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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
( เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม  2565 ) 

********************************* 
                 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.2565   
มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ   องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ดังนี้ 
 
ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.เวียง  
"บ้านเมอืงน่าอยู่ 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 าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
         อบต.เวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 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 29 7,607,000 66 64,833,006 85 54,824,200 33 40,026,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

27 975,000 34 1,538,000 31 1,453,000 31 2,705,000 33 2,250,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

17 2,881,200 16 2,887,770 25 4,034,160 25 3,743,160 24 4,566,994 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร

กรรม 

8 160,000 9 260,000 8 360,000 9 1,212,070 7 160,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิง่แวดล้อม 

5 80,000 8 120,000 4 90,000 39 5,216,000 6 370,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

11 242,000 14 18,152,000 14 18,395,800 15 18,405,800 15 18,415,800 

รวม 92 9,490,200 110 30,564,770 148 89,165,966 204 86,106,230 118 65,788,794 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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               โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เฉพาะปี 2565 ตามแบบ ผ.02) ที่ได้
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนา งบประมาณ บรรจุใน

ข้อบัญญัติ 65 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 250,000 หน้า 199 

2  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 25 500,000 หน้า 200 
3  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 250,000 หน้า 200 
4  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 8 330,000 หน้า 201 
5  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 21 250,000 หน้า 201 
6  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 24 
250,000 หน้า 202 

7  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 

250,000 หน้า 202 

8  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 

250,000 หน้า 203 

9  โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 9 250,000 หน้า 203 

10  โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 
22 

250,000 หน้า 204 

11  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่
ที่ 23 

316,000 หน้า 204 

12  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่
การเกษตร 

250,000 หน้า 205 

13  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพ้ืนที่
การเกษตร 

400,000 หน้า 206 

14  โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 11 

250,000 หน้า 207 

15  โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. หมู่ที่ 
10 

250,000 หน้า 207 

16  โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. หมู่ที่ 
17 

250,000 หน้า 208 

17  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 16 250,000 หน้า 208 
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18  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 250,000 หน้า 209 

19 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

20,000 หน้า 181 

20  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการ
สงเคราะห์และช่วยเหลือราษฏรในชุมชน 

20,000 หน้า 181 

21  โครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์
ราษฎร 

5,000 หน้า 182 

22  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ทักษะอาชีพ 

40,000 หน้า 185 

23  โครงการส่งเสริมคนดีศรีชุมชน 10,000 หน้า 186 

24  โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 20,000 หน้า 187 
25  โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 20,000 หน้า 188 
26  โครงการจัดการขยะในชุมชน 20,000 หน้า 172 
27  โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้าน

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
20,000 หน้า 172 

28  โครงการด าเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

400,000 หน้า 173 

29  โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 40,000 หน้า 173 
30  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าและผู้น า

องค์การในชุมชนด้านสุขภาพ 
20,000 หน้า 174 

31  โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า (covid 19) 

30,000 หน้า 174 

32  โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในต าบล
เวียง 

20,000 หน้า 175 

33  โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 20,000 หน้า 175 
34  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

50,000 หน้า 176 
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35  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอ าเภอเทิง 

30,000 หน้า 146 

36  โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 15,000 หน้า 147 

37  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

25,000 หน้า 148 

38  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

25,000 หน้า 148 

39  โครงการจัดท าแนวกันไฟป่าชุมชน 20,000 หน้า 149 

40  โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 20,000 หน้า 149 

41  โครงการฝึกทบทวน อปพร. 90,000 หน้า 150 

42  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน) 

40,000 หน้า 150 

43  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

20,000 หน้า 151 

44  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าและหมอกควัน 

20,000 หน้า 152 

45  โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด 5,000 หน้า 153 

46  โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

40,000 หน้า 183 

47  โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่
ที่ 7 

250,000 หน้า 184 

48  โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 18 250,000 หน้า 184 

49 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ to be number one 20,000 หน้า 156 
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50  โครงการแข่งขันทักษะการเตรียมความ
พร้อมในเด็กระดับก่อนวัยเรียน 

20,000 หน้า 161 

51  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์และผู้ปกครอง 
ศพด. 

10,000 หน้า 162 

52  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,173,975 หน้า 162 

53  โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา 20,000 หน้า 165 

54  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 

315,000 หน้า 167 

55  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านร่องแช่ 

525,000 หน้า 168 

56  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

609,000 หน้า 168 

57  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านใหม่ 

231,000 หน้า 169 

58  โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

50,000 หน้า 170 

59  โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ 25,000 หน้า 189 

60  โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25,000 หน้า 190 

61  โครงการแข่งขันฟุตบอล อบต. เวียงคัพ 
ต่อต้านยาเสพติด 

30,000 หน้า 190 

62  โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

20,000 หน้า 191 

63  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 10,000 หน้า 191 

64  โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 20,000 หน้า 192 
65  โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
20,000 หน้า 192 

66  โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

10,000 หน้า 193 
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67  โครงการจัดงานประเพณีของจังหวัดและ
อ าเภอ 

