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แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง    อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 

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

 
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ๑. ด้านกายภาพ  
  ๑.๑  ที่ตั้งขององค์การบริหารสํวนต าบลเวียง 
  ตั้งอยูํเลขที่  ๓๔๕  หมูํที่ ๑๒  ถนนเทิง – เชียงของ  ต าบลเวียง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย     
๕๗๑๖๐  หํางจากที่วําการอ าเภอเทิงไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๓ กิโลเมตรและหํางจากตัวจังหวัดเชียงราย
ประมาณ ๖๕ กิโลเมตรตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ของศาลากลางจังหวัดเชียงราย สถานที่ราชการใกล๎เคียง
คือ ส านักงานขนสํงจังหวัดเชียงรายสาขาเทิง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๐๘.๘๓ ตร.กม. หรือ ๖๘,๐๑๘.๗๕ ไรํ 
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  ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุํมตามแนวเขตภูเขา และเขตปุาไม๎ มีแมํน้ าอิงและแมํน้ าลาวไหลผําน 
ที่อยูํอาศัยของประชาชนเป็นเชิงเขาและที่ราบเชิงเขา   ทิศใต๎มีทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๑๐๒๐ ( อ.เทิง –  
อ.เชียงของ)  และทิศเหนือมีทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๑๐๒๑ ( เส๎นทาง  อ.เมือง  จ.เชียงราย – อ.เชียงค า 
จ.พะเยา)   
  ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  อากาศบนภูเขาจะคํอนข๎างเย็นแตํฤดูกาลจะเป็นแบบมรสุมเมืองร๎อนโดยได๎รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ในชํวงฤดูฝนและลมตะวันออกเฉียงเหนือในชํวงฤดูหนาว แบํงเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร๎อนเริ่ม
ตั้งแตํเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคมและฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํเดือน
พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 
 
  ๑.๔ ลักษณะของดิน  
  ประกอบด๎วยดิน ๒ กลุํมใหญํ ได๎แกํ บริเวณที่ราบเป็นดิน ที่เกิดจากตะกอนล าน้ าระดับตําง ๆ 
และบริเวณภูเขาและที่สูงชัน   เป็นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชัน  ดินตะกอนล าน้ าระดับตําง ๆ ประกอบด๎วย
ดินหลายชนิด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงดีหรือดีปานกลาง เนื้อดินรํวน จนถึงดินเหนียว มีการระบาย
น้ าดีจนถึงเลวปกติใช๎ในการท านา  ดินบนภูเขาและที่ชันมีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแหํงมีก๎อนกรวดและก๎อนหิน
ปะปนในเนื้อดินหรือกระจัดกระจายไปตามผิวดิน ลักษณะเนื้อดินสีของดินและปฏิกิริยาดิน แตกตํางกันไป
แล๎วแตํชนิดของหินต๎นก าเนิดโดยทั่วไปมักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
 
  ๑.๕ ลักษณะของแหลํงน้ า  
  มีแมํน้ าสาขาที่ไหลผําน เชํน แมํน้ าอิง ความยาวที่ไหลผํานจังหวัดประมาณ ๑๐๐ ก.ม. ต๎นน้ า
เกิดจากสํวนด๎านใต๎ของหนองเล็งทรายกํอนเข๎ากว๏านพะเยาไหลผํานอ าเภอเทิงไปบรรจบกับแมํน้ าโขงที่อ าเภอ
เชียงของ และแมํน้ าลาวที่บรรจบกับน้ าแมํน้ าหงาว และไหลผํานมาบรรจบกับแมํน้ าอิง ด๎านหลังเทศบาลต าบล
เวียงเทิง   นอกจากแมํน้ าสาขาที่ไหลผํานแล๎ว พ้ืนที่ต าบลเวียง ยังมีอํางเก็บน้ า เชํน อํางเก็บน้ าบ๎านทุํงโห๎ง   
อํางเก็บน้ าบ๎านห๎วยไคร๎  อํางเก็บน้ าห๎วยริว และอํางเก็บน้ าห๎วยหลวง ที่ใช๎การการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
และใช๎ในภาคเกษตรกรรม 
 
  ๑.๖ ลักษณะของไม๎และปุาไม ๎  
  มีลักษณะเป็นปุาเบญจพรรณ  ปุาแพะหรือปุาเต็งรัง มีลักษณะเป็นปุาโปรํง มีต๎นไม๎ขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ฤดูแล๎งจะผลัดใบ และมีไฟปุาเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  พ้ืนที่ปุาไม๎ที่ส าคัญ ได๎แกํ ปุาดอยทา ปุา
ห๎วยไคร๎ เป็นต๎น 
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 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  ๒.๑ เขตการปกครอง  

  หมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  มีจ านวน  ๒๐  หมู่บ้าน  
ดังนี้ 
  ๑.บ๎านห๎วยไคร๎  หมูํที่  ๓  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายนิกร   แปงค า 
 ๒.บ๎านรํองแชํ  หมูํที่  ๔  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายจวน          ทิพบุญศรี 

๓.บ๎านทุํงโห๎ง  หมูํที่  ๕  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ  นายดวงแสง ไกลถิ่น 
๔.บ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ หมูํที่  ๖  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ     นายประทวน กรดแก๎ว 
๕.บ๎านทุํงขันไชย       หมูํที่  ๗  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายบุญสํง        วงค์ใหญํ 
๖.บ๎านห๎วยไคร๎เกํา หมูํที่  ๘  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายอนันต์        ปริศนา 
๗.บ๎านรํองขามปูอม หมูํที่  ๙  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ  นายประศาสตร์   กุลไพศาล 
๘.บ๎านใหมํ  หมูํที่  ๑๐ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ  นายทัศกาล        ทาเนตร 
๙.บ๎านห๎วยผึ้ง  หมูํที่  ๑๑ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายยงยุทธ       ภักดีภัทรสกลุ 
๑๐.บ๎านรํองริว  หมูํที่  ๑๒ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายทองพูน        แก๎วนิล 
๑๑.บ๎านห๎วยหลวง หมูํที่ ๑๓ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายสมประสงค์    จุฬารี 
๑๒.บ๎านมํวงไพวัลย์  หมูํที่  ๑๖ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายวสันต์           กว๎างขวาง 
๑๓.บ๎านห๎วยไคร๎สันติภาพ  หมูํที่  ๑๗  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายกิตติพงษ์   แปงค า 
๑๔.บ๎านริมอิง    หมูํที่  ๑๘ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายจ านงค์    ศิริใจ 
๑๕.บ๎านทุํงเฉลิมพระเกียรติ หมูํที่  ๑๙ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายจ ารัส นันตา 
๑๖.บ๎านห๎วยไคร๎เหนือ    หมูํที่  ๒๑  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายวินัส              ณ เมืองนิล 
๑๗.บ๎านทุํงโห๎งเหนือ    หมูํที่  ๒๒ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายภคิน             ไกลถิ่น 
๑๘.บ๎านห๎วยระเมศ    หมูํที่  ๒๓ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายจันทร์แก๎ว      ดอนโศรก 

  ๑๙.บ๎านห๎วยไคร๎ใต๎    หมูํที่  ๒๔ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายรุํง                ทะลา 
๒๐.บ๎านห๎วยไคร๎ลานทอง    หมูํที่ ๒๕ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายพิเศษ            ทะบุญมา 
 

  ๒.๒ การเลือกตั้ง  
  ประชาชนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ ต าบลเวียง  มีจ านวนทั้งสิ้น  8,890  คน  
  ( ข๎อมูลจากทะเบียนราษฏร์  วันที่ 5  พฤษภาคม  2564 )   
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 ๓. ประชากร 
  ๓.๑ ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
     

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม
ประชากร 

๓ บ๎านห๎วยไคร๎ 184 179 ๑๗2 ๓๕1 
๔ บ๎านรํองแชํ  304 ๔18 ๔04 ๘22 
๕ บ๎านทุํงโห๎ง  268 ๒85 312 ๕๙7 
๖ บ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ ๓๒8 ๔37 ๔๑4 ๘51 
๗ บ๎านทุํงขันไชย ๒56 ๒๒2 ๑๘4 ๔06 
๘ บ๎านห๎วยไคร๎เกํา 180 ๒10 239 ๔49 
๙ บ๎านรํองขามปูอม 166 ๒15 ๒๓6 ๔51 

๑๐ บ๎านใหมํ  408 304 364 668 
๑๑ บ๎านห๎วยผึ้ง  210 ๒28 237 465 
๑๒ บ๎านรํองริว  ๔34 493 511 1,004 
๑๓ บ๎านห๎วยหลวง 264 424 ๔33 ๘57 
๑๖ บ๎านมํวงไพรวัลย์ ๑๑7 ๑36 ๑35 ๒71 
๑๗ บ๎านห๎วยไคร๎สันติสุข 202 ๒57 237 494 
๑๘ บ๎านริมอิง  ๑๔7 211 ๒21 432 
๑๙ บ๎านทุํงเฉลิมพระเกียรติ ๑86 196 ๑๗9 375 
๒๑ บ๎านห๎วยไคร๎เหนือ ๑84 221 ๒37 ๔58 
๒๒ บ๎านทุํงโห๎งเหนือ 211 211 ๒47 ๔58 
๒๓ บ๎านห๎วยระเมศ 228 ๒44 ๒23 ๔67 
๒๔ บ๎านห๎วยไคร๎ใต๎ ๑๔4 202 ๑๙3 395 
๒๕ บ๎านห๎วยไคร๎ลานทอง ๑๔5 ๑92 ๒๑4 406 

 รวม 4,566 5,285 5,392 10,677 
ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอเทิง    ณ วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖4 
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 ๔. สภาพทางสังคม   
 
  ๔.๑ การศึกษา  

  สถานศึกษาในเขตพื้นที่   ประกอบด้วย 

  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัด อบต.  จ านวน    ๕    แหํง 
  ๑.๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านห๎วยไคร๎    
  ๑.๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทุํงโห๎ง    
  ๑.๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นใหมํ 
  ๑.๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านห๎วยหลวง 
  ๑.๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านริมอิง 

  ๒. โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แหํง และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน ๒ แหํง 
    ๒.๑. โรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

  ๒.๒. โรงเรียนบ๎านรํองแชํ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
    ๒.๓. โรงเรียนบ๎านทุํงโห๎ง     
    ๒.๔. โรงเรียนบ๎านใหมํ 
  ๓. โรงเรียนเอกชน จ านวน ๒ แหํง จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๓.๑. โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา (อนุบาลถึง ป.๖)     
    ๓.๒. โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม (อนุบาลถึง ม.๖) 

  ๔.๒ หนํวยงานสาธารณสุข 
     โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านรํองแชํ  จ านวน    ๑     แหํง 
  
  ๔.3 การสังคมสงเคราะห์  
  รายละเอียดประชากรที่ขอรับสวัสดิการ ( ข๎อมูล ณ เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖4) 
   จ านวนประชากรพิการที่ข้ึนทะเบียน        จ านวน         211    คน 
   จ านวนผู๎สูงอายุที่ข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ  จ านวน       2,168   คน 
   จ านวนประชากรที่ติดเชื้อ HIV ที่ขอรับเบี้ยยังชีพ จ านวน             3    คน 
 
 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน  
  ๕.๑ การคมนาคมขนสํง  
   - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๑๐๒๐   ตัดผํานตั้งแตํบ๎านรํองริว  หมูํที่ ๑๒  ถึงบ๎านห๎วย
ไคร๎  หมูํที่ ๒๑  เชื่อมตํอเขตต าบลต๎า   อ าเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย    
   - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๑๐๒๑   ตัดผํานตั้งแตํบ๎านใหมํ  หมูํที่ ๑๐  ถึงบ๎านห๎วยระ
เมศ  หมูํที่ ๒๓   เชื่อมตํอบ๎านปี้  ต าบลหงาว  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
  - เส๎นทางหลวงชนบท ตัดผํานตั้งแตํบ๎านใหมํ  หมูํที่ ๑๐  ถึงบ๎านห๎วยหลวง  หมูํที่  ๑๓  
เชื่อมตํอเขตต าบลอํางทอง  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 
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  ๕.๒ การไฟฟูา  
    มีส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอเทิง  ตั้งอยูํเลขที่  ๑๔๐  หมูํที่  ๑๒   ถนน
เทิง-เชียงของ  ต าบลเวียง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย   โทรศัพท์   ๐-๕๓๗๙-๕๕๐๐-๑   ในพ้ืนที่ต าบล
เวียงทั้ง  ๒๐  หมูํบ๎านมีระบบไฟฟูาเข๎าถึงทุกหมูํบ๎าน 
     
  ๕.๓ การประปา 
  ๑.ระบบประปาหมูํบ๎านขนาดใหญํมาก โดยใช๎แหลํงน้ าสาธารณะ  เพ่ือผลิตน้ าประปาให๎ชุมชน 
จ านวน  ๘   หมูํบ๎าน   ประกอบด๎วย   
  - บ๎านรํองแชํ   หมูํที่  ๔   - บ๎านใหมํ   หมูํที่  ๑๐ 
  - บ๎านริมอิง  หมูํที่  ๑๘   - บ๎านทุํงเฉลิมพระเกียรติ   หมูํที่ ๑๙ 
  - บ๎านห๎วยไคร๎เหนือ  หมูํที่  ๒๑  - บ๎านทุํงโห๎งเหนือ   หมูํที่  ๒๒ 
  - บ๎านห๎วยระเมศ   หมูํที่  ๒๓  - บ๎านห๎วยไคร๎ใต ๎  หมูํที่  ๒๔ 
  ๒.ระบบประปาหมูํบ๎านแบบถังเชมเปญ โดยใช๎แหลํงน้ าบาดาล/แหลํงน้ าสาธารณะ  เพ่ือผลิต
น้ าประปาให๎ชุมชน จ านวน  ๑๑   หมูํบ๎าน   ประกอบด๎วย   
  - บ๎านห๎วยไคร๎    หมูํที่  ๓   - บ๎านทุํงโห๎ง    หมูํที่  ๕ 
  - บ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ  หมูํที่  ๖  - บ๎านทุํงขันไชย  หมูํที่ ๗ 
  - บ๎านห๎วยไคร๎เกํา  หมูํที่ ๘  - บ๎านรํองขามปูอม  หมูํที่ ๙ 
  - บ๎านห๎วยผึ้ง   หมูํที่ ๑๑   - บ๎านมํวงไพรวัลย์  หมูํที่  ๑๖ 
  - บ๎านห๎วยไคร๎สันติสุข  หมูํที่ ๑๗  - บ๎านห๎วยไคร๎ลานทอง หมูํที่  ๒๕  
  ๓. ระบบประปาสํวนภูมิภาค   จ านวน  4   หมูํบ๎าน   ประกอบด๎วย   
  - บ๎านรํองริว   หมูํที่ ๑๒     - บ๎านใหมํ    หมูํที่ ๑๐ 
  - บ๎านห๎วยระเมศ   หมูํที่ ๒๓  - บ๎านทุํงขันไชย  หมูํที่ 7 
 

  ๕.๔ โทรศัพท์  
   โทรศัพท์ส านักงาน/แฟกซ์   ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ 
   โทรศัพท์ภายใน  ตํอ   ส านักงานปลัด   กด  ๑๑ 
        กองคลัง  กด  ๑๒ 
        กองชําง  กด  ๑๓ 
        กองการศึกษา กด  ๑๔ 
        ห๎องท างาน ปลัด อบต.เวียง       กด  ๑๕ 
        ห๎องท างาน นายก อบต.เวียง    กด  ๑๖ 
        ห๎องประชุมบุษราคัม     กด  ๑๗ 
        ห๎องประชุมรังสรรค์  กด  ๑๘ 
          

  ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนสํง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   รหัสไปรษณีย์หลัก   ๕๗๑๖๐    เบอร์โทรส านักงาน  ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ 
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 ๖. ระบบเศรษฐกิจ  
  ๖.๑  การเกษตร 

