมู่ที่ 10 

เงิน
งบประมาณ 
(โอน) 

499,000 498,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
28 เม.ย. 64 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกล า
ห้วยสัก  หมู่ที่ 17 

เงินสะสม 490,000 488,500 ด าเนินการเรียบร้อย 
7 เม.ย. 64 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกร่อง
เปา  หมู่ที่ 19 

เงินสะสม 499,000 497,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
7 เม.ย. 64 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกร่อง
เปา  หมู่ที่ 21 

เงินสะสม 250,000 249,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
7 เม.ย. 64 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับเกรด
ถนนลูกรังบดทับแน่น 
หมู่ที่ 22 

เงินสะสม 209,000 208,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
 5 เม.ย. 64 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 22 

เงินสะสม 81,000 80,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
5 เม.ย. 64 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการขยายผลการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
(ศพอส) (ตามโครงการ
เสรมิสร้างกลไกการ
พัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน) 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
ประจ าปี
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

800,000 785,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
15 ส.ค. 64 

 

 

 



41 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพ่ิมเติม 2/2564 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
สระน้ า
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ าส าหรับการใช้ใน
การผลิตน้ าประปา
หมู่บ้าน 

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 40.00 เมตร 
ท้องกว้าง 35.00 เมตร ยาวรวม 
100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
เริ่มต้นท่ีสระน้ าสาธารณประโยชน ์สิ้นสุด
ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 

370,000 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
ร่องติ้ว  หมู่ที่ 8 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ าส าหรับการ
เกษตรกรรม 

จุดที่ 1 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 6.00 
เมตร ท้องกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 
495.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
จุดที่ 2 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 4.00 
เมตร ท้องกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 
125.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร   
จุดที่ 3 ขุดลอกขนาดปากกว้าง 3.00 
เมตร ท้องกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวม 
40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  
เริ่มต้นท่ีนานายเติง  ดู่อุ๊ด  สิ้นสุดที่นานาง
จงรักษ์  มูลติปฐม 

300,000 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
สระน้ าหมู่บ้าน  หมู่
ที่ 12 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ าส าหรับการ
เกษตรกรรม 

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 40.00 เมตร 
ท้องกว้าง 36.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
สถานท่ีด าเนินการ สระน้ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12 

499,500 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกล า
ห้วยหลวงตอนลา่ง  
หมู่ที่ 13 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ าส าหรับการ
เกษตรกรรม 

จุดที่ 1 ขุดลอกปากกว้าง 30.00 เมตร 
ท้องกว้าง 26.00 เมตร ยาวรวม 95.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
จุดที่ 2 ขุดลอกปากกว้าง 12.00 เมตร 
ท้องกว้าง 8.00 เมตร ยาวรวม 125.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร สถานท่ี
ด าเนินการ ล าห้วยหลวงตอนล่าง หมู่ที่ 
13 

250,000 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
หนองน้ าลัด หมู่ที่ 
16 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ าส าหรับการใช้ใน
การผลิตน้ าประปา
หมู่บ้าน 

ขุดลอกปากกว้าง 60.00 เมตร ท้อง
กว้าง 50.00 เมตร ยาวรวม 65.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร สถานที่
ด าเนินการ หนองน้ าลัด หมู่ที่ 16 

300,000 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
หนองยาว  หมู่ที่ 
18 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บ
น้ าส าหรับการ
เกษตรกรรม 

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 35.00 เมตร 
ท้องกว้าง 30.00 เมตร ยาว 235.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
เริ่มต้นท่ีนานายจ านงค์ ศิริใจ  สิ้นสุดที่นา
นายฉลวย  เชิงน้ า 

448,000 
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7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
เข้าพื้นที่การ
เกษตรกรรมที่ช ารดุ
ให้มีความสะดวก
มากขึ้น 

จุดที่ 1 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับ
แน่น ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร รวมยาว 
1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
เริม่ต้นที่สวนนางบัวไหล อิ่นแกว้ สิน้สุดที่
สวนนายจันทร์  ศรีแปลงวงค์ และ 
จุดที่ 2 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับ
แน่น ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร รวมยาว 
1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
เริ่มต้นที่สวนนายจ ารอง  คงศรี  สิ้นสุดที่
สวนนายสันต์  ศรีเกื้อกลิ่น และ 
จุดที่ 3 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับ
แน่น ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร รวมยาว 
570.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
เริ่มต้นที่สวนนายสุรกิจ  มะโนชัย  สิ้นสุดที่
สวนนายหลอง  นามจุมจัง และ 
จุดที่ 4 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับ
แน่น ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร รวมยาว 
600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
เริ่มต้นที่สวนนายวิบูลย์  วงค์นารัตน์  
สิ้นสุดที่สวนนายจริญ  กรดแก้ว และ 
จุดที่ 5 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับ
แน่น ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร รวมยาว 
600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
เริ่มต้นที่นานายประภาษ  แสงสุข สิ้นสุดที่
นานายเสาร์  สูตรไชย 