25,000 หน้า 193 

68  โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 15,000 หน้า 194 

69  โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง 

8,000 หน้า 194 

70 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ

พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 

20,000 หน้า 211 

71  โครงการส่งเสริมการด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 หน้า 211 

72  โครงการส่งเสริมการท าธนาคารน้ าใต้ดิน 30,000 หน้า 212 

73  โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย 

20,000 หน้า 212 

74  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 

20,000 หน้า 213 

75 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 5,000 หน้า 214 

76  โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 50,000 หน้า 214 
77  โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ตาม

แนวทางพระราชด าริฯ 
20,000 หน้า 215 

78  โครงการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยการปลูก
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

5,000 หน้า 215 

79  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

20,000 หน้า 216 
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80  โครงการขุดลอกบวกน้ าขาว หมู่ที่ 19 250,000 หน้า 217 

81 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมืองและ

การบริหารพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

20,000 หน้า 110 

82  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา 
อบต.เวียง 

20,000 หน้า 111 

83  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนักงานและลูกจ้าง อบต.
เวียง 

20,000 หน้า 111 

84  โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

5,000 หน้า 112 

85  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยต าบลเวียง 5,000 หน้า 112 

86  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง
เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

20,000  หน้า 123 

87  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ ประจ าปี 

5,000 หน้า 123 

88  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล 
ประจ าปี 

7,000 หน้า 123 

89  โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

15,000 หน้า 131 

90  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่
คณะกรรมการประชาคมท้องถิ่นในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

15,000 หน้า 132 
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91  โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 

18,183,600 หน้า 103 

92  โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 

3,336,000 หน้า 103 

93  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

30,000 หน้า 103 

 
 
จ. การจัดท างบประมาณ 
 
                    ผู้บริหารอบต.เวียง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 93 โครงการ งบประมาณ 31,966,575 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 18 5,046,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 30 1,605,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 21 3,181,975 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 5 110,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 6 350,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 13 21,681,600 

รวม 93 31,974,575 
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แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณ  ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
แยกตามแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เวียง มีดังนี้ 
 
ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการใน

แผนพัฒนา 
งบประมาณ หน่วยงานที

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
13 

250,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้สัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีถนน คสล. 
จ านวน 500.50 ตารางเมตร
เริ่มต้นท่ีสวนนางก๋อง เลื่อมใส 

สิ้นสุดที่บ้านนายบัน ค าก่ิง 
2  โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
25 

500,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้สัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มไีหล่ทาง หรือ

มีพื้นท่ีถนน คสล.จ านวน 
880.00 ตารางเมตร เริ่มต้นที่

ป้อมต ารวจบ้านห้วยไคร้ สิ้นสุดที่
โรงเรียนบ้านห้วยไคร ้

3  โครงการ
ก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 
12 

250,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้สัญจร
เข้าพื้นที่

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 445.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 

267.00 ลูกบาศก์เมตร เริ่มต้นที่
สวนนายประยูร อัศวภมูิ สิ้นสุดที่

นานายส ารวย ทาค า 
4  โครงการ

ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 
8 

330,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้ข้าม
แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาตเิข้า

พื้นที่
การเกษตร 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม ขนาดกว้าง 
1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 
1.80 เมตร หนา 0.25 เมตร 

ชนิด 2 ช่อง เริ่มต้นที่นานางพันธ์ 
กิติเมธากลุ สิ้นสดุที่นานายเทีย่ง 

อินเขียว 
5  โครงการ

ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 
21 

250,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้ข้าม
แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาตเิข้า

พื้นที่
การเกษตร 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม ขนาดกว้าง 
2.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 
2.10 เมตร หนา 0.25 เมตร 
ชนิด 1 ช่อง เริ่มต้นที่บ้านนาย

เสกสรรค์ ผู้น้อย สิ้นสุดที่สวนนาย
ประทวน บัตรปัน 

6  โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 24 

250,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้ระบาย
น้ าในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 96.00 เมตร 
ลึก 0.40-0.50 เมตร หนา 

0.10 เมตร พร้อมฝาปดิ และ
ก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้ า คสล. 

ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 



14 
 

1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จ านวน 50 ฝา เริม่ต้นท่ีบ้านนาย
ก๋อง ใจยา สิ้นสุดที่บ้านนายส ารวย 

เนตรใส 
7  โครงการ

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 3 

250,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้ระบาย
น้ าในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 126.00 เมตร 

ลึก 0.40-0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมฝาปดิ เริ่มต้นที่
บ้านนางปัน จันฟอง สิ้นสุดที่บ้าน 

นายทวี อินเขียว 
8  โครงการ

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 5 

250,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้ระบาย
น้ าในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 120.00 เมตร 

ลึก 0.40-0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมฝาปดิ เริ่มต้นที่
บ้านนายอินหวัน ใจจู สิ้นสดุที่บ้าน

นายวิเชียร ผูด้ ี

9  โครงการ
ก่อสร้างหอ
กระจายข่าว 
หมู่ที่ 9 

250,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้
ประชาสมัพัน
ธ์ข่าวสารใน

ชุมชน 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวขนาด
กว้าง 0.40 เมตร สูง 10.00 
เมตร จ านวน 1 ชุด และติดตั้ง