 พืชเศรษฐกิจส าคัญท่ีสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ 
 ๑.ข๎าว   จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๔,๐๐๐    ไรํ 
 ๒.ข๎าวโพด  จ านวนพื้นทีเ่พาะปลูกประมาณ ๑,๕๐๐    ไรํ 
 ๓.แตงโม  จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ    ๒๐๐    ไรํ 
 ๔.ล าไย   จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๑,๐๐๐    ไรํ 
 

  ๖.๒ การประมง  
   การประมงในพ้ืนที่ของต าบลเวียง  เป็นการประมงระดับพ้ืนบ๎าน  ใช๎เครื่องมือจากภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น โดยหาสัตว์น้ าตามแหนํงน้ าสาธารณะ  เชํน  ล าห๎วย   หนองน้ า   ล าคลอง   และแมํน้ าสายหลัก  
เชํนแมํน้ าอิง  และแมํน้ าลาว 
 
     

  ๖.๓ การปศุสัตว์  
   มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เชํน ปลานิล เป็ด ไกํ และวัวพันธุ์พ้ืนเมือง  รวมทั้ง
แหลํงเลี้ยงกุ๎งก๎ามกรามในพ้ืนที่บ๎านทุํงขันไชย หมูํที่ ๗ โดยใช๎แหลํงน้ าจากสถานีสูบน้ าด๎วยไฟฟูาบ๎านทุํงขันไชย
สูบน้ าจากแมํน้ าลาวเข๎าสูํแหลํงเพาะเลี้ยง 
  
 

  ๖.๔ การบริการ  
  ที่พัก 
   -  โรงแรมวัทนวรรณ  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๙ ๖๓๓ ๖๙๓๐   
   -  วังมัจฉา  รีสอร์ท  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๑ ๓๖๖ ๐๕๐๗ 
   -   ภูริตา   รีสอร์ท     เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๖๑๑๔๑๙๖๗ 
  ร๎านอาหาร 
   - ร๎านบํอก๎ุง ครัวทุํงกุ๎งทอง กุ๎งเผา เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๙ ๔๓๕ ๗๔๘๐ 
   - ร๎านอาหารบํอกุ๎งลุงสุบรรณ์ ครัวมาลี เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๗ ๓๖๑ ๓๙๘๒ 
   - ร๎านอาหารบํอกุ๎งลุงพงษ์  เบอร์โทรศัพท์   ๐๙๖ ๔๕๐ ๑๒๙๗ 
   - ร๎านอาหารบํอกุ๎งครัวหนูแดง  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๔ ๖๒๐ ๕๗๑๙ 
 
 

  ๖.๕ การทํองเที่ยว   
   - วัดเทิงเสาหิน เป็นวัดเกําแกํของอ าเภอเทิง ภายในมีโบราณสถาน เชํน วิหาร เสาหิน 
ตั้งอยูํที่บ๎านใหมํ   หมูํที่ ๑๐ ต าบลเวียง   อ าเภอเทิง    จังหวัดเชียงราย 
   - วัดใหญํหนองปลาขาว    เป็นโบราณสถาน  ตั้งอยูํที่บ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ   หมูํที่ ๖  ต าบล
เวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย   อยูํใกล๎กับหนองปลาขาวซึ่งเป็นแมํน้ าอิงเดิม ในวัดมีพระพุทธรูปโบราณ 
ศิลปะเชียงแสน  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87
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  ๖.๖ อุตสาหกรรม  

  การอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต าบลเวียง  มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน และมีโรงงานใน
พ้ืนที่  ๑  แหํง  ได๎แกํ   บริษัทสหแสนหมิง   จ ากัด   ตั้งอยูํเลขท่ี  ๘๐  หมูํที่ ๑๙  ต าบลเวียง  อ าเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย  ๕๗๑๖๐  ประกอบกิจการเก่ียวกับอบพืชผลทางการเกษตรหรือเมล็ดพืช 

 

  ๖.๗ การพาณิชย์และกลุํมอาชีพ 
  อาชีพหลักของประชากรในเขตต าบลเวียง สํวนใหญํประกอบอาชีพทางด๎านเกษตรกรรม อาทิ 
การท านา การท าสวน การท าไรํ การท าการประมง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทางด๎านพาณิชยกรรม อาทิ 
การค๎าขาย การบริการ และยังประกอบอาชีพรับจ๎าง ประกอบกิจการอุตสาหกรรมครัวเรือน รับราชการ   โดย
กิจการด๎านการพาณิชย์มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ร๎านค๎า/ขายของช า   ๗๘ แหํง 
โรงสีข๎าว    ๑๙ แหํง 
โรงเรียนเอกชน     ๒  แหํง 
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   ๑๒ แหํง 
หอพัก/บ๎านเชํา/โรงแรม/รีสอร์ท   ๔ แหํง 
ร๎านอาหาร    ๑๘ แหํง 
ร๎านจ าหนํายวัสดุกํอสร๎าง   ๔ แหํง 
ร๎านจ าหนํายอุปกรณ์การเกษตร  ๗ แหํง 
ปั๊มน้ ามัน    ๑ แหํง 
อํูซํอมรถ/เคาะพํนสี   ๑๖ แหํง 
ตลาดสด    ๓ แหํง 
 

  
 ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  ๗.๑  การนับถือศาสนา    ในพ้ืนที่ต าบลเวียง  มีประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  ร๎อยละ  ๙๐ 
ศาสนาคริสต์   ร๎อยละ  ๘    และศาสนาอิสลาม   ร๎อยละ  ๒   โดยมีศาสนสถานในพ้ืนที่   จ านวน  ๑๖   แหํง  

ดังนี้ 
1. วัดหนองปลาขาว   ตั้งอยูํหมูํที่  ๖  บ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ 
2. วัดโพธิ์สวําง   ตั้งอยูํหมูํที่  ๖  บ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ 
3. วัดห๎วยไคร๎เกํา   ตั้งอยูํหมูํที่  ๘  บ๎านห๎วยไคร๎เกํา 
4. วัดพระธาตุขุนทอง  ตั้งอยูํหมูํที่  ๒๕ บ๎านห๎วยไคร๎ลานทอง 
5. วัดพระธาตุจอมหงส์  ตั้งอยูํหมูํที่  ๑๑ บ๎านห๎วยผึ้ง 
6. วัดทุํงโห๎ง   ตั้งอยูํหมูํที่  ๕  บ๎านทุํงโห๎ง 
7. วัดพระธาตุจุฬามณี  ตั้งอยูํหมูํที่  ๑๙ บ๎านทุํงเฉลิมพระเกียรติ 
8. วัดรํองริว   ตั้งอยูํหมูํที่  ๑๒ บ๎านรํองริว 
9. วัดเทิงเสาหิน   ตั้งอยูํหมูํที่  ๙  บ๎านรํองขามปูอม 
10. ส านักสงฆ์บ๎านห๎วยระเมศ   ตั้งอยูํหมูํที่  ๒๓ บ๎านห๎วยระเมศ 
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11. วัดขันไชยวราราม  ตั้งอยูํหมูํที่  ๗  บ๎านทุํงขันไชย 
12. วัดปุามํวงไพรวัลย์  ตั้งอยูํหมูํที่  ๑๖ บ๎านมํวงไพรวัลย์ 
13. วัดช๎างค้ า   ตั้งอยูํหมูํที่  ๔  บ๎านรํองแชํ 
14. วัดโพธิ์ศรีพัฒนา   ตั้งอยูํหมูํที่  ๑๓ บ๎านห๎วยหลวง 
15. โบสถ์คริสตจักร   ตั้งอยูํหมูํที่  ๑๐  บ๎านใหมํ 

 
  ๗.๒  ประเพณีและงานประจ าปี  
    - งานประเพณี  บุญเผวดเทศน์มหาชาติ  หมูํที่ ๑๒ 
    - งานประเพณีจุดบั้งไฟ   หมูํที่  ๖,๘,๑๓ 
    - งานประเพณีลอยกระทง 
    - งานแขํงขันเรือพาย 
    - งานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุ 
 
  ๗.๓  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน  
   - ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   เชํน    
     ๑. การใช๎สมุนไพรเพื่อรักษาโรค   หมูํที่ ๑๑  และ หมูํที่  ๑๒ 
     ๒. การบ าบัดโรคด๎วยการนวดฝุาเท๎า  และอบทราย 
   - ภาษาท๎องถิ่น  ดังนี้ 
     ๑.ภาษาพ้ืนเมือง 
     ๒.ภาษาอีสาน   หมูํที่  ๖,๑๒,๑๓,๑๖ 
     
  ๗.๔  สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
     ๑.งานจักสานจากตะกร๎าหวาย     หมูํที่  ๔, หมูํที่  ๑๐ 
     ๒.ผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎จากกะลามะพร๎าว   หมูํที่  ๑๐ 
     ๓.ผลิตภัณฑ์จากผ๎าไหม      หมูํที่  ๑๒ 
     ๔.ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร     หมูํที่ ๑๑,  หมูํที่  ๑๒ 
     ๕.ผลิตภัณฑ์งานถักทอจากเส๎นไหมพรม     หมูํที ่ ๒๔ 
     ๖.ผลิตภัณฑ์งานทอเสื่อจากต๎นกก     หมูํที่ ๑๒ 
 
 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  ๘.๑  น้ า 
   ๑.แหลํงน้ าสาขา  เชํน  แมํน้ าอิง ,  แมํน้ าลาว 
   ๒. อํางเก็บน้ าสาธารณะ   เชํน  อํางเก็บน้ าบ๎านห๎วยไคร๎,อํางเก็บน้ าบ๎านทุํงโห๎ง,อํางเก็บน้ า
ห๎วยผึ้ง,  อํางเก็บน้ าห๎วยริว,อํางเก็บน้ าห๎วยหลวง  
  ๘.๒  ปุาไม๎  
   แหลํงปุาไม๎ท่ีส าคัญ  ได๎แกํ  ปุาห๎วยไคร๎   ปุาดอยทา  เป็นต๎น 
  ๘.๓  ภูเขา  
    มีเขตภูเขาอยูํในเขตวนอุทยานพญาพิภักดิ์   เชํน  ปุาห๎วยไคร ๎
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  ๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    ปัจจุบันมีปุาไม๎ชุมชน  ที่ได๎รับการอนุรักษ์รักษาไว๎   เพื่อเป็นปุาธรรมชาติเอาไว๎ส าหรับ
เป็นแหลํงต๎นน้ าและใช๎สอยจากของปุา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติอยูํในเกณฑ์ท่ีดี  มีความอุดมสมบูรณ์ 
และมีการจัดท าโครงการปลูกปุาชุมชน เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ในทุกๆ ปี    สํวนในด๎านแหลํงน้ า  มีการปรับปรุง
โดยการขุดลอกเพ่ือใช๎กักเก็บน้ าไว๎ใช๎ในฤดูแล๎ง  และเพ่ือใช๎เป็นแหลํงขยายพันธุ์ของสัตว์น้ า    รวมทั้งเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคในชุมชน และใช๎ส าหรับพื้นที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่ 
  
 ๙. อื่น ๆ (ถ๎ามีระบุด๎วย) 
  ...........................-...................................... 
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ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ.2561-2580) 
    ๑. ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง 
    ๒. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ๔. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ๕. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
    ๖. ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
  

   ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
    ๑. การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
    ๒. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    ๓. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
    ๑๐. ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 
 

   ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนาสภาพแวดล๎อมในการพัฒนาการค๎า การลงทุน และโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกับตํางประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การสร๎างความเข๎มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือมูลคําสินค๎าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยงเชิงนิเวศ  ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ  เพ่ือสร๎างรายได๎สูํชุมชนและเชื่อมโยงหํวงโซํมูลคําเพ่ิมการทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัดอยํางยั่งยืน 
   ยุทศาสตร์ที๔่  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล๎อมและพลังงานโดยการมีสํวนรํวมของชุมชนสูํการเป็นกลุํมจังหวัดสีเขียว 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎าการลงทุน และ
บริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด กลุํมอาเซียน+6 และ GMS 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล๎านนา เพ่ือเพ่ิมมูลคําการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       
   ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุํม
จังหวัด กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด๎านการศึกษาและการสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์
และยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 
 
  ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๒.๑ วิสัยทัศน์  
  บ๎านเมืองนําอยูํ  คุณภาพชีวิตก๎าวหน๎า   เกษตรพัฒนา   ศิลปวัฒนธรรมล้ าคํา   การศึกษา
เดํน   เน๎นสิ่งแวดล๎อมยั่งยืน 
   ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด๎านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด๎านการเมืองและบริหารงาน 
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  ๒.๓ เป้าประสงค์ 
  ๑.มีเส๎นทางการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย 
  ๒.มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เชํน ระบบประปา  ระบบไฟฟูา  ที่อ านวยความสะดวกและ
เพียงพอกับการด าเนินชีวิตของประชาชน 
  ๓.มีแหลํงน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค และแหลํงน้ าส าหรับการท าเกษตรกรรมอยํางเพียงพอ 
  ๔.กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  ๕.ประชาชนมีอาชีพ และรายได๎ที่มั่นคง 
  ๖.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  รวมทั้งได๎รับการสํงเสริม  ปูองกันและเฝูาระวังปัญหาด๎าน
สาธารณสุข    
  ๗.ประชาชนได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๘.ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ได๎รับการปูองกันและแก๎ไขอยํางถูกวิธี 
  ๙.ประชาชนในทุกกลุํมได๎รับการสํงเสริมด๎านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๑๐. วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎รับการอนุรักษ์รักษาสืบไว๎ 
  ๑๑.ประชาชนทุกกลุํมได๎รับการสํงเสริมด๎านการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
  ๑๒.เกษตรกรสามารถใช๎เทคโนโลยีชีวภาพในการท าเกษตรกรรม เพ่ือลดคําใช๎จําย และเพ่ิม
รายได๎ในการท าการเกษตรกรรม   
  ๑๓.เกษตรกรผลิตสินค๎าเกษตรที่ปลอดภัยและมีมูลคําเพ่ิมขึ้น   
  ๑๔.พ้ืนที่อยูํอาศัยมีคุณภาพสิ่งแวดล๎อมท่ีดี  เหมาะสมกับการด ารงชีพ 
  ๑๕.ทรัพยากรธรรมชาติ เชํน  ปุาไม๎  แหลํงน้ าได๎รับการดูแลรักษาให๎คงความอุดมสมบูรณ์ 
  ๑๖.ประชาชนมีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น และรํวมติดตามประเมินผลการพัฒนา 
  ๑๗.บุคลากรในสังกดั อบต.เวียง และสมาชิกสภา ฯ ได๎รับการการพัฒนาความรู๎และทักษะใน
การปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาองค์กรและท๎องถิ่น 
  ๑๘.การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และโปรํงใส  ประชาชนตรวจสอบได๎ 
  ๑๙.มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  ๒๐.อปท.มีการจัดเก็บรายได๎ที่มีประสิทธิภาพ โดยผํานระบบแผนที่ภาษี 
 
  ๒.๔ ตัวช้ีวัด  
  ๑.ร๎อยละของจ านวนโครงการด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ที่มีการด าเนินการให๎หมูํบ๎านในทุก ๆปี   
  ๒.คุณภาพชีวิตของประชาชน  เชํน  ร๎อยละของปัญหาด๎านสุขภาพอนามัย   ร๎อยละความพึง
พอใจด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  ๓.ร๎อยละของประชาชนที่ได๎รับการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ  
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  ๔. ร๎อยละของประชาชนที่มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ 
  ๕. ร๎อยละของโครงการหรือกิจกรรมด๎านการกีฬาและนันทนาการของประชาชนตํอหมูํบ๎าน 
  ๖.ร๎อยละของเกษตรกรที่มีการท าการเกษตรแบบอินทรีย์ และร๎อยละของภาระคําใช๎จําย 
รวมทั้งรายได๎จากการท าการเกษตรกรรม 
  ๖. ร๎อยละของจ านวนพ้ืนที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ให๎ยังคงความอุดมสมบูรณ์  
  ๗. ร๎อยละของประชาชนที่มีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นของประชาชน 
   ๘.  ร๎อยละของการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสังกัด ในการให๎บริการกับประชาชนในด๎าน
ตําง ๆ 
  
  ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
  ๑.มีการด าเนินการกํอสร๎างด๎านโครงสร๎างพื้นฐานไมํน๎อยกวํา   ๒๐   โครงการ/ปี 
  2.มีการจัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะอาชีพ หรือการสํงเสริมอาชีพแกํประชาชนไมนํ๎อยกวํา ๓ 
โครงการ/ปี 
  3.มีกิจกรรม/โครงการด๎านการสํงเสริมด๎านสาธารณสุขไมํน๎อยกวํา  5   โครงการ/ปี 
  4.มีกิจกรรมในการสํงเสริมและสนับสนุนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
ปูองกันปัญหายาเสพติดไมํน๎อยกวํา  5   โครงการ/ปี 
  5.มีกิจกรรมที่สํงเสริมด๎านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยไมํ
น๎อยกวํา   5 โครงการ/ปี 
  6.มีกิจกรรมในการสํงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น   3   โครงการ/ปี 
  7.มีกิจกรรมในการสํงเสริมด๎านการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ   3  โครงการ/ปี 
  8.มีกิจกรรมในการสํงเสริมและสนับสนุนในการท าเกษตรแบบชีวภาพ   เกษตรปลอดสารพิษ  
รวมทั้งการเพ่ิมมูลคําของผลผลิตทางการเกษตรไมํน๎อยกวํา  5  โครงการ/ปี  
  9.มีกิจกรรมในการสํงเสริมและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมในชุมชนไมํ
น๎อยกวํา  3   โครงการ/ปี 
  ๑0.ประชาชนมีสํวนรํวมในการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ตามระบอบประชาธิปไตยไมํน๎อย
กวํา ๑  โครงการ/ปี 
  ๑1.บุคลากรของ อบต.เวียง และฝุายบริหาร สมาชิกสภาฯ  ได๎รับการฝึกอบรมด๎านทักษะใน
การปฏิบัติงานไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
  ๑2.มโีครงการหรือกิจกรรมในการสํงเสริมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ไมํน๎อยกวํา  ๑  
โครงการ/กิจกรรม/ปี 
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  ๒.๖ กลยุทธ์ 
  ๑.การจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปีเพื่อพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  เชํน การพัฒนา
เส๎นทางการคมนาคมและระบบการขนสํง   การพัฒนาด๎านสาธารณูปโภค  เชํน ระบบประปา  ระบบไฟฟูา ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ  10  ของงบประมาณรวมทั้งหมด  
   2. มีโครงการฝึกทักษะอาชีพหรือสํงเสริมอาชีพให๎กับประชาชนในพ้ืนที่   รวมทั้งการพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากชุมชน  เพื่อให๎มูลคําของสินค๎าเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งการสํงเสริมด๎านการตลาด 
  3. มีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการสํงเสริม  ปูองกัน และระงับโรคติดตํอ  และรวมถึงการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยอาศัยกลุํม อสม.ในแตํละหมูํบ๎าน เป็นกลไกขับเคลื่อน  
  ๗.มีโครงการหรือกิจกรรมในการสํงเสริมและสนับสนุนงานปูองกันสาธารณภัยในชุมชน  โดย
การฝึกอบรมให๎ความรู๎  การทบทวนทักษะในการปูองกันภัยแกํผู๎น าหมูํบ๎าน และกลุํม อปพร. 
  ๘.มีโครงการหรือกิจกรรมการสํงเสริมและสนับสนุนการแก๎ไขปัญหายาเสพติด  โดย
กลุํมเปูาหมายหลักคือเยาวชนในพื้นท่ี 
  ๙.มีโครงการหรือกิจกรรมในการสํงเสริมและพัฒนาด๎านการศึกษาแกํเด็กในสังกัด ศพด. 
รวมทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ   
  ๑๐.มีโครงการหรือกิจกรรมในการสํงเสริมและสนับสนุนงานด๎านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ท๎องถิ่น และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  โดยใช๎ปราชญ์ในพื้นที่เป็นต๎นแบบในการฟื้นฟู และเป็นวิทยากรใน
การให๎องค์ความรู๎แกํคนในชุมชน  
  ๑๑.จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการหรือกิจกรรมสํงเสริมและสนับสนุนเด็ก  เยาวชน  
และประชาชน  ในการเลํนกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ  พร๎อมทั้งจัดหาอุปกรณ์และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ให๎ครบทุกชุมชน 
  ๑๒.จัดหาสถานที่ต๎นแบบในการท าการเกษตรแบบอินทรีย์  การเกษตรปลอดสารพิษ  และ
การเกษตรแบบพอเพียง   เพ่ือเป็นศูนย์สาธิตหรือต๎นแบบแกํพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
  ๑๓.สํงเสริมเกษตรกรเพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ์ทีป่ลอดสารพิษ  เพ่ือเพ่ิมมูลคําของผลผลิตทาง
เกษตร และมีการสํงเสริมด๎านการตลาด เพื่อให๎เกษตรกรมีรายได๎ท่ีมั่นคง   
  ๑๔.มีการจัดหาพันธุ์ไม๎   เพ่ือปลูกในพื้นที่อนุรักษ์   เพ่ือให๎ทรัพยากรปุาไม๎และแหลํงน้ า
ธรรมชาติ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ให๎คงความอุดมสมบูรณ์อยํางยั่งยืนในทุก ๆปี 
  ๑๕. จัดโครงการหรือกิจกรรมในการสํงเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และ
สนับสนุนการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของประชาชน  
  ๑๖. มีการสํงบุคลากรเข๎ารับการฝึกอบรมความรู๎ในด๎านทักษะของต าแหนํงที่ปฏิบัติงาน  ทั้งท่ี
หนํวยงานของรัฐจัดขึ้นเอง หรือของเอกชนจัดขึ้น 
  ๑๗. มีการเพ่ิมเติม/ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช๎  และมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
สํงเสริมในการปฏิบัติงานมากขึ้น   
  ๑๘.การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได๎  การจัดท าแผนที่ภาษี เพ่ือให๎การจัดเก็บรายได๎มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม  
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    ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   องค์การบริหารสํวนต าบลเวียง ให๎ความส าคัญตํอการด าเนินการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด๎านตํางๆ โดยเฉพาะการกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซมฟ้ืนฟูการ
จัดบริการสาธารณะ หรือด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตลอดจนการ
พัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุํมให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น  รวมทั้งได๎รับการศึกษา  อันเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ  ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีความยั่งยืนควบคูํกับการพัฒนาด๎านสังคม  เศรษฐกิจ 
สภาพแวดล๎อมตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องกับการด ารงชีวิต ความเป็นอยูํของประชาชน  โดยยึดหลักการมีสํวนรํวม และ
มีความสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล  โดยมีการวางแผนการด าเนินงานในระดับตําง ๆ แล๎วน ามาพิจารณา  
วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางการแก๎ไขปัญหา  เพ่ือสนองตํอความต๎องการของประชาชน สร๎างความพึงพอใจ
ในการให๎บริการกับประชาชน  องค์การบริหารสํวนต าบลเวียง  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว๎  ๖  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด๎านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหารงาน 
    
  ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในภาพรวมของการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์นั้น องค์การบริหารสํวนต าบลเวียง  มีการวางยุทธ
ศาตร์การพัฒนาไว๎โดยการยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒  
ยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัด   ยทุธศาสตร์จังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย  เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารสํวนต าบลเวียง  เพ่ือให๎
การพัฒนาในด๎านตํางๆ รองรับและสอดคล๎องสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องได๎  เพ่ือการพัฒนา
ท๎องถิ่นทีย่ั่งยืน  และมีทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน   
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  ๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 องค์การบริหารสํวนต าบลเวียง  ได๎มีการด าเนินการประชุมประชาคมท้ังระดับหมูํบ๎านและ
ระดับต าบล  เพ่ือรวบรวมข๎อมูลประเด็นสภาพปัญหา  ความต๎องการการพัฒนาและความคิดเห็นของประชาชน
ทีไ่ดเ๎สนอจากการประชุมประชาคม   และน ามาวิเคราะห์ปัญหา  ประกอบกับสภาพแวดล๎อม และศักยภาพใน
การพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลเวียง โดยการท า SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง   จุดอํอน  
โอกาส   อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งปัจจัยและสถานการณ์การเปลียนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา  
สรุปไดด๎ังนี้  

กลุ่มของสภาพปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1.ด้านเศรษฐกจิ ๑.ประชาชนมีรายได๎ตํอครัวเรือนในเกณฑต์่ า 

๒.มีการใช๎สารเคมีในการท าเกษตรกรรมจ านวนมาก ท าให๎มตี๎นทุนใน
การผลิตที่สูง  มผีลตํอสุขภาพของเกษตรกร 
๓.ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า 
๔.ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เชํน น้ าทํวม  ภัยแล๎ง และพายุที่สรา๎งความ
เสียหายกับแหลํงผลติผลด๎านการเกษตร 
๕.ประชาชนขาดการพัฒนาและสร๎างผลติภณัฑ์  เพื่อมูลคําของผลผลิต
ทางการเกษตร 

๒.ด้านสังคม ๑.การดูแลผู๎ด๎อยโอกาส ยังไมํไมํครอบคลุมและทั่วถึง 
๒.ปัญหาด๎านชีวิตความเป็นอยูํ รวมทั้งการดูแลด๎านสาธารณสุขยังไมํ
ทั่วถึง 
๓.ปัญหาการเกดิสาธารณภัยจากธรรมชาติ  รุนแรงขึ้นทุกปี 
๔.ปัญหายาเสพติดที่กลุํมเยาวชนมีความเสี่ยงกับการไปยุํงเกี่ยว 
๕.วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น ขาดการสํงเสรมิและอนุรักษ์รักษาไว ๎

๓.ด้านการศึกษา ๑.ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ครภุัณฑ์การศึกษาที่มีคณุภาพ 
๒.ประชาชนไมํได๎รับการสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 

4.ด้านเทคโนโลยี 1.ประชาชนขาดความรูค๎วามเข๎าใจในการใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ 
2.ขาดงบประมาณในการจดัหาเทคโนโลย ี

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ๑.ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิ
๒.แหลํงน้ าในธรรมชาตมิีสภาพตื้นเขินลงในทุก ๆปี 
๓.ปัญหาการบริหารจดัการขยะในชุมชน 

6.ด้านการบริหารจัดการ ๑.ประชาชนไมํให๎ความส าคญัตํอการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
๒.การบริการประชาชนขององค์กรภาครัฐยังไมํทั่วถึง ขาดการให๎บรกิาร
ในเชิงรุก 
๓.ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการอ านวยความสะดวกในการ
ให๎บริการกับประชาชน 
๔.ประชาชนขาดความรํวมมือและจิตส านึกในการเสยีภาษีเพื่อบ ารุง
ท๎องที่ 
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๓.๒   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตขององค์การบริหารสํวนต าบลเวียง  โดยการท า SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอํอน  โอกาส   
อุปสรรคทั้งภายในและภายนอก 
 
1.ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดออ่น  (Weakness) 

๑.พ้ืนที่ในการท าเกษตรกรรมมีจ านวนมาก 
 
๒.มีแหลํงน้ าที่ส าคัญไหลผํานพ้ืนที่  และมีสถานีสูบน้ า
ที่ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 
๓.มีเส๎นทางการคมนาคมที่สามารถเชื่อมตํอกับแหลํง
เศรษฐกิจหลายพื้นที่ สามารถพัฒนาเพื่อกระจาย
สินค๎าทางการเกษตรได๎อยํางสะดวกและรวดเร็ว 
 
๔.เป็นแหลํงผลิตผลทางเกษตรกรรม ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญหลายชนิด เชํน ข๎าว  ข๎าวโพด  ล าไย 

 
 

๑.มีการใช๎เคมีในการท าเกษตรกรรมจ านวนมาก ท าให๎
มีต๎นทุนในการผลิตที่สูง 
 
๒.ประชาชนยังขาดการสํงเสริมการผลิตพืชแบบใช๎
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ 
 
๓. ขาดการบริหารจัดการด๎านการตลาดสินค๎า
การเกษตร ท าให๎ผลผลิตบางชํวงเวลามีราคาท่ีตกต่ า 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.รัฐบาลมีนโยบายให๎จังหวัดเชียงรายเป็นพ้ืนที
เศรษฐกิจพิเศษ 
 
๒.มีการพัฒนาเส๎นทางที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ๎านและภายในประเทศ 
 
๕. มีปราชญ์ชาวบ๎านและภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่
หลากหลาย  สามารถให๎แตํละชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP ให๎มุํงสูํผลิตภัณฑ์ระดับสากลได๎  
 
 
 

๑.ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ า  จากการท า
เกษตรเชิงเดี่ยวมากเกินไป 
 
๒.ขาดการรวมกลุํมในการสร๎างผลิตภัณฑ์ หรือการ
เพ่ิมมูลคําของสินค๎าทางการเกษตร 
 
๓.เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหมํมีราคาแพง 
 
๔.เกษตรกรยังขาดความสนใจในการผลิตพืชแบบ
ปลอดสารพิษ 
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๒.ด้านสังคม 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.พ้ืนที่ชุมชนในเขต อบต.เวียง  มีความแตกตํางและ
ความหลากหลายทางด๎านวัฒนธรรมและประเพณี 
 
๒. ชุมชนมีอัตลักษณ์ด๎านวัฒนธรรมประเพณี  ที่
ผสมผสานระหวํางวัฒนธรรมล๎านนาและวัฒนธรรม
อีสาน 
  
๓. มีปราชญ์ชาวบ๎านและภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
 
๔.มีหนํวยงาน องค์การภาครัฐ เชํน โรงพยาบาล  
โรงเรียน ส านักงานพัฒนาชุมชน  ส านักงานต ารวจ 
ฯลฯ  ที่มีการบูรณาการในการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกัน 
  

๑.ในการด าเนินงานจัดกิจกรรมบางอยําง  อปท.ไมํมี
ระเบียบการเบิกจํายรองรับ  รวมทั้งขาดความชัดเจน
ของหนังสือสั่งการ 
 
๒.ขาดบุคลากรที่มีความช านาญงานเฉพาะโดยตรง  
 
๓.งบประมาณในพัฒนาด๎านสังคมมีคํอนข๎างจ ากัด 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.รัฐบาลให๎การสนับสนุนงบประมาณในการดูแล
สวัสดิการด๎านสังคมกับกลุํมผู๎พิการ ผู๎สูงอายุและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 
 
๒.ในต าบลมีกลุํม อปพร.ที่คอยชํวยเหลือและ
สนับสนุนในการแก๎ไขปัญหาทั้งทางด๎านสาธารณภัย 
และปัญหายาเสพติด 
 
๓.มีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล และกลุํม อสม.
ที่สามารถชํวยเหลืองานทางด๎านสาธารณสุข 
 
๖. รัฐบาลมีนโยบายการสํงเสริมด๎านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม    

๑.ประชาชนขาดความรู๎ในการใช๎สิทธิ และการติดตํอ
ขอรับการชํวยเหลือจากองค์กรภาครัฐ 
 
๒.จ านวนกลุํมผู๎สูงอายุในชุมชนมีจ านวนที่มากขึ้น 
 
๓.มีการลักลอบการน ายาเสพติดเข๎ามาในพ้ืนที่ 
 
๔. ปัญหาการไหลบําของกระแสโลกาภิวัตน์ การ
พัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว   สํงผลตํอสังคมและ
วัฒนธรรม   ท าให๎การปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี  
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  
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๓.ด้านการศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.องค์กรมีความพร๎อมในด๎านบุคลากร  เพ่ือ
ด าเนินงานด๎านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี 
 
๒.เป็นภารกิจที่อยูํในอ านาจหน๎าที่ตามกฏหมายของ 
อปท. 
 