499,000 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 
17 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
เข้าพื้นที่การ
เกษตรกรรมที่ช ารดุ
ให้มีความสะดวก
มากขึ้น 

จุดที่ 1 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับ
แน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
820.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.30 เมตร 
เริ่มต้นท่ีบ้านนายอินตุ้ม  อ านาจศาล  
สิ้นสุดที่นานางม้อน  แก้วกันใจ และ 
จุดที่ 2 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับ
แน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.30 เมตร 
เริ่มต้นท่ีนานางป้าน ลาภยศ  สิ้นสุดที่ฌา
ปนสถานบ้านห้วยไคร้  

238,000 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 
7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
เข้าพื้นที่การ
เกษตรกรรมที่ช ารดุ
ให้มีความสะดวก
มากขึ้น 

ปรับปรุงถนนหินคลุก จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร เริ่มต้นทีส่วนนายเคน  
หนูจันทร์ สิ้นสุดที่นานายอุดม  วงศ์ใหญ่ 
และ จุดที่ 2 ปรับปรุงถนนหินคลกุ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เริ่มต้นที่บา้นนาย
เปลี่ยน  จันทร์ทลู  สิ้นสดุที่บ้านนายบุญ
จันทร์  บุญหาร  

240,000 
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10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 
11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
เข้าพื้นที่การ
เกษตรกรรมที่ช ารดุ
ให้มีความสะดวก
มากขึ้น 

ปรับปรุงถนนหินคลุก จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร เริ่มต้นทีส่วนนายศรี
ทอง ทะนันไชย สิ้นสุดที่สวนนายอิ่นค า  
กองสอน และ 
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
480.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10เมตร 
เริ่มต้นท่ีสวนนายประเสริฐ พิมพา สิ้นสุด
ที่นานางบัวค า  ธิโนชัย และ 
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
240.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
เริ่มต้นท่ีนานางใส  ธิโนชัย  สิ้นสุดที่นา
นายสวาท  สิ่งของ 

260,000 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ท่อส่งน้ า สถานีสูบ
น้ าบ้านห้วยระเมศ  
หมู่ที่ 23 

เพื่อส่งน้ าจากสถานี
สูบน้ า ไปเติมในอ่าง
เก็บน้ าห้วยริว เพื่อใช้
ในการผลติประปา
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงตดิตั้งประตูน้ าเหล็กหล่อ ขนาด 
Ø 20 นิ้ว พร้อมอปุกรณต์ิดตั้ง จ านวน 1 
ชุด และตดิตั้งท่อส่งน้ าเหล็กขนาด Ø 
600 มม. หนา 6 มม. ยาว 13.00 เมตร 
พร้อมอุปกรณต์ิดตั้ง สถานท่ีด าเนนิการ 
ระบบส่งน้ าของสถานสีูบน้ าบ้านหว้ยระ
เมศ  หมู่ที่ 23 

300,000 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร

กรรม 
 

โครงการก่อสร้าง
โรงอบพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรแปรรูป
ผลผลติทาง
การเกษตร และเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้า
เกษตร 
 

โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน  1  
โรง 

502,920 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพ่ิมเติม 2/2564 

ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณประโยชน์  หมู่
ที่ 7 

เงินสะสม 370,000 369,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
6 ก.ค. 64 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกร่องติ้ว  
หมู่ที่ 8 

เงินสะสม 300,000 299,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
5 ก.ค. 64 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกสระน้ า
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 12 

เงินสะสม 499,500 498,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
5 ก.ค. 64 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกล าห้วย
หลวงตอนล่าง  หมู่ที่ 
13 

เงินสะสม 250,000 248,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
6 ก.ค. 64 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกหนอง
น้ าลัด หมู่ที่ 16 

เงินสะสม 300,000 298,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
10 ก.ค. 64 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกหนอง
ยาว  หมู่ที่ 18 

เงินสะสม 448,000 446,500 ด าเนินการเรียบร้อย 
5 ก.ค. 64 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 6 