เครื่องกระจายเสียง จ านวน 1 ชุด 
สถานท่ีด าเนินการ ลาน

อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
10  โครงการ

ก่อสร้างหอ
กระจายข่าว 
หมู่ที่ 22 

250,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้
ประชาสมัพัน
ธ์ข่าวสารใน

ชุมชน 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวขนาด
กว้าง 0.40 เมตร สูง 9.00 เมตร 
จ านวน 1 ชุด และติดตั้งเครื่อง
กระจายเสียง จ านวน 1 ชุด 

สถานท่ีด าเนินการ ลาน
อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 22 

11  โครงการ
ก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 23 

316,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้การจัด
กิจกรรม
สาธารณะ
ของชุมชน 

ก่อสร้าง อาคาร คสล. กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.50 
เมตร อาคารมืพื้นท่ีใช้สอย จ านวน 

40.00 ตารางเมตร 

12  โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร 

250,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้สัญจร
เข้าพื้นที่การ
เกษตรกรรม 

จุดที่ 1 ปรับเกรดถนนลูกรังลงดิน
บดทับแน่น ขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 1,550.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร รวมมีปรมิาณ
ดินลูกรังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 

จ านวน 930.00 ลบ.ม. เริ่มต้นที่
สวนนายจ ารัส ศรีโท สิ้นสุดที่สวน
นายสันต์ ศรีเกื้อกลิ่น และจดุที่ 2 
ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับ
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แน่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
530.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 
เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรังบด

ทับแน่นไม่น้อยกว่า จ านวน 
318.00 ลบ.ม. เริ่มต้นที่นานาย
สันต์ ศรเีกื้อกลิ่น สิ้นสุดที่นานาย

อ าพล ธรรมศริ ิ
13  โครงการ

ปรับปรุงถนน
หินคลุกเข้า
พื้นที่
การเกษตร 

400,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อปรับปรุง
ถนนหินคลุก
ให้มีความ

เหมาะสม ใน
การสญัจร

ของ
ประชาชน 

ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ีการเกษตร
ภายในเขตต าบลเวียง 

14  โครงการ
ปรับปรุง
อาคาร
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 11 

250,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อปรับปรุง
อาคารให้มี

ความ
เหมาะสมกับ

การจัด
กิจกรรม
สาธารณะ 

ปรับปรุงอาคาร คสล.กว้าง 9.85 
เมตร ยาว 14.80 เมตร สูง 

3.50 เมตร มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 145.78 ตารางเมตร 
สถานท่ีด าเนินการ อาคาร

อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

15  โครงการ
ก่อสร้างถังเก็บ
น้ า คสล. หมู่ที่ 
10 

250,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อกักเก็บ
น้ าส าหรับ
การผลิต
น้ าประปา 

ก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 

เมตร สูง 2.50 เมตร หนา 0.25 
เมตร จ านวน 1 ถัง สถานท่ี

ด าเนินการ ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

16  โครงการ
ก่อสร้างถังเก็บ
น้ า คสล. หมู่ที่ 
17 

250,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อกักเก็บ
น้ าส าหรับ
การผลิต
น้ าประปา 

ก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 

เมตร สูง 2.50 เมตร หนา 0.25 
เมตร จ านวน 1 ถัง สถานท่ี

ด าเนินการ ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 17 

17  โครงการขุด
เจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 
16 

250,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้ผลิต
น้ าประปาใน

ชุมชน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 
120.00 เมตร จ านวน 1 บ่อ 
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5.00 
ลูกบาศก์เมตร ต่อ 1 ช่ัวโมง 

สถานท่ีด าเนินการ ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 

18  โครงการขุด
เจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 

250,000 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

โยธา, กอง

เพื่อใช้ผลิต
น้ าประปาใน

ชุมชน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 
120.00 เมตร จ านวน 1 บ่อ 
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4 ประปา 
 

ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5.00 
ลูกบาศก์เมตร ต่อ 1 ช่ัวโมง 

สถานท่ีด าเนินการ ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

19 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
ส่งเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนผู้
ยากไร้ใหม้ี

คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ผู้ยากไร้ในเขตพื้นท่ีจ านวน 5 
ราย/ป ี

20  โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้าน
การสงเคราะห์
และช่วยเหลือ
ราษฏรใน
ชุมชน 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อให้
ความรู้ใน

ขั้นตอน และ
วิธีการ

สงเคราะห์
และ

ช่วยเหลือ
ประชาชนใน

เบื้องต้น 

กลุ่มผู้น าชุมชน จ านวน 60 คน 

21  โครงการ
สงเคราะห์
และบรรเทา
ทุกข์ราษฎร 

5,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อ
ช่วยเหลือ

และ
สงเคราะห์
ราษฎรที่มี

ปัญหาความ
ชีวิตความ
เป็นอยู่ใน
เบื้องต้น 

ราษฎรในพื้นที่อ าเภอเทิง 

22  โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่ม
ทักษะอาชีพ 

40,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อฝึกทักษะ
อาชีพให้

ประชาชนท่ี
สนใจ 

ประชาชนท่ีสนใจ จ านวน 40 
คน/ป ี

23  โครงการ
ส่งเสริมคนดี
ศรีชุมชน 

10,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อ
สนับสนุน

และเชิดชูผู้ที่
ประกอบคณุ
งามความดี 
และสร้าง

คุณประโยชน์
ต่อสังคม 

 