๓.อปท.มีบุคลากรด๎านการศึกษาได๎รับการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในทุก ๆปี 
 
๔.อปท.มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชน
และมีบุคลากรที่เพียงพอ 
 

๑.ในการด าเนินงานบางกิจกรรม  อปท.ไมํมีระเบียบ
การเบิกจํายรองรับ  รวมทั้งความชัดเจนของหนังสือ
สั่งการ 
 
๒.สถานที่ในการดูแลเด็กเล็กในสังกัด ศพด.ของ อปท.  
บางแหํงยังไมํได๎รับการปรับปรุงให๎มีความเหมาะสม 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.รัฐบาลให๎การสํงเสริมและสนับสนุนโอกาสเรียนฟรี  
 
๒.ในพ้ืนที่มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เพียงพอและอยูํใกล๎
พ้ืนที่ชุมชน 
 
๓.บุคลากรด๎านการศึกษามีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน 
 
๓. ประชาชนในทุกระดับ ได๎รับการศึกษาที่สูงขึ้น  
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถใช๎ความรู๎
ความสามารถในการรํวมกันพัฒนาท๎องถิ่น 
 

 

๑.ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
๒.ผู๎ปกครองยังมีคํานิยมสํงบุตรเข๎าโรงเรียนเอกชน 
 
๓.โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดโครงการ 
สํงเสริมด๎านการเรียนรู๎และกิจกรรมด๎านการกีฬา 
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4.ด้านเทคโนโลยี 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

1.เทคโนโลยีท าให๎การด าเนินชีวิตมีความสะดวก 
สบาย และงํายขึ้น 
 
2.เทคโนโลยีท าให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงองค์ความรู๎
สมัยใหมํ 
 
 

1.ประชาชนยังขาดความเข๎าใจในการใช๎เทคโนโลยี
สมัยใหมํ 
 
2.ราคาของเทคโนโลยีสมัยใหมํ มีราคาคํอนข๎างแพง 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

1.เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ 
สามารถหาได๎งํายขึ้น 
 
2.หนํวยงานของรัฐ สนับสนุนให๎ประชาชนมีการใช๎
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1.การศึกษาของประชาชนยังอยูํในเกณฑ์เฉลี่ยที่ต่ า 
ท าให๎ไมํเข๎าใจค าศัพท์ หรือวิธีการใช๎เทคโนโลยีที่
ถูกต๎อง 
 
2.เด็กและเยาวชนรุํนใหมํ ที่สามารถใช๎เทคโนโลยี
สมัยใหมํได๎  ไมํได๎อยูํในพ้ืนที่ เนื่องจากไปท างานอยูํ
ตํางพ้ืนที่หรือตํางจังหวัดเป็นสํวนมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 24 
 

5.ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑. มีแหลํงน้ าตามธรรมชาติ  และมีแมํน้ า ที่ส าคัญไหล
ผําน คือแมํน้ าอิงและแมํน้ าลาว  
 

๒.บางพ้ืนที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
 
๓.ผู๎บริหาร อปท. และผู๎น าชุมชนให๎ความส าคัญกับ
การแก๎ไขปัญหาขยะของชุมชนรํวมกัน 

๑. มีการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางสิ้นเปลือง ไมํเห็น
คุณคําและการท าลายสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมข้ึน  
 

๒. มีความต๎องการใช๎น้ าเพื่อการท านา จ านวนมากท า
ให๎ไมํสามารถบริหารจัดการแหลํงน้ า  ให๎สามารถมีใช๎
เพียงพอส าหรับการเกษตรได๎ตลอดทั้งปี  
 
๓.การขยายตัวของชุมชน  ท าให๎มีปริมาณขยะที่
เพ่ิมข้ึน 
 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.ชุมชนให๎ความรวํมมือในการจัดการปัญหาขยะ  โดย
มีการคัดแยก และการท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ 
 
๒.มีหนํวยงานที่ให๎การสนับสนุนกล๎าพันธุ์ไม๎ และพันธุ์
สัตว์น้ า  เพ่ือใช๎ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎และ
แหลํงน้ า 

๑.องค์การบริหารสํวนต าบลเวียง ประสบภัย
ธรรมชาติ  เชํน ภัยแล๎ง  วาตภัย หมอกควันและ
ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม เพ่ิมข้ึนทุกปี 
 
๒.สภาวะโลกร๎อน ท าให๎สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ไป สํงผลกระทบตํอการด ารงชีพและการประกอบ
อาชีพด๎านเกษตรกรรมที่ต๎องพ่ึงธรรมชาติเป็นหลัก  
 
๓.เกษตรกรยังมีการเผาตอซังข๎าวเพื่อการท านาอยูํท า
ให๎มกัเกิดปัญหาควันไฟในพ้ืนที่ 
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6.ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑. องค์กรสามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ท๎องถิ่น นโยบาย การบริหารจัดการ การบริหารงาน
บุคคล และการเงินการคลังอยํางมีเอกภาพ และ
สอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาชน 
 

๒. มีบุคลากรเพียงพอ และมีความรู๎ ความสามารถ 
รวมถึงมีเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานทีมี่
ประสิทธิภาพ 
 
๓. เป็นหนํวยงานที่มีความใกล๎ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด สามารถแก๎ปัญหาและตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชนได๎อยํางรวดเร็ว 

๑. ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู๎ ความเข๎าในในการ
ขอรับความชํวยเหลือจากหนํวยงานภาครัฐ 
 
๒. งบประมาณมีไมํเพียงพอกับการพัฒนาท๎องถิ่นครบ
ในทุกๆด๎าน  
 
๓. ขาดการประสานงานและการมีสํวนรํวมระหวําง
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ในการพัฒนา  
 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการสํงเสริมกระบวนการมีสํวน
รํวมของภาคประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่นและ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
๒. นโยบายการกระจายอ านาจท าให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ต๎องปรับบทบาท ภารกิจ หน๎าที่ และ
พัฒนาระบบบริหารงานของท๎องถิ่นรูปแบบตํางๆ ให๎มี
ความเข็มแข็ง และมีระบบบริหารจัดการที่ดี  
 

๑. ประชาชนไมํมีความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่
ด๎านการมีสํวนรํวมและการตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 
๒. งบประมาณที่ อปท.ได๎รับการจัดสรรเพ่ือการ
พัฒนาด๎านตําง ๆ ลําช๎า สํงผลท าให๎การพัฒนาของ
ท๎องถิ่นลําช๎า และขาดความตํอเนื่อง 
 
๓. เสถียรภาพของรัฐบาลไมํม่ันคง และนโยบาย
รัฐบาลไมํตํอเนื่องสํงผลตํอการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 
๔. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับภารกิจถํายโอน ไมํ
มีความชัดเจนเทําที่ควร สํงผลกระทบตํอการ
ด าเนินงานตามภารกิจถํายโอน  
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ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

เศรษฐกิจ 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

๑.อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
2.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชําง อบต.เวียง 

๒ การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 

 

๑.แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
๒.แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 
๓.แผนงานสาธารณสุข 
๔.แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักงานปลัด 
 

ส านักงานปลัด 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

อบต.เวียง 

๓ การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท๎องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม ๑.แผนงานการศึกษา 
๒.แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา อบต.เวียง 

๔ การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

เศรษฐกิจ ๑.แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด อบต.เวียง 

๕ การพัฒนาด๎าน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

เศรษฐกิจ ๑.แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด อบต.เวียง 

๖ การพัฒนาด๎าน
การเมืองและการ
บริหาร 

บริหารทั่วไป 
 

๑.แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ส านักงานปลัด 
 

อบต.เวียง 

รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ๓  ด้าน ๑1  แผนงาน ๔ หน่วยงาน
ภายใน 

อบต.เวียง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม ๕ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงาน
สังคมสงเคราะห ์

3 45,000 3 45,000 3 45,000 3 45,000 3 45,000 15 225,000 

๒.๒ แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

7 165,000 7 165,000 7 165,000 7 165,000 7 165,000 35 825,000 

๒.๓ แผนงาน
สาธารณสุข  

9 690,000 9 690,000 9 690,000 9 690,000 9 690,000 45 3,450,000 

๒.๔ แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

8 205,000 9 300,000 8 205,000 9 300,000 8 205,000 42 1,215,000 

๒.๕ แผนงาน
เคหะและชุมชน 

- - - - - - - - - -   

รวม 27 1,105,000 28 1,200,000 27 1,105,000 28 1,200,000 27 1,105,000 130 5,715,000 

แบบ ผ. ๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม ๕ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
๓.๑ แผนงาน
การศึกษา 

9 4,445,340 9 4,417,340 9 4,421,340 9 4,445,340 9 4,433,340 45 22,162,700 

๓.๒  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

8 193,000 8 193,000 8 193,000 8 193,000 8 193,000 40 965,000 

รวม 17 4,638,340 17 4,610,340 17 4,614,340 17 4,638,340 17 4,626,340 85 23,127,700 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
๔.๑ แผนงาน
การเกษตร 

5 110,000 5 110,000 5 110,000 5 110,000 5 110,000 25 550,000 

รวม 5 110,000 5 110,000 5 110,000 5 110,000 5 110,000 25 550,000 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม ๕ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๕   พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ แผนงาน
การเกษตร                

6 150,000 6 150,000 6 150,000 6 150,000 6 150,000 30 750,000 

รวม 6 150,000 6 150,000 6 150,000 6 150,000 6 150,000 30 750,000 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
๖.๑ แผนงาน
บริหารทั่วไป 

5 72,000 5 72,000 5 72,000 5 72,000 5 72,000 25 360,000 

รวม 5 72,000 5 72,000 5 72,000 5 72,000 5 72,000 25 360,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.1  แผนงานสังคมสังคมสงเคราะห์ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ชํวยเหลือ
ประชาชนด๎าน
สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เพื่อให๎การ
ชํวยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไมํ
น๎อยกวํา 3 ราย/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของจ านวน
ประชาชนที่ได๎รบั
ผลกระทบและ
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และสามารถ
ชํวยเหลือตนเองได ๎

ส านักปลดั 

2 โครงการอบรมให๎
ความรู๎ด๎านการ
สงเคราะห์และ
ชํวยเหลือราษฎร
ในชุมชน 

เพื่อให๎ความรู๎
ความเข๎าใจแกํ
ผู๎น าชุมชนใน
แนวทางการ
สงเคราะห์และ
ชํวยเหลือราษฎร
ในชุมชน 

ผู๎น า ประธานกลุํมภาคี
เครือขํายดา๎นการ
สํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของผู๎น า
ชุมชนที่เข๎ารับการ
อบรมมีความรู๎ใน
การสงเคราะห์
ประชาชน 

ผู๎น าชุมชนมีความรู๎
เกี่ยวกับแนวทางการ
ชํวยเหลือราษฎรใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 31 
 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.1    แผนงานสังคมสังคมสงเคราะห ์
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการ
สงเคราะห์และ
บรรเทาทุกข์
ราษฎร 

เพื่อชํวยเหลือ
และสงเคราะห์
ราษฎรที่มี
ปัญหาความชีวิต
ความเป็นอยูํใน
เบื้องต๎น 

ราษฎรในพื้นที่อ าเภอ
เทิง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของจ านวน
ของราษฎรที่ไดร๎ับ
การสงเคราะห ์ฯ 

ราษฎรในพื้นที่อ าเภอ
เทิง ได๎รับการ
สงเคราะห์และ
ชํวยเหลือเบื้องต๎น 

ส านักปลดั/
กิ่งกาชาด
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 32 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.2  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการสํงเสริม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อสนับสนุนให๎
เด็กและเยาวชน
ได๎มีการ
แสดงออกท่ี
สอดคล๎องกับ
ระดับความรู๎
ความสามารถ 
ตามวัยของเด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชน ในพื้นที่   20,000  20,000  20,000  20,000  20,000
  

ร๎อยละ 90 ของผู๎
เข๎ารับการอบรมมี
ความรู๎ในการ
ปูองกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุํน
และปูองกันการ
เข๎าไปยุํงเกี่ยวกับ
ยาเสพตดิ 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ มีสํวนรํวมในการ
ด าเนินงานเพื่อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 33 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.2  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2. โครงการสํงเสริม
และพัฒนากลุมํ
อาชีพ 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
กลุํมอาชีพให๎
สามารถแปรรูป
และพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ให๎เป็น
สินค๎าท่ีมี
เอกลักษณ์ มี
คุณภาพ ได๎การ
ยอมรับของ
ท๎องตลาด 

กลุํมอาชีพตําง ๆในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.
เวียง 

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

ร๎อยละ 90 ของ
กลุํมอาชีพไดร๎ับ
การพัฒนาฝีมือ
และผลิตภัณฑ ์

กลุํมอาชีพสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
สินค๎าของตนเองให๎มี
เอกลักษณ์ มีคณุภาพ 
ได๎รับการยอมรับของ
ตลาด 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 34 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.2  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพิ่มทักษะอาชีพ 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ด๎านทักษะอาชีพ
แกํประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชนท่ีมีความสนใจ
ในพื้นที่ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนท่ีผําน
การฝึกทักษะ
อาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมีอาชีพท่ี
มั่นคงและมรีายได๎ใน
ครัวเรือนเพิม่ขึ้น 

ส านักปลดั 

4. โครงการสํงเสริม
คนดีศรีชุมชน 

เพื่อยกยํองเชิดชู
บุคลากรภายใน 
สนง.และผู๎มีจิต
อาสาเสียสละและ
มีสํวนรํวมในการ
บริการสาธารณะ
แกํประชาชน 

บุคลากรภายใน สนง.ปี
ละไมํน๎อยกวํา 3 คน 
และประชาชนผู๎มีจติ
อาสา ปีละไมํน๎อยกวํา 3 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู๎ที่ได๎รับ
การยกยํองคุณ
ความดีที่มีตํอ
สังคม 

ผู๎ที่มีความเสียสละท า
ความดีมีความ
ภาคภูมิใจในการ
กระท าอันดีงามของ
ตนเอง 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 35 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.2  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการณรงค์
และปูองกันยา
เสพติด 

เพื่อรณรงค์
ประชาสมัพันธ์
การตํอต๎าน
ปูองกันยาเสพ
ติด 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของเด็ก
และเยาวชนใน

พื้นที่ท่ีมีสํวนรํวม
ในการณรงค์

ปูองกันยาเสพติด 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงปัญหายา
เสพติด 

ส านักปลดั 

6. โครงการสํงเสริม
พัฒนาและ
คุ๎มครองสถาบัน
ครอบครัว 

เพื่อปูองกันและ
แก๎ไขปัญหา
ความรุนแรงใน
ครัวครัว 

สตรี เด็ก เยาวชน 
หัวหน๎าครอบครัว และ
ผู๎น าในชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของปัญ
ปัญหาความ
รุนแรงใน

ครอบครัวในพ้ืนท่ี
ลดลง 

สตรี เด็ก เยาวชน 
หัวหน๎าครอบครัว และ
ผู๎น าในชุมชนมีความรู๎

ความเข๎าใจในการ
ปูองกันและแก๎ไข

ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 36 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.2  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. โครงการปูองกัน
และแก๎ไขปญัหา
ยาเสพตดิอ าเภอ
เทิง   

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมยาเสพ
ติดไมํให๎ระบาด
ในพืนที่ 

พื้นที่รับผิดชอบในเขต
อ าเภอเทิง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การแพรํระบาด
ของยาเสพติดใน
พื้นที่อ าเภอเทิง 

ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่ลดลง 

ส านักปลดั/
ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 37 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสขุ 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปูองกัน
โรคไขเ๎ลือดออก 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไข๎เลือดออก 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมูํบ๎าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร๎อยละของการ
เกิดและการ
ระบาดของโรค
ลดลงและเป็นศูนย ์