เงินสะสม 499,000 497,500 ด าเนินการเรียบร้อย 
8 มิ.ย. 64 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 17 

เงินสะสม 238,000 237,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
8 มิ.ย. 64 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 7 

เงินสะสม 240,000 239,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
8 มิ.ย. 64 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 11 

เงินสะสม 260,000 259,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
8 มิ.ย. 64 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงท่อส่ง
น้ า สถานีสูบน้ าบ้าน
ห้วยระเมศ  หมู่ท่ี 23 

เงิน
งบประมาณ 
(โอน) 

300,000 - ยกเลิกการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
การพาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 
 

โครงการก่อสร้างโรงอบ
พลังงานแสงอาทิตย ์

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

502,920 - อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 



45 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพ่ิมเติม 4/2564 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้ง
สถานที่แยกกักตัว
ในชุมชน ( 
Community 
Isolation) ศูนย์
ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคอ าเภอ 
(ศปก.อ.) อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 
 

เพื่อให้ประชาชนผู้ตดิเช่ือ
ได้รับการคัดแยกอาการ
และรักษาดูแลตามแนว
ทางการปฏิบัติดา้น
สาธารณสุขในการป้องกัน
และแพรร่ะบาดและติด
เชื้อโควิด-19 

ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ท่ีเป็นกลุม่ที่ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ท่ีไม่แสดงอาการ (กลุ่ม
สีเขียว) 

65,000 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้ง
สถานที่ควบคุม
เพ่ือสังเกตการณ์
เริ่มป่วยหรือกลุ่ม
เสี่ยง 
(Quarantine) 

เพื่อมีสถานท่ีรองรับการ
ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์
เริ่มป่วยหรือกลุม่เสีย่ง 
(Quarantine) ในกรณีที่
บ้านเรือนไม่เหมาะสม
ส าหรับการแยกกักตัว 
หรือสถานท่ีกักกันตัวกลาง
ของหมู่บ้านมีไมเ่พียงพอ  
 

1.ปรับปรุงสถานที่ควบคุมเพ่ือ
สังเกตการณ์เริ่มป่วยหรือกลุ่ม
เสี่ยง (Local Quarantine) 
2.ก่อสร้างห้องน้ าตามโครงการ
จัดตั้งสถานที่ควบคุมเพ่ือ
สังเกตการณ์เริ่มป่วยหรือกลุ่ม
เสี่ยง (Quarantine) 

770,000 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพ่ิมเติม 4/2564 

ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดตั้ง
สถานที่แยกกักตัวใน
ชุมชน ( 
Community 
Isolation) ศูนย์
ปฏิบัติการควบคุม
โรคอ าเภอ (ศปก.อ.) 
อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย 
 

เงิน
งบประมาณ 
(โอน) 

65,000 65,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
(อุดหนุนเทศบาล
ต าบลเวยีงเทิง) 11 
ส.ค.64 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดตั้ง
สถานที่ควบคุมเพ่ือ
สังเกตการณ์เริ่มป่วย
หรือกลุ่มเสี่ยง 
(Quarantine) 

เงิน
งบประมาณ 
(โอน) และเงิน
สะสม 

770,000 768,000 ด าเนินการเรียบร้อย
โดยแบ่งเป็น 
1.ปรับปรุงอาคาร
ผู้สูงอายุ ฯ 
งบประมาณ 
269,000 บาท 
(เงินงบประมาณ) และ 
2.ก่อสร้างห้องน้ า 
งบประมาณ 
499,000  บาท 
(เงินสะสม) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพ่ิมเติม 5/2564 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างผนัง 
คสล.ร่องขุ่น  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือป้องกันการพลัง
ทลายของตลิ่งริ่มฝั่ง
ร่องขุ่นจากการกัด
เซาะของน้ า 

ก่อสร้างผนัง คสล. ยาว 15.00 
เมตร สูง 1.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร เริ่มต้นที่นานายเปล่ง  รัตนะ  
สิ้นสุดที่นา นายเปล่ง  รัตนะ 

130,000 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก  หมู่
ที่ 12 

เพ่ือปรับปรุงถนนที่
ช ารุดเสียหาย ให้
สามารถใช้สัญจรเข้า
พ้ืนที่การเกษตรได้
อย่างคล่องตัว 

ปรับปรุงถนนหินคลุก จุดที่ 1-24 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  รวมความยาว
ทั้งหมด 940.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร รวมมีปริมาณหินคลุกท้ังหมดไม่
น้อยกว่า 376.00 ลูกบาศก์เมตร 
เริ่มต้นท่ีสวนนายประยรู  อัศวภูม ิ 
สิ้นสุดที่ถนนลูกรัง หมู่ที่ 6  เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 12 