ผู้ที่ประกอบคณุงามความดี และ
สร้างคณุประโยชน์ต่อสังคม ใน
ด้านต่าง ๆ จ านวน 5 คน/ป ี
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24  โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
เด็กและ
เยาวชน 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อส่งเสริม
และพัฒนา
เด็กและ

เยาวชน ใน
ด้านการเพิม่
ความรู้ในการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และมี
ความรู้ในการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการ
เสพยาเสพ

ติด 

เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ 40 คน/
ปี 

25  โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่ม
อาชีพ 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อส่งเสริม
และพัฒนา

กลุ่มอาชีพให้
มีศักยภาพใน
การผลิตและ

พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ให้
ตอบสนอง
กับความ

ต้องการของ
ผู้บริโภคได ้

กลุ่มอาชีพต่าง ๆในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.เวียง 

26  โครงการ
จัดการขยะใน
ชุมชน 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อส่งเสริม
และ

สนับสนุนให้
ชุมชนมีการ

บริหาร
จัดการขยะ
อย่างถูกวิธี 

 

ชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ อบต.
เวียง จ านวน 20หมู่บ้าน 

27  โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนใน
ด้านป้องกัน
และควบคมุ
โรคตดิต่อ 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
เมื่อเกิด

โรคตดิต่อ
หรือโรค

ระบาดขึ้นใน
พื้นที ่

 

ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ 
อบต.เวียง ท้ัง 20 หมู่บ้าน 
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28  โครงการ
ด าเนินงาน 
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

400,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อส่งเสริม
และดูแลด้าน

สุขภาพ
อนามัยของ
ชุมชนใน
พื้นที่ตาม
แนวทาง

พระราชด าร ิ

ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ 
อบต.เวียง ท้ัง 20 หมู่บ้าน 

29  โครงการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

40,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อป้องกัน
และควบคมุ
การระบาด
ของโรค

ไข้เลือดออก 

ชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ อบต.
เวียง จ านวน 20หมู่บ้าน 

30  โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพแกน
น าและผู้น า
องค์การใน
ชุมชนด้าน
สุขภาพ 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อให้ทักษะ
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน

ด้านการดูแล
รักษาสุขภาพ

ของ
ประชาชน 

แกนน าด้านสุขภาพ ในพื้นที่ อบต.
เวียงจ านวน 20 หมู่บ้าน 

31  โครงการ
รณรงค์ 
ควบคุม
ป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
น่า (covid 
19) 

30,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อให้
ความรู้กับ

ประชาชนใน
การป้องกัน 
ควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรสั

โคโรนา 
(COVID-19) 

ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี อบต.เวียง
จ านวน 20 หมู่บ้าน 

32  โครงการ
รณรงค์
ควบคุม 
ป้องกันและ
ระงับ
โรคตดิต่อและ
โรคไม่ตดิต่อ
ในต าบลเวียง 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อให้
ความรู้การ
ป้องกันโรค

ให้กับ
ประชาชน 

ชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ อบต.
เวียง จ านวน 20หมู่บ้าน 

33  โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อส่งเสริม
การดูแล

สุขภาพของ
ประชาชนใน

พื้นที ่

ชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ อบต.
เวียง จ านวน 20หมู่บ้าน 
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34  โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง 
พลเรือเอก
หญิง พล
อากาศเอก
หญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี
กรมพระศรี
สวางควัฒน 
วรขัตติยราช
นาร ี

50,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อส ารวจ
ข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์
ตามโครงการ 
ฯ และการ
ป้องกัน

ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวในพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

35  โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดอ าเภอ
เทิง 

30,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อป้องกัน
และควบคมุ
ยาเสพตดิ

ไม่ให้ระบาด
ในพืนที่ 

พื้นที่รับผิดชอบในเขตอ าเภอเทิง 

36  โครงการขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจ
กฎจราจร 

15,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจการใช้
รถใช้ถนน
และความรู้
ในกฎจราจร 

ประชาชนท่ีสนใจ จ านวน 50 คน 

37  โครงการจดัตั้ง
ศูนย์
ปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

25,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อป้องกัน
และลด

อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ด าเนินการจ านวน 7 วัน 
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38  โครงการจดัตั้ง
ศูนย์
ปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

25,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อป้องกัน
และลด

อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ด าเนินการ จ านวน 7 วัน 

39  โครงการจดัท า
แนวกันไฟป่า
ชุมชน 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อให้ชุมชน
มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ป่าไม้และ

แก้ไขปัญหา
ไฟป่า 

ป่าชุมชนในพื้นที่ของ อบต.เวียง 

40  โครงการ
ป้องกัน
อัคคีภัยใน
ชุมชน 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อป้องกัน
การเกิด

อัคคีภัยใน
ชุมชน 

ชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน 

41  โครงการฝึก
ทบทวน อป
พร. 