ลดการแพรํระบาดของ
โรคไขเ๎ลือดออกใน
พืน้ท่ี 

ส านักปลดั 

2 โครงการสํงเสริม
สุขภาพชุมชน 

เพื่อให๎ผู๎
ประกอบกิจการ
และสมัผสั
อาหารมีความรู๎
ในเรื่องการ
สุขาภิบาล
อาหาร 

ผู๎ประกอบกิจการ 
จ านวน 50 คน และผู๎
สัมผสัอาหาร จ านวน 
100  คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 80 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
มีความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่องการ
สุขาภิบาลอาหาร 

ประชาชนได๎
รับประทานอาหารที่
สะอาด ปลอดภยั 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 38 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสขุ 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. โครงการรณรงค์
ควบคุม ปูองกัน
และระงับ
โรคตดิตํอและโรค
ไมํตดิตํอในต าบล
เวียง 

เพื่อให๎ความรู๎ใน
การควบคุมและ
ปูองกัน และ
รวมถึงการระงับ
การแพรํระบาด
ของโรคให๎กับ
ประชาชน 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมูํบ๎าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การแพรํระบาด
โรคตดิตํอและโรค
ไมํตดิตํอในต าบล
เวียง  ลดลงไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
80  

ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจการ
ควบคุม ปูองกัน  และ
สามารถบริหารจัดการ
เพื่อระงับการแพรํ
ระบาดของโรคติดตํอ
และโรคไมํติดตํอได ๎

ส านักปลดั 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
และผู๎น าองค์การ
ในชุมชนด๎าน
สุขภาพ 

เพื่อพัฒนา
ความรู๎ ทักษะใน
การปฏิบัติงาน
ด๎านสาธารณสุข
ของชุมชน 

แกนน าด๎านสุขภาพ และ
ผู๎น าองค์กรในชุมชน 
คณะกรรมการกองทุน 
สปสช. จ านวน 90 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
มีความรูส๎ามารถ
ปฏิบัติงานการ
ดูแลสุขภาพให๎กับ
ประชาชนได ๎

แกนน าด๎านการดูแล
สุขภาพมีทักษะการ
ปฏิบัติงานท่ีด ี

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 39 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสขุ 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ๎า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ๎า
น๎องนางเธอ เจ๎าฟาู
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

เพื่อให๎สุนัขและ
แมว ได๎รับการ
ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎า
อยํางครอบคลุม
และทั่วถึง 

สุนัขและแมวในพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารสํวนต าบลเวียง 
ทั้ง 20 หมูํบ๎าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 80 ของ
สุนัขและแมวใน
พื้นที่ได๎รับการฉีด
วัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎า 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ๎า และการเกดิ
โรคพิษสุนัขบ๎าลด
น๎อยลงและเป็นศูนย ์

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 40 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสขุ 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6. โครงการ
ด าเนินงาน 
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข 

เพื่อสํงเสริมและ
ดูแลด๎านสุขภาพ
อนามัยของ
ชุมชนในพื้นที่
ตามแนวทาง
พระราชด าร ิ

ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.เวียง ท้ัง 20 
หมูํบ๎าน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และปัญหาด๎าน
สุขภาพอนามัย
ลดลงไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 70 

ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง และมีการ
ปูองกันการเกิดโรคได๎
ด๎วยตนเอง 

ส านักปลดั 

7. โครงการ
ชํวยเหลือ
ประชาชนในด๎าน
ปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตํอ 

เพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนเมื่อ
เกิดโรคติดตํอ
หรือโรคระบาด
ขึ้นในพื้นที่ 

ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.เวียง ท้ัง 20 
หมูํบ๎าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ลดการระบาดของ
เชื้อโรคไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ลดการแพรํกระจาย
ของโรคติดตํอหรือโรค
ระบาดขึ้นในพ้ืนท่ี 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 41 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสขุ 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8. โครงการจดัการ
ขยะในชุมชน 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎
ชุมชนมีการ
บริหารจดัการ
ขยะอยํางถูกวิธี 

ชุมชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมูํบ๎าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีการ
บริหารจดัการขยะ
ในครัวเรือนได๎
ถูกต๎อง 

ลดปัญหาจากขยะมูล
ฝอยสะสมในครัวเรือน 

ส านักปลดั 

9 โครงการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคบรโิภค 

เพื่อให๎น้ าท่ีใช๎
ส าหรับการ
อุปโภคบรโิภค
อยูํในเกณฑ์
มาตรฐานของ
กรมอนามัย 

แหลํงน้ าในชุมชนพื้นที่ 
อบต.เวียง จ านวน 20 
หมูํบ๎าน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 น้ าสะอาดผํานตาม
มาตรฐาน คดิเป็น 
ร๎อยละ 100 

ชุมชนมีแหลํงน้ า
สะอาด เหมาะสม
ส าหรับการอุปโภค
และบรโิภค 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 42 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั                                 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ 
ประจ าองค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (หลักสูตร
ทบทวน) 

เพื่อเสรมิสร๎าง
ศักยภาพให๎แกํ
อาสาสมัครภัย
พิบัติในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับ
พื้นที ่ 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
จ านวน  50  คน 

50,0๐๐ 50,0๐๐ 50,0๐๐ 50,0๐๐ 50,0๐๐ ร๎อยละ 90 ของผู๎
เข๎ารับการอบรมมี
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ความรู๎และทักษะใน
การชํวยเหลือเจ๎า
พนักงานในการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในระดับ
พื้นที ่ 

ส านักปลดั 

2. โครงการปูองกัน
อัคคีภัยในชุมชน 

เพื่อให๎
กลุํมเปูาหมายมี
ความรู๎และเข๎าใจ
หลักการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย
ในเบื้องต๎น 

ประชาชน กลุํม อปพร. 
ชรบ. อสม. ผู๎น าชุมชน  
จ านวน  60  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 90 ของผู๎
เข๎ารับการอบรมมี
ความรู๎และทักษะ
ในการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

ประชาชนมีความรู๎
และทักษะ สามารถ
เผชิญเหตุอัคคีภยัใน
ระยะแรกได ๎

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 43 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั                                 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. โครงการจดัตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปี
ใหม ํ

เพื่อปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในชํวง
เทศกาลปีใหมํ
และให๎บริการ
ประชาชนในการ
เดินทางทางถนน 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่ออ านวยความสะดวก
ทางถนนเป็นเวลา  7  
วัน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุในชํวง
เทศกาลปีใหมํ
ลดลงจากปีท่ีผําน
มา 

ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ 

ส านักปลดั 

4. โครงการจดัตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชํวง
เทศกาลสงกรานต์
และให๎บริการ
ประชาชนในการ
เดินทางทางถนน 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่ออ านวยความสะดวก
ทางถนนเป็นเวลา  7  
วัน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุในชํวง
เทศกาลสงกรานต์
ลดลงจากปีท่ีผําน
มา 

ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาล
สงกรานต ์

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 44 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั                                 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการขับขี่
ปลอดภัยใสํใจกฎ
จราจร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎และเข๎าใจ
ถึงเครื่องหมาย
จราจร ข๎อระเบียบ
กฏหมาย ในการใช๎
รถใช๎ถนนอยําง
ถูกต๎อง 

ประชาชนท่ีสนใจ 
จ านวน  60  คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 90 ของผู๎
เข๎าการอบรมที่มี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในกฏหมายจราจร 

ลดการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน  และลด
ความสญูเสยีตํอชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

6. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ซักซ๎อมแผน
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อให๎ความรู๎ใน
การปฏิบัตกิาร
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยภายใน
อาคารและนอก
อาคารให๎แกํ
พนักงานของ อบต.
และกลุํมประชาชน
ทั่วไป 

เจ๎าหน๎าท่ีในองค์กร,     
อปพร.  ,ประชาชน  
และนักเรียนสังกัด สพฐ.
ในพืนที่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 90 ของ
จ านวนผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมสามารถรู๎
หน๎าท่ีและขั้นตอน
การปฏิบัติเม่ือเกิด
เหตุอัคคีภัยภายใน
อาคารและนอก
อาคาร 

กลุํมเปูาหมายสามารถ
ปฏิบัติตามแผนการ
เคลื่อนย๎ายเมื่อเกดิเหตุ
อัคคีภัยได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 45 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั                                 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. โครงการจดัท า
แนวกันไฟปุา
ชุมชน 

เพื่อปูองกันไฟ
ปุาลุกลามเข๎า
พื้นที่อยูํอาศัย
และพื้นที่
เกษตรกรรม 

ปุาชุมชนในพื้นทีข่อง 
อบต.เวียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนพื้นที่ปุาไม๎
ที่ได๎รับสร๎างแนว
กันไฟปุา 

ปุาไมไ๎ด๎รับการดูแล
รักษาให๎อยูํในสภาพที่
อุดมสมบรูณ ์

ส านักปลดั 

8. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุาและ
หมอกควัน 

เพื่อสร๎าง
เครือขําย
อาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุาใน
การสร๎างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
ปูองกันไมํให๎เกิด
ไฟปุาในพื้นท่ี 

กลุํมอาสาสมคัรจ านวน  
80  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 90 ของผู๎
เข๎าการอบรมมี
ความรู๎และทักษะ
ในการปูองกันการ
เผาปุา 

อาสาสมัครมคีวามรู๎
ความเข๎าใจและ
เทคนิคในการดับไฟปุา 
และเกดิจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ปุาไม ๎

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 46 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั                                 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการฝึก
ทบทวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 

เพื่อทบทวน
ความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับสา
ธารณภัยรูปแบบ
ตํางๆ และ
เพื่อให๎ อปพร.
ชํวยเหลือ
ประชาชนได๎
อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม 

สมาชิก อปพร. ในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.
เวียง 

 90,000  90,000  ร๎อยละ 90 ของ 
อปพร.ที่เข๎ารับ
การฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติ
หน๎าท่ีในการ
ชํวยเหลือและ
อ านวยความ
สะดวกแกํ
ประชาชนได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

อปพร.มีความรู๎ใน
บทบาทหน๎าท่ี ลด
ผลกระทบในความ
รุนแรง และความ
สูญเสียจากเหตสุา
ธารณภัยในพื้นที่ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 47 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสขุ 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
  3.1 แผนงานการศึกษา 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการ to be 
number one 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎เด็ก
และเยาวชนได๎มี
กิจกรรมที่
สร๎างสรรค์และ
เป็นประโยชน์
กับสังคม 

กลุํมเยาวชนในพ้ืนท่ี 
อบต.เวียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 50 ของ
จ านวนเยาวชนใน
พื้นที่ได๎เข๎ารํวม

กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมที่ดี  เป็น
ประโยชน์กับสังคม 
และมีความสนใจใน
กิจกรรมที่หํางไกลจาก
สารเสพตดิ 

กอง
การศึกษา 

2. โครงการแขํงขัน
ทักษะการเตรียม
ความพร๎อมใน
เด็กระดับกํอนวัย
เรียน 

เพื่อพัฒนา
ความสามารถ
และสร๎าง
ประสบการณ์
ชีวิตให๎กับเด็ก
สังกัด ศพด. 

เด็กในสังกัด ศพด.ทั้ง 5 
แหํง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ80 ของ
เด็กในสังกัด ศพด. 

ได๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เด็กได๎รับการ
พัฒนาการด๎าน
ความสามารถและ
ประสบการณ์ชีวิต 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 48 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสขุ 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
  3.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) 
โรงเรียน 

เพื่อสํงเสริม
โภชนาการดา๎น
อาหารให๎กับเด็ก
นักเรียน 

นักเรียนสังกัด สพฐ. 
จ านวน 500 คน และ 
ศพด.ทั้ง 5 แหํง จ านวน 
200  คน 

1,341,340 1,341,340 1,341,340 1,341,340 1,341,340 ร๎อยละ 100 ของ
จ านวนเด็กได๎รับ
การจัดสรรอาหาร
เสรมิ (นม) 

เด็กมสีุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

4. โครงการ
สนับสนุน
คําใช๎จํายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจํายเป็น
คําอาหารกลางวัน
,คําจัดการเรียน
การสอน,คํา
หนังสือเรียน,คํา
อุปกรณ์การเรียน
,คําเครื่องแบบบ
,คํากิจกรรม
พัฒนาผ๎ูเรียน  
ส าหรับ ศพด.ทั้ง 
5 แหํง 

เด็กในสังกัด ศพด.ทั้ง 5 
แหํง  จ านวน  200  
คน 

1,482,000 1,482,000 1,482,000 1,482,000 1,482,000 ร๎อยละ 100 ของ 
ศพด.ในสังกัด 
ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อ
สนับสนุนคําใช๎จําย
การบริหาร
สถานศึกษา 

เด็กในสังกัด ศพด. 
ได๎รับอาหารพร๎อมทั้ง
สื่อการสอน คํา
อุปกรณ์  เครื่องแบบ 
ครบทุกคน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 49 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสขุ 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
  3.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรบีน
บ๎านห๎วยไคร ๎

เพื่อให๎นักเรียน
ทุกคนได๎รับ
อาหารกลาง
วันท่ีมีประโยชน์ 
มีสารอาหาร
ครบถ๎วน 

ปีการศึกษา 2566 จ านวน 140 
คน 
ปีการศึกษา 2567 จ านวน 142 
คน 
ปีการศึกษา 2568 จ านวน 143 
คน 
ปีการศึกษา 2569 จ านวน 144 
คน 
ปีการศึกษา 2570 จ านวน 145 
คน 

560,000 568,000 572,000 576,000 580,000 ร๎อยละ 100 ของ
จ านวนเด็ก
นักเรียนในสังกัด 
ได๎รับอาหาร
กลางวันครบทุก
คน 

นักเรียนมสีุขภาพดี 
สมบูรณ์ แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

6. โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรบีน
บ๎านทํุงโห๎ง 

เพื่อให๎นักเรียน
ทุกคนได๎รับ
อาหารกลาง
วันท่ีมีประโยชน์ 
มีสารอาหาร
ครบถ๎วน 

ปีการศึกษา 2566 จ านวน 69 
คน 
ปีการศึกษา 2567 จ านวน 65
คน 
ปีการศึกษา 2568 จ านวน 60 
คน 
ปีการศึกษา 2569 จ านวน 61 
คน 
ปีการศึกษา 2570 จ านวน 58 
คน 

276,000 260,000 240,000 244,000 232,000 ร๎อยละ 100 ของ
จ านวนเด็ก
นักเรียนในสังกัด 
ได๎รับอาหาร
กลางวันครบทุก
คน 

นักเรียนมสีุขภาพดี 
สมบูรณ์ แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 50 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสขุ 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
  3.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรบีน
บ๎านใหมํ 

เพื่อให๎นักเรียน
ทุกคนได๎รับ
อาหารกลาง
วันท่ีมีประโยชน์ 
มีสารอาหาร
ครบถ๎วน 

ปีการศึกษา 2566 จ านวน 48 
คน 
ปีการศึกษา 2567 จ านวน 49 
คน 
ปีการศึกษา 2568 จ านวน 50
คน 
ปีการศึกษา 2569 จ านวน 51 
คน 
ปีการศึกษา 2570 จ านวน 52 
คน 

192,000 196,000 200,000 204,000 208,000 ร๎อยละ 100 ของ
จ านวนเด็ก
นักเรียนในสังกัด 
ได๎รับอาหาร
กลางวันครบทุก
คน 

นักเรียนมสีุขภาพดี 
สมบูรณ์ แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

8. โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรบีน
บ๎านรํองแชํ 

เพื่อให๎นักเรียน
ทุกคนได๎รับ
อาหารกลาง
วันท่ีมีประโยชน์ 
มีสารอาหาร
ครบถ๎วน 

ปีการศึกษา 2566 จ านวน 126 
คน 
ปีการศึกษา 2567 จ านวน 120 
คน 
ปีการศึกษา 2568 จ านวน 124 
คน 
ปีการศึกษา 2569 จ านวน 127 
คน 
ปีการศึกษา 2570 จ านวน 125 
คน 