250,000 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 
17 

เพ่ือใช้สัญจรข้ามล า
ห้วยไคร้ เข้าพ้ืนที่
การเกษตร 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม ขนาดกว้าง 1.80 
เมตร  ยาว 6.00 เมตร สูง 1.80 เมตร  
หนา  0.25 เมตร ชนิด 2 ช่อง เริม่ต้น
ที่นานายสุภัค  แปงค า  สิ้นสุดทีล่ าห้วย
ไคร ้

300,000 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ 19 

เพ่ือใช้ระบายน้ า
ในช่วงที่มีฝนตกชุก 
และมีปริมาณน้ าเกิน
ความจ าเป็น 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 1.00 เมตร  รวมยาว 
28.00 เมตร  และก่อสร้างชานรบัน้ า 
คสล. กว้าง 4.50 เมตร  รวมยาว 6.00 
เมตร   หนา 0.20 เมตร จ านวน  1  
จุด  เริ่มต้นที่ฝายชะลอน้ าห้วยดง  
สิ้นสุดทีส่าธารณประโยชน์ 

145,000 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างโรง
จอดรถ
ส านักงาน 
อบต.เวียง 

เพ่ือใช้จอดพาหนะ
ของประชาชนที่เข้า
มาติดต่องานราชการ
กับ อบต.เวียง 

ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง  6.00  
เมตร  ยาว 20.00  เมตร   สูง  2.50  
เมตร โรงจอดรถมีพื้นท่ีใช้สอยจ านวน 
120.00 ตารางเมตร  สถานท่ี
ด าเนินการ ส านักงานองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลเวียง 

250,000 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงศูนย์
สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน 
บ้านทุ่งโห้ง  
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงสถานท่ีให้มี
ความเหมาะสมและ
สะอาดส าหรับ 
การบริการด้าน
สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน
แก่ประชาชนในชุมชน   

ปรับปรุงอาคาร คสล.ขนาดกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 8.35  เมตร สูง 2.00 เมตร 
หรือมืพื้นท่ีปรับปรุงอาคารไม่น้อยกว่า 
จ านวน 20.87 ตารางเมตร และขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 
2.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีปรับปรุงอาคารไม่
น้อยกว่า จ านวน 4.00 ตารางเมตร 
สถานท่ีด าเนินการ หมู่ท่ี 5 

150,000 
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7 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ
ป้องกันตลิ่ง
พัง  หมู่ที่ 22 

เพ่ือป้องกันการพลัง
ทลายของตลิ่งริ่มฝั่ง
ล าห้วยผึ้งจากการกัด
เซาะของน้ า 

ขุดลอก ขนาดปากกว้าง 4.00 เมตร 
ท้องกว้าง 3.00 เมตร รวมยาว 
100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  
เริ่มต้นท่ีบ้านนางบัวของ  น้อยสะดี  
สิ้นสุดทีล่ าห้วยผึ้ง 

24,800 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการพัฒนา
ปุ๋ยอินทรีย์กลุม่
วิสาหกิจชุมชน
เกษตรทฤษฎี
ใหม่บ้านร่องริว 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกษตรกร
สามารถผลิตปุ๋ยเคมีใช้
ในการท าเกษตรกรรม 
เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และสามารถผลติสินค้า
เกษตรแบบปลอด
สารพิษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักแบบกอง
ยาวไม่พลิกกลับกอง,ฝึกอบรมการเลี้ยง
ไส้เดือนแบบช้ันคอนโด โดยมเีกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย 150 คน 

549,150 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพ่ิมเติม 5/2564 

ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างผนัง 
คสล.ร่องขุ่น  หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 130,000 129,200 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
สิ้นสุดสัญญา 20 
พ.ย. 64 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 
12 

เงินสะสม 250,000 249,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
สิ้นสุดสัญญา 21 
พ.ย. 64 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 17 

เงินสะสม 300,000 299,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
สิ้นสุดสัญญา 20 
พ.ย. 64 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 
19 

เงินสะสม 145,000 144,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
สิ้นสุดสัญญา 21 
พ.ย. 64 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถส านักงาน 
อบต.เวียง 

เงินรางวัล 
ธรรมาภิบาล 
ปี 2564 

250,000 - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน บ้านทุ่ง
โห้ง  หมู่ที่ 5 