90,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อฝึก
ทบทวน

ความรู้ และ
เพิ่มทักษะใน

การ
ปฏิบัติงานใน

ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา

ธารณภัยต่าง 
ๆ เพื่อให้ อป
พร.ที่ไดร้ับ
มอบหมาย

หน้าท่ี 
สามารถ

ปฏิบัติงานได้
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

อปพร.ในพื้นที่ จ านวน 20 
หมู่บ้าน 

42  โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
ประจ าองค์กร

40,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อเป็น
ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานใน
การป้องกัน
และบรรเทา

ประชาชนในเขตพื้นท่ีจ านวน 50 
คน 
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ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(หลักสูตร
ทบทวน) 

 สาธารณภัย
ในระดับพื้นท่ี 

43  โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ซักซ้อมแผน
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อป้องกัน
การเกิด

อัคคีภัยใน
ชุมชน 

เจ้าหน้าท่ีในองค์กร, อปพร. ,
ประชาชน และนักเรียนสังกัด 

สพฐ.ในพืนที ่

44  โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า
และหมอก
ควัน 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่ออบรมให้
ความรู้แก่
อาสาสมัคร

ในการ
ป้องกันการ

เผาป่า 

กลุ่มอาสาสมคัรจ านวน 40 คน 

45  โครงการ
รณรงค์และ
ป้องกันยาเสพ
ติด 

5,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อรณรงค์
ให้ความรู้แก่
ชุมชนในการ
ป้องกันยา
เสพติด 

ชุมชนในพื้นที่จ านวน 20 หมู่บ้าน 

46  โครงการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคบรโิภค 

40,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อให้น้ าท่ี
ใช้ส าหรับ
การอุปโภค
บริโภคอยู่ใน

เกณฑ์
มาตรฐาน
ของกรม
อนามัย 

แหล่งน้ าในชุมชนพื้นที่ อบต.เวียง 
จ านวน 20 หมู่บ้าน 

47  โครงการขยาย
เขตประปา
ส่วนภูมภิาค 
หมู่ที่ 7 

250,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อขยายเขต
การใช้

ประปาส่วน
ภูมิภาคเข้าสู่
ครัวเรือน 

ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค ซอย 
1 , 4 และ 7 

48  โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า หมู่
ที่ 18 

250,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อขยายเขต
การใช้ไฟฟ้า

ของ
ประชาชนใน

พื้นที ่

ขยายเขตไฟฟ้า จ านวน 1 จุด 
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49 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ to 
be number 
one 

20,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
ความสามาร

ถของ
เยาวชนใน

ด้านต่าง ๆที่
เป็น

ประโยชน์ต่อ
สังคม 

เยาวชนในเขตพื้นท่ีอบต. เวียง 

50  โครงการ
แข่งขันทักษะ
การเตรียม
ความพร้อมใน
เด็กระดับก่อน
วัยเรียน 

20,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อกระตุ้น
และส่งเสรมิ
ทักษะการ
เรียนรู้ของ
เด็กในสังกัด 

ศพด. 

เด็กในสังกัด ศพด. 

51  โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริห
ารศูนย์และ
ผู้ปกครอง 
ศพด. 

10,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ

คณะ
กรรมการบริ
หารศูนย์และ
ผู้ปกครอง 

ศพด.ในการ
ดูแลเด็กได้

ถูกต้อง 

คณะกรรมการบรหิารศูนย์และ
ผู้ปกครอง ศพด. ในสังกัด 

52  โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

1,173,975 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 

รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่น 

ๆที่กรม
ส่งเสริมฯ
ก าหนด 

ศพด.ในสังกัด จ านวน 5 ศูนย์ 

53  โครงการ
อบรมบุคลากร
ทางการศึกษา 

20,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
บุคลากร
ทางการ

ศึกษาให้มี
ความรู้ความ

สามรถ
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรทางการศึกษาสังกัดอบต. 
เวียง 

54  โครงการ
สนับสนุน
อาหาร

315,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ

เพื่อ
สนับสนุน

งบประมาณ

เด็กนักเรยีนในสังกัดโรงเรียนบ้าน
ทุ่งโห้งทุกระดับชั้น 
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กลางวัน
โรงเรียนบ้าน
ทุ่งโห้ง 

วัฒนธรรม 
 

ด้านอาหาร
กลางวันให้
เด็กในสังกัด 
สพฐ.ในพื้นที ่

55  โครงการ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียนบ้าน
ร่องแช่ 

525,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อ
สนับสนุน

งบประมาณ
ด้านอาหาร
กลางวันให้
เด็กในสังกัด 
สพฐ.ในพื้นที ่

เด็กนักเรยีนในสังกัดโรงเรียนบ้าน
ร่องแช่ทุกระดับชัน้ 

56  โครงการ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียนบ้าน
ห้วยไคร ้