504,000 480,000 496,000 508,000 500,000 ร๎อยละ 100 ของ
จ านวนเด็ก
นักเรียนในสังกัด 
ได๎รับอาหาร
กลางวันครบทุก
คน 

นักเรียนมสีุขภาพดี 
สมบูรณ์ แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 51 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสขุ 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
  3.1 แผนงานการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการศูนย์
สํงเสริมการ
เรียนรู๎และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอาย ุ

เพื่อสํงเสริมให๎
กลุํมผูส๎ูงอายุมี
กิจกรรมรํวมกัน  

สมาชิกของโรงเรยีน
ผู๎สูงอายุท้ัง 5 แหํง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 80 ของ
จ านวนสมาชิก
นักเรียนผู๎สูงอายุ
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 

ผู๎สูงอายไุด๎เรียนรู๎และ
ท ากิจกรรมรํวมกัน 
และมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 52 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล๎านนา เพื่อเพ่ิมมลูคําการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
  3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการแขํงขัน
กีฬาสีผูส๎ูงอาย ุ

เพื่อสํงเสริมให๎
ผู๎สูงอายไุด๎รับ
การพัฒนาท้ัง
ทางด๎านจิตใจ 
สุขภาพ และ
ด๎านสังคม 

นักเรียนผู๎สูงอายุในเขต
พื้นที่ อบต.เวียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 80 ของ
จ านวนสมาชิก

นักเรียนผู๎สูงอายุ
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 

ผู๎สูงอายุมสีุขภาพ
แข็งแรง  มีสุขภาพจิต
ที่ดี และอยูํรํวมสังคม
อยํางมีความสุข 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการแขํงขัน
กีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสํงเสริมให๎
เด็กสังกัด ศพด.
ได๎รับการพัฒนา
ทั้งทางด๎านจิตใจ 
สุขภาพ และ
ด๎านสังคม 

เด็กสังกัด ศพด.ทั้ง  5  
แหํง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 80 ของ
เด็กสังกัด ศพด.ได๎
เข๎ารํวมกิจกรรม 

เด็กสังกัด ศพด.มี
สุขภาพแข็งแรง  มี
สุขภาพจิตทีด่ี และอยูํ
รํวมสังคมอยาํงมี
ความสุข 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 53 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล๎านนา เพื่อเพ่ิมมลูคําการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
  3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการแขํงขัน
กีฬาฟุตบอล 
อบต.เวียงคัพ 
ตํอต๎านยาเสพตดิ 

เพื่อให๎ประชาชน
และกลุมํเยาวชน
มีสุขภาพ
แข็งแรงและ
หํางไกลยาเสพ
ติด 

ประชาชนและกลุํม
เยาวชนในพ้ืนท่ี อบต.
เวียง 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร๎อยละ 70 ของ
จ านวนประชากร
ในพื้นที่มีความ
สนใจในการเลํน

กีฬา 

ประชาชนและกลุํม
เยาวชนท่ีเข๎ารํวม
กิจกรรมโครงการมี
รํางกายที่แข็งแรง และ
ไมํยุํงเกี่ยวกับสารเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการสํงเสริม
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อสํงเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทงให๎คง
อยู ํ

ประชาชนในเขตพื้นท่ีทั้ง 
20 หมูํบ๎าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู๎เข๎ารํวม
โครงการไมํต่ ากวํา 

100 คน 

ประเพณีลอยกระทง
ได๎รับการอนุรักษ์และ
คงอัตลักษณ์ของ
กิจกรรมที่ท๎องถิ่นถือ
ปฏิบัติสบืกันมา 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 54 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล๎านนา เพื่อเพ่ิมมลูคําการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
  3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการสํงเสริม
ประเพณีวัน
เข๎าพรรษา 

เพื่อสํงเสริมสืบ
สานประเพณี
ท๎องถิ่นและ
ประชาชนได๎
ปฏิบัติธรรมใน
วันส าคัญของ
ศาสนา 

ประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ัง 
20 หมูํบ๎าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ  10 ของ
จ านวนประชากร

ได๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนไดร๎ํวม
ปฏิบัติธรรมรํวมกัน
และสบืสานประเพณีที่
ส าคัญของศาสนา 

กอง
การศึกษา 

6. โครงการอนุรักษ์
และสํงเสรมิภมูิ
ปัญญาท๎องถิน่ 

เพื่อสํงเสริมและ
อนุรักษฟ์ื้นฟูภูมิ
ปัญหาท๎องถิ่น 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีทั้ง 
20 หมูํบ๎าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู๎เข๎ารํวม
โครงการไมํต่ ากวํา 

100 คน 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ได๎รับการอนุรักษ์และ
คนรุํนหลังได๎เรียนรู๎
และสบืสานตํอไป 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 55 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล๎านนา เพื่อเพ่ิมมลูคําการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
  3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. โครงการอนุรักษ์
และสํงเสรมิ
วัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 

เพื่อสํงเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

ประชาชนในเขตพื้นที่ท้ัง 
20 หมูํบ๎าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู๎เข๎ารํวม
โครงการไมํต่ ากวํา 

100 คน 

ประชาชนไดเ๎รียนรู๎ 
และให๎ความส าคญักับ
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

8. โครงการสืบสาน
ประเพณีนมสัการ
และสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง 

เพื่อสํงเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมด๎าน
ศาสนาของ
พุทธศาสนิกชน
ชาวเชียงราย ให๎
ด ารงสืบตํอไป 

พุทธศาสนิกชนชาว
เชียงราย และสํวน
ราชการอื่น ๆ จ านวน 
10,000 คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จัดกิจกรรมตาม
ประเพณีนมสัการ
และสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง 
จ านวน 1 ครั้ง 

ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุงได๎รับการ
สํงเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของ
จังหวัดเชียงราย 

กอง
การศึกษา/
อุดหนุน

วัฒนธรรม
จังหวัด

เชียงราย 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 56 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
  4.1 แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อสํงเสริมการ
ผลิตปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ 

เพื่อสํงเสริมให๎
เกษตรกรน าวัสดุ
เหลือใช๎มาผลิต
ปุ๋ยหมักทดแทน
การใช๎ปุ๋ยเคม ี

กลุํมเกษตรอินทรีย์และ
ประชาชนท่ีสนใจ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 50 ของผู๎
รํวมโครงการมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในกระบวนการ
ผลิตปุ๋ยหมัก 

เกษตรกรสามารถผลิต
ปุ๋ยหมักได๎และลด
ต๎นทุนการผลิตในการ
ท าเกษตรกรรม 

ส านักปลดั 

2 โครงการสํงเสริม
การด าเนินการ
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อสํงเสริมการ
น าแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช๎กับ
พื้นท่ีเกษตรกรรม 

มีแหลํงเรียนรู๎ในการน า
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
มาประยุกต์ใช๎อยํางน๎อย 
1 แหํง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แหลํงเรียนรู๎ตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 1 แหํง 

เกษตรกรมีความรู๎ใน
การผลิต การลดต๎นทุน
การผลิตพืช การ
บริหารจดัการตํางๆใน
พื้นที่เกษตรกรรม 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 57 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
  4.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. โครงการ
ชํวยเหลือ
ประชาชนด๎าน
เกษตรกรผู๎มี
รายได๎น๎อย 

เพื่อชํวยเหลือ
และบรรเทา
ความเดือดร๎อน
ของเกษตรกรผูม๎ี
รายได๎น๎อย หรือ
เยียวยาพืชผล
ทางการเกษตรที่
เสียหาย 

เกษตรกรผู๎มรีายได๎น๎อย
หรือไดร๎ับผลกระทบใน
พื้นที่รับผิดชอบท้ัง 20 
หมูํบ๎าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ50 ของ
เกษตรกรผู๎มี
รายได๎น๎อยหรือ
ได๎รับผลกระทบ
ได๎รับการ
ชํวยเหลือเบื้องต๎น 

เกษตรกรผู๎มรีายได๎
น๎อยในพ้ืนท่ีได๎รับการ
ชํวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร๎อนในการ
ประกอบอาชีพเกษตร 

ส านักปลดั 

4. โครงการสํงเสริม
การผลิตสินค๎า
เกษตรและ
อาหารปลอดภัย 

เพื่อให๎เกษตรกร
สามารถผลิตผล
ที่ปลอดภัยจาก
การปนเปื้อน
ของสารเคมี เช้ือ
โรค และศัตรูพืช 

เกษตรกรและประชาชน
ที่สนใจ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 50 ของผู๎
รํวมโครงการมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในเนื้อหาอบรม 

เกษตรกรมีความรู๎และ
ผลิตผลมีความสะอาด 
ปลอดภัย ตรงความ
ต๎องการของตลาด 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 58 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
  4.1 แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการสํงเสริม
การแปรรปู
ผลผลติทาง
การเกษตร 

เพื่อสํงเสริมให๎
ความรู๎ น าไป
เพิ่มมูลคํา
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กลุํมแมํบ๎านเกษตรกร 
กลุํมวิสาหกิจชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 50 ของผู๎
รํวมโครงการมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในเนื้อหาอบรม 

ผู๎รับการอบรมน า
ความรู๎ไปประกอบ
อาชีพเสริมและได๎
ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพ 
ตรงความต๎องการของ
ตลาด 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 59 
 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร  

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการสํงเสริม
การท าธนาคาร
น้ าใต๎ดิน 

เพื่อบริหาร
จัดการน้ า และ
กักเก็บน้ าไว๎ใน
ช้ันใต๎ดิน 

พื้นที่ในหมูํบ๎าน  ท้ัง 20 
หมูํบ๎าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของ
หมูํบ๎านที่มีปัญหา
น้ าทํวมขังหรือร๎อย
ละของพื้นที่ท่ีมี

การท าธนาคารน้ า
ใต๎ดินมีปรมิาณน้ า
สะสมในช้ันใต๎ดิน 

ประชาชนสามารถน า
น้ ามาใช๎ประโยชน์
ส าหรับการอุปโภค
บริโภคและด๎าน
เกษตรกรรม 

ส านักปลดั 

2. โครงการอนุรักษ์
ดินและน้ าโดย
การปลูกหญ๎า
แฝก อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่ออนุรักษ์ดิน
และน้ าในพ้ืนท่ีที่
มีปัญหาการชะ
ล๎างพังทลายของ
ดิน 

พื้นที่ปลูกหญ๎าแฝกอยําง
น๎อย 1 จุด/ป ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของพื้นที่
อนุรักษ์ท่ีได๎รับการ
ปลูกหญ๎าแฝก 

ลดการเกิดปญัหาการ
พังทลายของดินใน
พื้นที่ลาดชัน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 60 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. โครงการปลูกปุา
ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่อพ้ืนฟูสภาพ
ปุาชุมชนให๎มี
ความอุดม
สมบูรณ์และเพิ่ม
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนท่ี 

พื้นที่ปุาชุมชนอยํางน๎อย 
1 จุด/ป ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละ 50 ของ
พื้นที่ปลูกปุา  มีว
ความอุดมสมบูรณ์ 

และยั่งยืน 

ปุาชุมชนมีความอุดม
สมบูรณ์ เป็นแหลํง
อาหาร และประชาชน
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และหวงแหน
ทรัพยากรปุาไม ๎

ส านักปลดั 

4. โครงการรักษ์น้ า 
รักษ์ปุา รักษา
แผํนดิน 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาการตื้น
เขินของแหลํงน้ า
สาธารณะ 

พื้นที่การก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชที่
กีดขวางทางน้ าอยําง
น๎อย 1  จุด/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 50 ของ
พื้นที่แหลํงน้ า
สาธารณะที่มี
ปัญหาผักตบชวา
ได๎รับการก าจดั 

สามารถแก๎ไขปัญหา
การกีดขวางการไหล
ของน้ า และการ
ระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 61 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร  

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่ออนุรักษ์ และ
รักษาพันธุ์พืช
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํ
และให๎
ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคญัชอง
พืชท๎องถิ่น 

กลุํมผูเ๎ข๎ารํวมโครงการ
ประกอบด๎วย คณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเจ๎าหน๎าที่ อบต.
เวียง และประชาชน
ทั่วไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พันธุ์พืชท๎องถิ่น
ได๎รับการอนุรักษ์
อยํางน๎อย 10 

ชนิด/ป ี

มีแหลํงเรียนรู๎ 
รวบรวม และแสดง
พันธุ์พืชในท๎องถิ่น 

ส านักปลดั 

6. โครงการสร๎าง
ฝายชะลอความ
ชํุมชื้นตาม
แนวทาง
พระราชด าร ิ

เพื่อกักเกบ็น้ า 
รักษาความชํุม
ช้ืน และพื้นฟู
แหลํงน้ า
ธรรมชาต ิ

สร๎างฝายชะลอน้ า อยําง
น๎อย  2  จุด/ ป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 50 ของ
ฝายชะลอน้ า มี
ความชํุมชื้น 
สามารถชะลอการ
ไหลของน้ าได ๎

แหลํงน้ าไดร๎ับการ
พัฒนาให๎มีความอุดม
สมบูรณ์ แก๎ไขปญัหา
ภัยแล๎งได ๎

ส านกัปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 62 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิต เพือ่ให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 
 6 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหารงาน 
  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริม
และพัฒนา
ประชาธิปไตย
ต าบลเวยีง 

เพื่อให๎ความรู๎
ความเข๎าใจใน
สิทธิและหนา๎ที่
ของประชาชน
ตามหลักการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.เวียง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 90 ของ
จ านวนประชากร
ในพื้นที่ มีความรู๎

ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการ

ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนเข๎าใจ
บทบาท หน๎าที่ และรู๎
ถึงสิทธิของตนเอง 
ภายใต๎การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดั
กิจกรรมเนื่องใน
วันแมํแหํงชาติ 
ประจ าปี  

เพื่อให๎กลุํม
พัฒนาสตรไีด๎
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตําง ๆ
ในวันแมํ
แหํงชาติได๎ตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุํมสตรีในพื้นที่อ าเภอ
เทิง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร๎อยละ 60 ของ
สตรีในพื้นที่ได๎เข๎า
รํวมในกิจกรรม 

กลุํมพัฒนาสตรี
สามารถด าเนิน
กิจกรรมในวันแมไํด ๎

ส านักปลดั/  
คณะกรรม 
การพัฒนา
สตรีอ าเภอ
เทิง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 63 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิต เพือ่ให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 
 6 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหารงาน 
  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการจดั
กิจกรรมเนื่องใน
วันสตรสีากล 
ประจ าปี  

เพื่อให๎กลุํม
พัฒนาสตรไีด๎
ด าเนินการจัด
กิจกรรมตําง ๆ
ในวันสตรสีากล
ได๎ตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุํมสตรีในพื้นที่อ าเภอ
เทิง 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร๎อยละ 60 ของ
สตรีในพื้นที่ได๎เข๎า
รํวมในกิจกรรม 

กลุํมพัฒนาสตรี
สามารถด าเนิน
กิจกรรมในวันสตรี
สากลได ๎

ส านักปลดั/
คณะกรรม 
การพัฒนา
สตรีอ าเภอ
เทิง 

4 โครงการจดังาน
พระราชพิธีและ
งานรัฐพิธี 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
งานพระราชพิธี
และงานรัฐพิธี 

งานพระราชพิธีและงาน
รัฐพิธ ี

  20,000  
 

  20,000  
 

  20,000  
 

 20,000  
 

  20,000  
  

ผลการด าเนินงาน
ของโครงการ 

หนํวยงานท่ีขอรับ
งบประมาณได๎ด าเนิน
กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ส านักปลดั/
ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 64 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิต เพือ่ให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 
 6 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหารงาน 
  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจดังาน
ประเพณีของ
จังหวัดและ
อ าเภอ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
งานประเพณี
ของจังหวัดและ
อ าเภอ 

งานประเพณีของจังหวัด
และอ าเภอ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ผลการด าเนินงาน
ของโครงการ 