เงินรางวัล 
ธรรมาภิบาล 
ปี 2564 

150,000 - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันตลิ่ง
พัง  หมู่ที่ 22 

เงินสะสม 24,800 24,500 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
สิ้นสุดสัญญา 22 
พ.ย. 64 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
การพาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการพัฒนาปุ๋ย
อินทรีย์กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่
บ้านร่องริว 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

549,150 - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ผลการด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
อ่างเก็บน้ าบ้านห้วย
ไคร้ หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,010,000 1,010,000 ด าเนินการ
เรียบร้อย 
23 เม.ย. 64 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
อ่างเก็บน้ าบ้านทุ่ง
โห้ง หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,010,000 1,010,000 ด าเนินการ
เรียบร้อย 
23 เม.ย. 64 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบปิดและระบบ
เปิด หมู่ที่ 6,8,19 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,880,000 1,880,000 ด าเนินการ
เรียบร้อย 
8 ก.ค. 64 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
อ่างเก็บน้ าห้วยริว 
หมู่ที่ 23 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

422,999 422,999 ด าเนินการยังไม่
เรียบร้อย 
เนื่องจากผู้รับจ้าง
ละทิ้งงาน 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้าบ้าน
ร่องริว หมู่ที 12 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

3,772,240 3,772,240 ด าเนินการ
เรียบร้อย 
5 ต.ค. 64 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.เวียง เทิง จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร ์

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 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 26 8,800,000 26 8,800,000 23 7,668,071.26 20 5,145,271.26 76.92 58.46 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 27 1,050,000 27 1,050,000 18 537,250.00 18 537,250.00 66.66 51.16 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น 

20 3,010,250 20 3,010,250 14 2,480,252.83 14 2,480,252.83 70.00 82.39 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 

5 120,000 5 120,000 2 48,320.00 2 48,320.00 40.00 40.26 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

5 120,000 5 120,000 3 50,020.00 3 50,020.00 60.00 41.68 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารงาน 

15 19,593,800 15 19,593,800 9 19,100,810.00 9 19,100,810.00 60.00 97.48 

รวม 98 32,694,050 98 32,694,050 69 29,884,724.09 66 27,361,924.09 67.34 83.69 
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ช. ผลการด าเนินงาน 

       อบต.เวียง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน
ที่ส าคัญดังนี้ 
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                                 ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้  

    
 
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาด้านยาสมุนไพรท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

    
 
โครงการป้องกันไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ อบต.เวียง  
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โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา  

    
 
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านห้วยไคร้ หมู่ 3 

    
 
โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา ให้กับครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
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โครงการส่งเสริมการด าเนินการแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

     
 
โครงการจัดท าแนวกันไฟป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านร่องแช่ หมู่ 4 

     
 
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า  รักษาแผ่นดิน 

        
 
 
โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน  

        
 
โครงการส่งเสริมการท าธนาคารน้ าใต้ดิน 
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โครงการกิจกรรม 5 ส 

     
 
โครงการ to be number one 

     
 
โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันและระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในต าบลเวียง 
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 

     
 
โครงการปลูกป่าชุมชน 

      
 
โครงการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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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 าน้อย รองนายก อบต.เวียง กรรมการ  
3 นายเทพ           เขื่อนศิริ รองนายก อบต.เวียง กรรมการ  
4 นายถนอม         แทนจ ารัส สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
5 นายปภังกร       วงค์ใหญ่ สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
6 นายประสิทธิ์ แจ้งชาวนา สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
7 นายกุน           เขียวจ าปา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
8 นายวีนัส          ณ เมืองนิล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
9 นายสวาท ไกลถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
10 นายสมยศ         จันทร์ภูงา     ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
11 นางประภาพร แสงศรีจันทร์ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
12 นางสาวนวพร     ชอบเดิน      ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
13 นายบุญเรือง ยศเรืองศักดิ์ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
14 นายรุ่ง           ทะลา ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
15 นายเปล่ง  สิทธิเลิศ ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
16 นายอนันต์ ปริศนา ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
17 นางจารุมาศ    สวัสด ี ปลัด อบต.เวียง กรรมการและเลขานุการ  
18 นายดิเรก  พงษ์ธนานุวัฒน์ หัวหน้าส านักงานปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

           
                     ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ 
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.เวียง ทราบเพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา 
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
                     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                            ประกาศ   ณ   วันที่      พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
 
                                                           ลงชื่อ         จารุมาศ  สวัสดี 

                                                                    ( นางจารุมาศ    สวัสดี ) 
                                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหนา้ที่ 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 