609,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อ
สนับสนุน

งบประมาณ
ด้านอาหาร
กลางวันให้
เด็กในสังกัด 
สพฐ.ในพื้นที ่

เด็กนักเรยีนในสังกัดโรงเรียนบ้าน
ห้วยไคร้ทุกระดับชั้น 

57  โครงการ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียนบ้าน
ใหม่ 

231,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อ
สนับสนุน

งบประมาณ
ด้านอาหาร
กลางวันให้
เด็กในสังกัด 
สพฐ.ในพื้นที ่

เด็กนักเรยีนในสังกัดโรงเรียนบ้าน
ใหม่ทุกระดับชั้น 

58  โครงการศูนย์
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

50,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
การเรยีนรู้

และการดูแล
สุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

กลุ่มผูสู้งอายุ ทั้ง 20 ชุมชน 

59  โครงการ
แข่งขันกีฬาสี
ผู้สูงอาย ุ

25,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
และ

สนับสนุน
การออก
ก าลังกาย

ของผู้สูงอาย ุ

กลุ่มผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีต าบลเวียง 

60  โครงการ
แข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

25,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อให้เด็กใน
สังกัด ศพด.

ได้มี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายที่

ศพด. จ านวน 5 ศูนย์ 
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แข็งแรงและ
สมบูรณ ์

61  โครงการ
แข่งขัน
ฟุตบอล อบต. 
เวียงคัพ 
ต่อต้านยาเสพ
ติด 

30,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
และ

สนับสนุนให้
เยาวชนเล่น
กีฬาเพื่อ

ห่างไกลยา
เสพติด 

เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลเวียง 

62  โครงการจดัส่ง
ทีมนักกีฬาเข้า
ร่วมการ
แข่งขัน 

20,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
และ

สนับสนุนทีม
นักกีฬาใน
การเขา้ร่วม
การแข่งขัน

กีฬา 

ทีมนักกีฬาในพ้ืนท่ีต าบลเวียง 

63  โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณีลอย
กระทง 

10,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่ออนุรักษ์
และสบืสาน
ประเพณีของ

ไทย 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง จ านวน 
20 หมู่บ้าน 

64  โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

20,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
และท านุ

บ ารุงศาสนา 

วัดในเขตพื้นท่ี ของ อบต.เวียง 

65  โครงการ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

20,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่ออนุรักษ์
และสบืสาน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง จ านวน 
20 หมู่บ้าน 

66  โครงการ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น 

10,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
และ

สนับสนุน
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น 

วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น
ต าบลเวยีง 

67  โครงการจดั
งานประเพณี
ของจังหวัด
และอ าเภอ 

25,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
และ

สนับสนุน
การจัดงาน

ประเพณีของ

งานประเพณีของจังหวัดและ
อ าเภอ 
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จังหวัดและ
อ าเภอ 

68  โครงการจดั
งานพระราช
พิธีและงานรัฐ
พิธี 

15,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
และ

สนับสนุน
การจัดงาน
พระราชพิธี
และงานรัฐ

พิธี 

งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 

69  โครงการสืบ
สานประเพณี
นมัสการและ
สรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง 

8,000 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม
ด้านศาสนา

ของ
พุทธศาสนิก
ชนให้ด ารง
สืบต่อไป 

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย
จ านวน 10,000 คน 

70 ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร

กรรม 

โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
เกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อช่วย
เกษตรกรที่

ประสบ
ปัญหาเรื่อง
แหล่งน้ า 

เกษตรกรในเขตพื้นท่ีทั้ง 20 
ชุมชน 

71  โครงการ
สง่เสริมการ
ด าเนินการ
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชน

น้อมน า
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ใช้ในการ
ด ารงชีวิต 

ประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

72  โครงการ
ส่งเสริมการท า
ธนาคารน้ าใต้
ดิน 

30,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อส่งเสริม
ให้มีการท า
ธนาคารน้ า

ใต้ดินในพื้นที่ 
ต าบลเวยีง 

ชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน 

73  โครงการ
ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้า
เกษตรและ
อาหาร

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริม
การผลิตพืช
และอาหาร
ปลอดภัยแก่

ผู้บริโภค 

ประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน 
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ปลอดภัย  

74  โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยหมัก
อินทรีย์
ชีวภาพ 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อส่งเสริม
ให้เกษตรกร
มีการผลิตปุย๋
หมักอินทรีย์
ชีวภาพเพื่อ
ทดแทนการ
ใช้ปุ๋ยเคมีใน

การท า
เกษตรกรรม 

ประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน 

75 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูก
ป่าชุมชน 
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

5,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ี
ป่าไม้ใน

ต าบลเวยีง 
และสร้าง

ความสมดุล
ให้กับ

ทรัพยากรรธ
รรมชาต ิ

ปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 500 ต้น/ป ี

76  โครงการรักษ์
น้ า รักษ์ป่า 
รักษาแผ่นดิน 

50,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อดูแล
รักษาแหล่ง
น้ าและป่าไม้
ให้คงความ

อุดมสมบรูณ ์

แหล่งน้ าและป่าไม้ในพ้ืนท่ีต าบล
เวียง 

77  โครงการสร้าง
ฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น 
ตามแนวทาง
พระราชด าริฯ 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อดูแล
รักษาแหล่ง