หนํวยงานท่ีขอรับ
งบประมาณได๎ด าเนิน
กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ส านักปลดั/
ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเทิง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 65 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

 
 
 
 
โครงการพัฒนาที่
น ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน  
 
 
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

20 6,717,000 20 12,512,300 17 7,528,500 2 749,900 - - 59 27,507,700 

รวมท้ังสิ้น 20 6,717,000 20 12,512,300 17 7,528,500 2 749,900 - - 59 27,507,700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑/1 



หนา้ 66 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรังเข๎าพ้ืนท่ี
การเกษตร  
หมูํที่ 3 

เพื่อใช๎สัญจรเข๎า
พื้นที่การ
เกษตรกรรม 

จุดที่ 1 ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแนํน 
ขนาดกวา๎ง 3.50 เมตร 
ยาว 670.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร  
เริ่มต๎นที่นานายจันทร์  
ศรีแปลงวงค์ สิ้นสุดที่นา
นายสุนทร  เต็มมือและ 
จุดที่ 2 ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแนํน 
ขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร 
ยาว 530.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร  
เร่ิมต๎นที่นานายวันเดช
.... สิ้นสุดที่นานายกิตติ
พงษ์  แปงค า 

 183,000    ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางสญัจร 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรเข๎า
พื้นที่
เกษตรกรรม 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไคร๎ หมูํที่ 3 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 67 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรังเข๎าพ้ืนท่ี
การเกษตร  
หมูํที่ 3 

เพื่อใช๎สัญจรเข๎า
พื้นที่การ
เกษตรกรรม 

จุดที่ 1 ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแนํน 
ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร 
ยาว 870.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร  
เร่ิมต๎นอํางเก็บน้ าบ๎าน
ห๎วยไคร๎ สิ้นสุดที่ล าหว๎ย
ไคร๎ หมูํที่ 3 และ 
จุดที่ 2 ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแนํน 
ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร 
ยาว 240.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร  
เร่ิมต๎นที่ระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 3 สิ้นสุด
ที่วัดพระธาตุขุนทอง 
หมูํที่ 25 

  250,000   ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางสญัจร 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรเข๎า
พื้นที่
เกษตรกรรม 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไคร๎ หมูํที่ 3 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 68 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการ
กํอสร๎าง
อาคาร
อเนกประสงค์ 
หมูํที่ 4 

เพื่อสร๎างสถานท่ี
จัดกิจกรรมตําง 
ๆของหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างอาคาร คสล. 
ขนาดกว๎าง   8.00 
เมตร  ยาว  16.00 
เมตร  สูง 3.50  
เมตร สถานท่ี
ด าเนินการ หมูํท่ี 4 

470,000     ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีได๎
ใช๎อาคารฯ ใน
การจัด
กิจกรรมตําง ๆ 

ชุมชนมีสถานท่ี
กลางส าหรับจัด
กิจกรรม
สาธารณประโยช
น์ 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านรํอง
แชํ หมูํที่ 4 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 69 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการ
ปรับปรุง
ระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
4 

เพื่อปรับปรุง
ระบบผลิต
น้ าประปาให๎มี
ความสะอาด
และได๎มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบกรอง
น้ า จ านวน 1 ระบบ 
และตดิตั้งเครื่องสูบ
น้ า จ านวน 1 ชุด
พร๎อมอุปกรณต์ิดตั้ง 
สถานท่ีด าเนินการ
ระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญํบ๎านรํอง
แชํ หมูํที่ 4 

  300,000   ร๎อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช๎ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
การอุปโภค 
บริโภคใน
ครัวเรือน 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านรํอง
แชํ หมูทํี่ 4 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 70 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการ
กํอสร๎างลาน
ตากพืชผล
ทางการ
เกษตร หมูํที่ 
5 

เพื่อใช๎ตากแห๎ง
ผลผลติทาง
การเกษตรของ
ประชาชน 

กํอสร๎างลานตาก 
คสล. ขนาดกว๎าง 
20.00  เมตร  ยาว 
28.00  เมตร หนา 
0.12 เมตร สถานท่ี
ด าเนินการที่
สาธารณประโยชน์ 
อํางเก็บน้ าบ๎านทํุง
โห๎ง หมูํที่ 5 

250,000     ร๎อยละของ
ประชาชนใน
หมูํบ๎านที่น า
ผลผลติ
ทางการเกษตร
มาตากแห๎ง 

พืชผลทาง
การเกษตรมีการ
บริหารจดัการที่
ดีและเพิ่มมลูคํา
ของผลผลิต 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านทุํง 
โห๎ง หมูํที่ 5 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 71 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการ
กํอสร๎างทํอ
เหลี่ยม หมูํที่   
5 

เพื่อใช๎ข๎ามแหลํง
น้ าตามธรรมชาติ
เข๎าพื้นที่
การเกษตร 

กํอสร๎างทํอเหลีย่ม 
ขนาดกว๎าง 2.40 
เมตร  ยาว 6.00 
เมตร  สูง 2.40 
เมตร หนา 0.25 
เมตร  จ านวน 2 
ชํอง เริ่มต๎นที่อําง
เก็บน้ าบ๎านทํุงโห๎ง 
หมูํที่ 5 สิ้นสุดที่ล า
ห๎วยสาธารณะ 

 500,000    ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทาง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การเดินทางเข๎า
พื้นที่การเกษตร 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านทุํง 
โห๎ง หมูํที่ 5 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 72 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวดัเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการ
กํอสร๎างราง
ระบายน้ า 
คสล. หมูํที่ 6 

เพื่อใช๎ระบายน้ า
ในชุมชน 

กํอสร๎างรางระบาย
น้ า คสล.กว๎าง  
0.40  เมตร   ยาว  
126.00   เมตร  
ลึก 0.50-0.60  
เมตร หนา 0.10 
เมตร พร๎อมฝาปดิ 
เริ่มต๎นที่บ๎านนาย
วิจิต  วิเวกวิล  
สิ้นสุดที่บ๎านนาง
เทียมจันทร์  ธรรม
ศิร ิ

300,000     ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าใน
ชุมชน 

น้ าสํวนเกินจาก
ครัวเรือนได๎รับ
การระบายอยําง
ถูกสุขลักษณะ 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไคร๎ใหมํ หมูํ
ที่ 6 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 73 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการขุด
เจาะบํอ
บาดาล หมูํที่ 
7 

เพื่อใช๎ผลิต
น้ าประปาใน
ชุมชน 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
ขนาด
เส๎นผาํศูนย์กลาง 6 
นิ้ว  ความลึก 
120.00 เมตร 
จ านวน  1.00 บํอ 
ปริมาณน้ าไมํน๎อย
กวํา 5.00 ลูกบาศก์
เมตรตํอ 1 ช่ัวโมง
สถานท่ีด าเนินการ ที่
สาธารณประโยชน์ 
หมูํที่ 7 

250,000     ปริมาณน้ าท่ี
ขุดเจาะมีไมํ
น๎อยกวํา 10 
ลบ.ม./ชม. 

มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับการผลิต

น้ าประปา 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านทุํง
ขันไชย หมูํที่ 
7 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 74 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการ
กํอสร๎างลาน
กีฬาพร๎อม
อุปกรณ์ หมูํที่   
7 

เพื่อใช๎เป็น
สถานท่ีออก
ก าลังกายของ
ประชาชน 

กํอสร๎างลานกีฬา 
คสล. ขนาดกว๎าง 
15.00 เมตร   ยาว 
20.00  เมตร หนา 
0.12 เมตร และ
ติดตั้งอุปกรณ์ออก
ก าลังกาย จ านวน 
10 ชุด สถานท่ี
ด าเนินการที่
สาธารณประโยชน์ 
หมูํที่ 7 

 250,000    ร๎อยละของ
ประชาชนใน
หมูํบ๎านที่เข๎า
มาใช๎สถานท่ี
ออกก าลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง  

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านทุํง
ขันไชย หมูํที่ 
7 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 75 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการ
ธนาคารน้ าใต๎
ดิน (ถนนไร๎
คลอง) หมูํที่   
8 

เพื่อใช๎ระบายน้ า
และกักเก็บน้ าใน
ช้ันดินในพื้นที่
ชุมชน 

กอํสร๎างธนาคารน้ าใต๎ดินแบบปิด 
ถนนไร๎คลอง จุดที่ 1 ขนาดกว๎าง 
0.60 เมตร รวมยาว 57.00 เมตร  
ลึก 1.00 เมตร เริม่ต๎นที่บ๎านนายภิ
ภพ  เรียบทวี  สิ้นสุดทีบ่๎านนาย
เตี่ยม และ 
จุดที่ 2 ขนาดกว๎าง 0.40 เมตร 
รวมยาว 79.00 เมตร ลกึ 1.00 
เมตร เริ่มต๎นทีบ่๎านนายสวาท  สุข
เกษม สิ้นสุดที่บ๎านนายทอน เข่ือน
ศิริ 
จุดที่ 3 ขนาดกว๎าง 0.70 เมตร 
รวมยาว 104.00 เมตร ลกึ 1.00 
เมตร เริ่มต๎นทีบ่๎านนางลลิตา  ผัด
เรือน  สิ้นสุดที่บ๎านนางเตียว  เข่ือน
เชียงสา 
จุดที่ 4 ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร 
รวมยาว 34.00 เมตร ลกึ 1.00 
เมตร เริ่มต๎นทีบ่๎านนางทอง ทะทา  
สิ้นสุดทีบ่๎านนางพรรษา ค าต๊ิบ 
จุดที่ 5 ขนาดกว๎าง 0.40 เมตร 
รวมยาว 100.00 เมตร ลกึ 1.00 
เมตร เริ่มต๎นทีบ่๎านนายกล  สุดทะ  
สิ้นสุดทีบ่๎านนางเกรียงทอง  ใจใหญ ํ

250,000     ระยะเวลาการ
ระบายของน้ า
สํวนเกินที่
ระบายลงช้ัน
ใต๎ดิน 

ในพื้นที่มีน้ าเก็บ
ในช้ันใต๎ดินและ
สามารถน้ ามาใช๎
ประโยชนไ์ด ๎

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไคร๎เกาํ หมูํ
ที่ 8 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 76 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการ
กํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 8 

เพื่อใช๎สัญจร
ภายในชุมชน 

กํอสร๎างถนน  คสล. 
ขนาดกว๎าง 3.50 
เมตร ยาว 144.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไมํมไีหลํทาง 
เริ่มต๎นท่ีบ๎านนาง
ฤทธ์  ข าอุไร สิ้นสุด
ที่นานางพันธ์ กิตติ
เมธากุล 

 250,000    ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
ถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนมี
เส๎นทางการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไคร๎เกาํ หมูํ
ที่ 8 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 77 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการ
กํอสร๎างคลอง
สํงน้ า หมูํที่ 8 

เพื่อสํงน้ าเข๎า
พื้นที่การเกษตร 

กํอสร๎างคลองสํงน้ า
ดาดคอนกรตี ขนาด
ปากกว๎าง 2.00 
เมตร ท๎องกว๎าง 
0.30 เมตร ยาวรวม 
270.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร เริ่มต๎น
ที่นานางเจย  ชมภู
พะเยา สิ้นสุดที่นา
นางปูอ เพ็ญคุนาลัย  

  280,000   จ านวนพื้นที่ท่ี
มีน้ าใช๎ส าหรับ
การ
เกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การท าเกษตร 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไคร๎เกาํ หมูํ
ที่ 8 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 78 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการ
ธนาคารน้ าใต๎
ดิน (ถนนไร๎
คลอง) หมูํที่   
9 

เพื่อใช๎ระบายน้ า
และกักเก็บน้ าใน
ช้ันดินในพื้นที่
ชุมชน 

กํอสร๎างธนาคารน้ า
ใต๎ดินแบบปิด ถนน
ไร๎คลอง จุดที่ 1-6 
ขนาดกว๎าง 0.45 
เมตร รวมยาว 
464.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร เริ่มต๎น
ที่บ๎านนายสมพร  
อาจนนลา  สิ้นสุดที่
บ๎านนางถนอม  
ชาญธีระประวัต ิ

250,000     ระยะเวลาการ
ระบายของน้ า
สํวนเกินที่
ระบายลงช้ัน
ใต๎ดิน 

ในพื้นที่มีน้ าเก็บ
ในช้ันใต๎ดินและ
สามารถน้ ามาใช๎
ประโยชนไ์ด ๎

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านรํอง
ขามปูอม 
หมูํที่ 9 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 79 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการลาน
กีฬาพร๎อม
อุปกรณ์ หมูํที่   
9 

เพื่อใช๎เป็น
สถานท่ีออก
ก าลังกายของ
ประชาชน 

กํอสร๎างลานกีฬา 
อาคาร คสล. ขนาด
กว๎าง 10.00 เมตร   
ยาว 15.00  เมตร 
สูง 3.50 เมตร  

 530,000    ร๎อยละของ
ประชาชนใน
หมูํบ๎านที่เข๎า
มาใช๎สถานท่ี
ออกก าลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง  

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านรํอง
ขามปูอม 
หมูํที่ 9 

กองชําง 

15 โครงการ
กํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 9 

เพื่อใช๎สัญจร
ภายในชุมชน 

กํอสร๎างถนน  คสล. 
ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร   ยาว 200.00 
เมตร  หนา  0.15  
เมตร ไมํมีไหลํทาง 
เริ่มต๎นท่ีบ๎านนางแก๎ว  
เฉื่อยรัมย์ สิ้นสุดท่ี
สวนนายประจวบ  
มนาคม 

  400,000   ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
ถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนมี
เส๎นทางการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านรํอง
ขามปูอม 
หมูํที่ 9 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 80 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการ
ปรับปรุง
ระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
10 

เพื่อปรับปรุง
ระบบผลิต
น้ าประปาให๎มี
ความสะอาด
และได๎มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบกรองน้ า 
ปรับปรุงระบบสูบน้ า 
และปรับปรุงระบบทํอ
จํายน้ าประปา รวม
จ านวน 1 ระบบ และ
ขุดเจาะบํอบาดาล 
ความลึก 100.00 
เมตร จ านวนน้ าไมํน๎อย
กวํา จ านวน 5.00 
ลูกบาศก์เมตร ตํอ 1 
ชั่วโมง จ านวน 1 บํอ 
สถานที่ด าเนินการระบบ
ประปาหมูํบา๎น หมูํที ่
10 

850,000     ร๎อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช๎ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
การอุปโภค 
บริโภคใน
ครัวเรือน 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านใหมํ 
หมูํที่ 10 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 81 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการ
ธนาคารน้ าใต๎
ดิน (ถนนไร๎
คลอง) หมูํที่   
10 

เพื่อใช๎ระบายน้ า
และกักเก็บน้ าใน
ช้ันดินในพื้นที่
ชุมชน 

กํอสร๎างธนาคารน้ าใต๎
ดินแบบเปิด  ขนาด
ปากกว๎าง 10.00 
เมตร ยาว 10.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 
เมตร จ านวน 12.00 
บํอ และขนาด
ปากกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร 
จ านวน 24.00 บํอ
เริ่มต๎นท่ีระบบประปา
หมูํท่ี 10  สิ้นสุดท่ี
สวนนายประหยัด  โน
ราช 

 250,000    ระยะเวลาการ
ระบายของน้ า
สํวนเกินที่
ระบายลงช้ัน
ใต๎ดิน 

ในพื้นที่มีน้ าเก็บ
ในช้ันใต๎ดินและ
สามารถน้ ามาใช๎
ประโยชนไ์ด ๎

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านใหมํ 
หมูํที่ 10 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 82 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการ
ปรับปรุง
อาคาร
อเนกประสงค์ 
หมูํที่ 10 

เพื่อปรับปรุง
อาคารให๎มีความ
เหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรม
สาธารณะ 

ปรับปรุงอาคาร 
กว๎าง  6.00 เมตร  
ยาว  8.00  เมตร 
สูง 3.30 เมตร 
สถานท่ีด าเนินการ 
อาคารอเนกประสงค์ 
หมูํที่ 10 