น้ าตาม
ธรรมชาติ

ให้มึความชุ่ม
ช้ืนและคง
ความอุดม
สมบูรณ ์

แหล่งน้ าในธรรมชาติในพ้ืนท่ีต าบล
เวียง จ านวนปีละ 3 จุด 

78  โครงการ
อนุรักษ์ดิน
และน้ าโดย
การปลูกหญ้า
แฝกอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

5,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อป้องกัน
การพังทลาย

ของดิน
บริเวณแหล่ง
น้ าสาธารณะ 

พื้นที่ปลูกหญ้าแฝกบริเวณแหล่ง
น้ าสาธารณะ จ านวน 1 จุด 
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79  โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช 
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหา
จักรีสริินธร 
มหาวชิราลง
กรณวรราช
ภักดี สริิกิจกา
ริณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่ออนุรักษ์
และรักษา

พันธุกรรมพืช
ที่ส าคัญใน

ท้องถิ่นให้คง
อยู่คู่ชุมชน 

พื้นที่ป่าชุมชนในเขต อบต.เวียง 

80  โครงการขุด
ลอกบวกน้ า
ขาว หมู่ที่ 19 

250,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อใช้กักเก็บ
น้ าใช้ส าหรับ

พื้นที่
เกษตรกรรม 

ขุดลอกบวก ขนาดปากกว้าง 
50.00 เมตร ท้องกว้าง 45.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 
3.00 เมตร หรือมีปรมิาณดินขุด
รวมไม่น้อยกว่า 6,768.00 ลบ.
ม. เริ่มต้นที่บวกน้ าขาว สิ้นสดุที่

สาธารณประโยชน์ 

81 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ส านักงาน 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเวยีง 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อ
มให้มีความมี

ความ
เหมาะสมใน
การบริการ
ประชาชน 

พื้นที่ด้านในและนอกอาคารที่ท า
การ อบต.เวียง 

82  โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิ 
ภาพฝ่าย
บริหารและ
สมาชิกสภา 
อบต.เวียง 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อให้ฝ่าย
บริหารและ
สมาชิกสภา 
ฯ ปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีได้

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบรหิารและสมาชิกสภา ฯ 
จ านวน 45 คน 
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83  โครงการ
ฝกึอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พนักงานและ
ลูกจ้าง อบต.
เวียง 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อให้
พนักงานและ

ลูกจ้าง 
ปฏิบัติงานใน

หน้าท่ีได้
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

พนักงานและลูกจ้าง สังกัด อบต.
เวียง จ านวน 40 คน 

84  โครงการ
พัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเวยีง 

5,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อพัฒนาให้
เป็นสถานท่ี
ในการค้นหา
ข้อมูลกลาง

ในการพัฒนา
ของ อบต.

เวียง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เวียง 

85  โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ต าบลเวยีง 

5,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อส่งเสริม
การปกครอง
ภายใต้ระบบ
ประชาธิปไต

ยให้กับ
ประชาชน 

ผู้น าชุมชนและประชาชนต าบล
เวียง 

86  โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
สถานท่ีกลาง
เพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการ่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอ
เทิง จังหวัด
เชียงราย 

20,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อให้มี
สถานท่ีกลาง

ในกา
รวบรวม

ข้อมูลปัญหา
ความ

ต้องการของ
ประชาชน

และเผยแพร่ 
ประชาสมัพัน
ธ์กฏหมาย 
ระเบียบ 

หนังสือสั่ง
การ ท่ี

เกี่ยวข้องกับ
การ

ช่วยเหลือ
ประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 
12 แห่ง ในพ้ืนท่ีอ าเภอเทิง 

87  โครงการจดั
กิจกรรมเนื่อง
ในวันแม่
แห่งชาติ 

5,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

เพื่อให้กลุ่ม
พัฒนาสตรไีด้
ด าเนินการ
จัดกิจกรรม

กลุ่มสตรีในพื้นท่ีอ าเภอเทิง 
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ประจ าป ี อบต. 
 

ต่าง ๆในวัน
แม่แห่งชาติ

ได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

88  โครงการจดั
กิจกรรมเนื่อง
ในวันสตรี
สากล 
ประจ าป ี

7,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อให้กลุ่ม
พัฒนาสตรไีด้
ด าเนินการ
จัดกิจกรรม
ต่าง ๆในวัน
สตรสีากลได้

ตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มสตรีในพื้นที่อ าเภอเทิง 

89  โครงการจดั
อบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับ
พระราชบัญญั
ติที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

15,000 ส านัก/กองคลัง 
 

เพื่อให้
ความรู้
เกี่ยวกับ

พระราชบัญ
ญัติที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
แก่ประชาชน 

ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 40 คน 

90  โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
ให้แก่
คณะกรรมการ
ประชาคม
ท้องถิ่นในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

15,000 ส านัก/กองคลัง 
 

เพื่อให้
ความรู้แก่

คณะกรรมกา
รประชาคม

หมู่บ้าน 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน จ านวน 
80 คน 

91  โครงการสร้าง
หลักประกัน
ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

18,183,6
00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยยังชีพ
ของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลเวียง ทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

92  โครงการ
เสรมิสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้
พิการและ
ทุพพลภาพ 

3,336,00
0 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยความ
พิการที่มีสิทธิ

ตาม
หลักเกณฑ์ที่

ก าหนด 

ผู้พิการในพื้นที่ต าบลเวียง ทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

93  โครงการ
สนับสนุนการ
จัดสวสัดิการ

30,000 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อจ่ายเป็น
เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ต าบลเวียง ท้ัง 
20 หมู่บ้าน 
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ทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

ที่แพทย์ได้รับ
รองและท า
การวินิจฉัย

แล้ว 
 
 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เวียง มีดังนี้ 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
             อบต.เวียง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้ 
ผูกพัน/ลงนามในสัญญารวม  20  โครงการ จ านวนเงิน 24,941,575 บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
16  โครงการ    จ านวนเงิน 7,821,788 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 329,500.00 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 4 50,038.00 3 45,288.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

9 1,201,44.00 8 1,177,640.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

6 6,602,460.00 5 6,598,860.00 

รวม 20 8,183,438.00 16 7,821,788.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เวียง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 8 

330,000.00 329,500.00 0.00 500.00 

2. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านส่งเสรมิ
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

20,000.00 8,970.00 8,970.00 11,030.00 

3. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน าและ
ผู้น าองค์การในชุมชน
ด้านสุขภาพ 

20,000.00 11,730.00 11,730.00 8,270.00 

4. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

25,000.00 24,588.00 24,588.00 412.00 

5. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการจดัท าแนวกัน
ไฟป่าชุมชน 

20,000.00 4,750.00 0.00 15,250.00 

6. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,173,975.00 361,040.00 361,040.00 812,935.00 

7. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านห้วยไคร ้

609,000.00 277,200.00 277,200.00 331,800.00 

8. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านทุ่งโห้ง 

315,000.00 151,200.00 151,200.00 163,800.00 

9. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านใหม่ 

231,000.00 102,900.00 102,900.00 128,100.00 

10. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านร่องแช่ 

525,00000 237,300.00 237,300.00 287,700.00 
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11. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการจดังานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี 

15,00.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

12. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการจดังาน
ประเพณีของจังหวัด
และอ าเภอ 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

13. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันฟุตบอล 
อบต. เวียงคัพ ต่อต้าน
ยาเสพตดิ 

30,000.00 23,800.00 0.00 6,200.00 

14. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมสัการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 

15. 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพฝ่าย
บริหารและสมาชิกสภา 
อบต.เวียง 

20,000.00 3,600.00 0.00 16,400.00 

16. 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยต าบล
เวียง 

5,000.00 4,860.00 4,860.00 140.00 

17. 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 18,183,600.00 5,576,700.00 5,576,700.00 12,606,900.00 

18. 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,336,000.00 992,800.00 992,800.00 2,343,200.00 

19. 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันา
ด้านการเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000.00 4,500.00 4,500.00 25,500.00 

20. 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

20,000.00 20,00.00 20,000.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565    อบต.เวียง เทิง จ.เชียงราย 
 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

33 40,026,000.00 18 4,646,000.00 1 329,500.00 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชวีิต 

33 2,250,000.00 30 1,065,000.00 4 50,038.00 3 45,288.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

24 4,566,994.00 21 3,181,975.00 9 1,201,440.00 8 1,177,640.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

7 160,000.00 5 110,000.00     

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 370,000.00 6 100,000.00 
    

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารพื้นฐาน 

15 18,415,800.00 13 21,681,600.00 6 6,602,460.00 5 6,598,860.00 

รวม 118 65,788,794.00 93 30,784,575.00 20 8,183,438.00 16 7,821,788.00 
 

   
  
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เฉพาะปี 2565) 
โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา (แบบ ผ.02)          จ านวน  118  โครงการ 
โครงการที่ได้รับการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  จ านวน  93    โครงการ 
จ านวนโครงการที่ได้มีการด าเนินการทั้งหมด          จ านวน  20    โครงการ 
จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ          จ านวน  73    โครงการ 
 ผลการด าเนินการ  =  จ านวนโครงการที่มีการด าเนินการทั้งหมด x 100 
      จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

= 20  x 100 
118 

คิดเป็นร้อยละ  16.94 
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ช. ผลการด าเนินงาน 

       อบต.เวียง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน
ที่ส าคัญดังนี้ 
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                                 ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
โครงการพฒันาปุ๋ยอินทรยี์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหมบ่้านร่องริวกิจกรรมเลีย้งไส้เดือน ณ วดัร่องรวิ ม.12  
วันที ่22 มกราคม 2565 
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งานสาธารณสขุ อบต.เวียง จดัท าโครงการพฒันาศักยภาพแกนน าและผู้น าองค์กรในชุมชนด้านสขุภาพ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
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การด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ขององค์การบรหิารส่วนต าบลเวยีง เดอืนพฤศจิกายน 2564 
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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 นายสงวน          ทองสิทธิ์ สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
5 นายอินต่วน      ดู่อุ๊ด สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
6 นายสุวิทย์ จ าศักดิ์ 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  12   เมษายน  พ.ศ.2565 
 
                                                           ลงชื่อ        สวาท    สมใจ 

                                                                    ( นายสวาท    สมใจ ) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 