  330,000   ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
อาคาร
อเนกประสงค์
ในกิจกรรม
ตําง ๆ 

ประชาชนมี
สถานท่ีกลางท่ี
เหมาะสมในการ
จัดกิจกรรม
สาธารณะ 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านใหมํ 
หมูํที่ 10 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 83 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการ
กํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 
11 

เพื่อใช๎สัญจร
ภายในชุมชน 

กํอสร๎างถนน คสล.
ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร   ยาว  
120.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
ไมํมไีหลํทาง เริ่มต๎น
ที่สวนนายศรีทอง  
ทะนันไชย สิ้นสุดที่
สวนร๎อยตรีสมมาตร  
จันด ี

250,000     ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
ถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนมี
เส๎นทางการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ผึ้ง หมูํที่ 11 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 84 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการ
ธนาคารน้ าใต๎
ดิน (ถนนไร๎
คลอง) หมูํที่   
11 

เพื่อใช๎ระบายน้ า
และกักเก็บน้ าใน
ช้ันดินในพื้นที่
ชุมชน 

กํอสร๎างธนาคารน้ าใต๎ดิน
แบบปิด  ถนนไร๎คลอง จุด
ที่ 1 ขนาดกว๎าง 0.50 
เมตร รวมยาว 195.00 
เมตร ลึก 1.00 เมตร 
เริ่มตน๎ทีส่วนนายศรีทอง  
ทะนนัไชย  สิ้นสุดที่สวน
ร๎อยตรีสมมาตร  จนัดี 
และกอํสรา๎งธนาคารน้ าใต๎
ดินแบบปิด ถนนไร๎คลอง 
จุดที่ 2,3 ขนาดกว๎าง 
0.50 เมตร รวมยาว 
200.00 เมตร ลกึ 1.00 
เมตร เริม่ต๎นที่สวนนาย
จันทร์ติ๊บ  ไกลถิ่น  สิ้นสดุ
ที่สวนนายตัน  ทฤษฎ ี

  250,000   ระยะเวลาการ
ระบายของน้ า
สํวนเกินที่
ระบายลงช้ัน
ใต๎ดิน 

ในพื้นที่มีน้ าเก็บ
ในช้ันใต๎ดินและ
สามารถน้ ามาใช๎
ประโยชนไ์ด ๎

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ผึ้ง หมูํที่ 11 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 85 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการ
กํอสร๎างถนน
หินคลุก หมูํที่ 
12 

เพื่อใช๎สัญจรเข๎า
พื้นที่การ
เกษตรกรรม 

กํอสร๎างถนนหินคลุก 
ขนาดกว๎าง 6.00 
เมตร  ยาว 1,740  
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร  เริ่มต๎น
ที่นานายส ารวย  ทา
ค า   สิ้นสุดที่นานาย
พลอย  ศรีมงคล 

950,000     ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางสญัจร 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรเข๎า
พื้นที่
เกษตรกรรม 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านรํอง
ริว หมูํที่ 12 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 86 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการ
กํอสร๎างวาง
ทํอสํงน้ า หมูํ
ที่ 13 

เพื่อสํงน้ าเข๎า
พื้นที่การเกษตร 

กํอสร๎างขุดวางทํอ 
พีวีซี  ขนาด
เส๎นผาํศูนย์กลาง 
14 น้ิว  ช้ัน 8.5  
ยาว 6.00 เมตร 
ยาวรวมทั้งหมด 
246.00  เมตร 
พร๎อมอุปกรณต์ิดตั้ง  
เริ่มต๎นท่ีนานายขจร  
ยองเพชร  สิ้นสุดที่
นานายวาสน์  สา
รักษ ์

493,000     จ านวนพื้นที่ท่ี
มีน้ าใช๎ส าหรับ
การ
เกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การท าเกษตร 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
หลวง หมูํที่ 
13 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 87 
 

   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรังเข๎าพ้ืนท่ี
การเกษตร 
หมูํที่ 13 

เพื่อใช๎สัญจรเข๎า
พื้นที่การ
เกษตรกรรม 

ปรับเกรดถนนลูกรัง
ลงดินบดทับแนํน 
ขนาดกว๎าง 3.50  
เมตร ยาว  
1,416.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.25 
เมตร  เริ่มต๎นที่
นานายติ  กองวงค์
ษา สิ้นสุดที่นานาย
สังเวียน  เชิงน้ า 

 280,000    ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางสญัจร 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรเข๎า
พื้นที่
เกษตรกรรม 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
หลวง หมูํที่ 
13 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 88 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการ
กํอสร๎างทํอ
เหลี่ยม หมูํที่   
13 

เพื่อใช๎ข๎ามแหลํง
น้ าตามธรรมชาติ
เข๎าพื้นที่
การเกษตร 

กํอสร๎างทํอเหลีย่ม
ขนาดกว๎าง 2.00   
เมตร  ยาว  6.00  
เมตร  สูง 2.00  
เมตร หนา 0.25 
เมตร ชนิด 1 ชํอง 
เริ่มต๎นท่ีนานายล า
นัน  พระจันทร์ 
สิ้นสุดที่นานาย
บังเอิญ  พันธ์ภักดี 

  250,000   ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทาง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การเดินทางเข๎า
พื้นที่การเกษตร 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
หลวง หมูํที่ 
13 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 89 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการ
กํอสร๎างฝา
ปิดรางระบาย
น้ า คสล. หมูํ
ที่ 17 

เพื่อใช๎ปิดราง
ระบายน้ าใน
ชุมชน 

จุดที่ 1 กอํสร๎างฝาปิด
รางระบายน้ า คสล.ก
ว๎าง 0.65  เมตร   ยาว     
1.00 เมตร หนา 0.12 
เมตร รวมทั้งหมดยาว 
133.00 เมตร  เร่ิมต๎น
ที่บ๎านนางม๎อน แก๎วกัน
ใจ สิ้นสุดที่ล าห๎วยไคร๎ 
และ 
จุดที่ 2 กอํสร๎างฝาปิด
รางระบายน้ า คสล.ก
ว๎าง 0.75 เมตร ยาว 
1.00 เมตร หนา 0.12 
เมตร รวมทั้งหมดยาว 
53.00 เมตร เร่ิมต๎นที่
บ๎านนายมา  โพธิ  สิ้นุด
ที่บ๎านนางกาบ  สุทธะ 

154,000     ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
ชุมชนที่ได๎ใช๎
รางระบายน้ า 

รางระบายน้ าใน
ชุมชนมีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยกบั
ประชาชนใน
พื้นที ่

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไครส๎ันตสิุข 
หมูํที่ 17 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 90 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการ
กํอสร๎าง
ธนาคารน้ าใต๎
ดิน หมูํที่ 17 

เพื่อกักเก็บน้ า
และระบายน้ า
สํวนท่ีเกินไว๎ใน
ช้ันดิน 

กํอสร๎างธนาคารน้ า
ใต๎ดินแบบปิด  ถนน
ไร๎คลอง  จุดที่ 1 – 
10 ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร รวมยาว 
3.00 เมตร ลึก 
3.50 เมตร สถานท่ี
ด าเนินการที่
สาธารณประโยชน์ 
หมูํที่ 17 

 250,000    ระยะเวลาการ
ระบายของน้ า
สํวนเกินที่
ระบายลงช้ัน
ใต๎ดิน 

ในพื้นที่มีน้ าเก็บ
ในช้ันใต๎ดินและ
สามารถน้ ามาใช๎
ประโยชนไ์ด ๎

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไครส๎ันตสิุข 
หมูํที่ 17 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 91 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการ
ธนาคารน้ าใต๎
ดิน (ถนนไร๎
คลอง ) หมูํที่   
17 

เพื่อใช๎ระบายน้ า
และกักเก็บน้ าใน
ช้ันดินในพื้นที่
ชุมชน 

กํอสร๎างธนาคารน้ าใต๎
ดินแบบปิด ถนนไร๎
คลอง  จุดที่ 1  ขนาด
กว๎าง 0.60 เมตร รวม
ยาว 82.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร เร่ิมต๎นที่
บ๎านนางเฮือน แปงค า 
สิ้นสุดที่บ๎านนางเรไร 
ผู๎ดี และ 
จุดที่ 2 ขนาดกวา๎ง 
0.40 เมตร  รวมยาว
65.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร เร่ิมตน๎ที่บ๎านนาย
เหวี่ยน ทะลา สิ้นสุดที่
บ๎านนายตาล อ านาจ
ศาล 

  100,000   ระยะเวลาการ
ระบายของน้ า
สํวนเกินที่
ระบายลงช้ัน
ใต๎ดิน 

ในพื้นที่มีน้ าเก็บ
ในช้ันใต๎ดินและ
สามารถน้ ามาใช๎
ประโยชนไ์ด ๎

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไครส๎ันตสิุข 
หมูํที่ 17 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 92 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการ
กํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 
18 

เพื่อใช๎สัญจร
ภายในชุมชน 

กํอสร๎างถนน  คสล. 
ขนาดกว๎าง  4.00  
เมตร   ยาว  
120.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 
ไมํมไีหลํทาง เริ่มต๎น
ที่บ๎านนายศักดิ์  ใจ
ผง สิ้นสดุที่สวนนาย
บน  เชิงดอย 

250,000     ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
ถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนมี
เส๎นทางการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านริม
อิง หมูํที่ 18 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 93 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรังเข๎าพ้ืนท่ี
การเกษตร 
หมูํที่ 18 

เพื่อใช๎สัญจรเข๎า
พื้นที่การ
เกษตรกรรม 

จุดที่ 1 ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดนิบดทับแนํน 
ขนาดกวา๎ง 3.50  
เมตร  ยาว 1,000 
เมตร   หนาเฉลีย่ 0.20 
เมตรเริ่มต๎นที่นานาย
นพดล  แก๎ววรรณา   
สิ้นสุดที่นานายประคอง  
ศิริใจ และ 
จุดที่ 2 ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแนํน  
ขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
เร่ิมต๎นที่นานางกัลยา  ศิ
ริแสน  สิ้นสุดที่นานาง
ผิล   แปงกล 

 260,000    ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางสญัจร 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรเข๎า
พื้นที่
เกษตรกรรม 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านริม
อิง หมูํที่ 18 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 94 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการ
กํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 
19 

เพื่อใช๎สัญจร
ภายในชุมชน 

กํอสร๎างถนน  คสล. 
ขนาดกว๎าง  4.00
เมตร   ยาว 
120.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
ไมํมไีหลํทาง เริ่มต๎น
ที่สวน.......... สิ้นสดุ
ที่สวน สส.รังสรรค์ 
วันไชยธนวงค์ 

250,000     ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
ถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนมี
เส๎นทางการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านทุํง
เฉลิมพระ
เกียรติ หมูํที่ 
19 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 95 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการ
ธนาคารน้ าใต๎
ดิน (ถนนไร๎
คลอง) หมูํที่   
19 

เพื่อใช๎ระบายน้ า
และกักเก็บน้ าใน
ช้ันดินในพื้นที่
ชุมชน 

กํอสร๎างธนาคารน้ า
ใต๎ดินแบบปิด ถนน
ไร๎คลอง จุดที่ 1-5 
ขนาดกว๎าง 0.80 
เมตร รวมยาว 
230.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร เริ่มต๎น
ที่สวนนายอานันต์  
เรือนพิบูลย์ สิ้นสดุที่
สวนนายผจญ วงศ์
วุฒิ 

  250,000   ระยะเวลาการ
ระบายของน้ า
สํวนเกินที่
ระบายลงช้ัน
ใต๎ดิน 

ในพื้นที่มีน้ าเก็บ
ในช้ันใต๎ดินและ
สามารถน้ ามาใช๎
ประโยชนไ์ด ๎

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านทุํง
เฉลิมพระ
เกียรติ หมูํที่ 
19 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 96 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนวํยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการ
ธนาคารน้ าใต๎
ดิน หมูํที่ 21 

เพื่อใช๎ระบายน้ า
และกักเก็บน้ าใน
ช้ันดินในพื้นที่
ชุมชน 

กํอสร๎างธนาคารน้ าใต๎
ดินแบบปิด  จุดที่ 1 
ขนาดกวา๎ง 0.40 เมตร  
รวมยาว 280.00 
เมตร ลึก 0.80 เมตร 
เร่ิมต๎นที่สวนนายกู๎
เกียรติ  พรพุทธิชัย  
สิ้นสุดที่สวนนายนิกร  
ประมวล  และกอํสร๎าง
ธนาคารน้ าใต๎ดินแบบ
ปิด  จุดที่ 2 ขนาดกวา๎ง 
0.40 เมตร  รวมยาว 
240.00 เมตร ลึก 
0.80 เมตร เร่ิมต๎นที่
สวนนางศรีพนธ์  เม็ด
ไทยสงค์  สิ้นสุดที่บ๎าน
นายอุดร  ชัยราช 

250,000     ระยะเวลาการ
ระบายของน้ า
สํวนเกินที่
ระบายลงช้ัน
ใต๎ดิน 

ในพื้นที่มีน้ าเก็บ
ในช้ันใต๎ดินและ
สามารถน้ ามาใช๎
ประโยชนไ์ด ๎

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไคร๎เหนือ 
หมูํที่ 21 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 97 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการ
กํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 
21 

เพื่อใช๎สัญจร
ภายในชุมชน 

กํอสร๎างถนน  คสล. 
ขนาดกว๎าง  3.50  
เมตร   ยาว  
144.00   เมตร  
หนา  0.15  เมตร 
ไมํมไีหลํทาง เริ่มต๎น
ที่สวนนายกู๎เกียรติ  
พรพุทธิชัย  สิ้นสุดที่
สวนนายประสิทธิ  
อินเขียว 

  250,000   ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
ถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนมี
เส๎นทางการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไคร๎เหนือ 
หมูํที่ 21 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 98 
 

   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการ
กํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 
21 

เพื่อใช๎สัญจร
ภายในชุมชน 

กํอสร๎างถนน  คสล. 
ขนาดกว๎าง  4.00  
เมตร   ยาว  
120.00   เมตร  
หนา  0.15  เมตร 
ไมํมไีหลํทาง เริ่มต๎น
ทีส่วนนายศิลป์  
สิทธิเลิศ  สิ้นสุดที่
สวนนางรวงทอง  
เถาว์วัลย ์

   250,000  ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
ถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนมี
เส๎นทางการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไคร๎เหนือ 
หมูํที่ 21 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 99 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการ
กํอสร๎างราง
ระบายน้ า 
คสล. พร๎อม
ฝาปิด หมูํที่ 
22 

เพื่อใช๎ระบายน้ า
ในชุมชน 

กํอสร๎างรางระบาย
น้ า คสล.กว๎าง  
0.40  เมตร   ยาว  
110.00   เมตร  
ลึก  0.40-0.50  
เมตร หนา 0.10 
เมตรพร๎อมฝาปิด  
เริ่มต๎นที่บ๎านนาง
การ  สิงห์ใจ สิ้นสดุ
ที่บ๎านนางชุติพร  งค์
ไชย 

250,000     ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าใน
ชุมชน 

น้ าสํวนเกินจาก
ครัวเรือนได๎รับ
การระบายอยําง
ถูกสุขลักษณะ 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านทุํง 
โห๎งเหนือ 
หมูํที่ 22 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 100 
 

   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการ
กํอสร๎างวาง
ทํอสํงน้ าเพื่อ
การเกษตร 
หมูํที่ 22 

เพื่อผันน้ าจาก
ฝายน้ าล๎นห๎วย
ผึ้งไปใสํในอําง
เก็บน้ าบ๎านทํุง
โห๎ง 

กํอสร๎างขุดวางทํอ 
พีวีซี ขนาด
เส๎นผาํศูนย์กลาง   
8 น้ิว ช้ัน 8.5 ยาว 
4.00  เมตร ยาว
รวม 1,060 ม. 
เริ่มต๎นจากฝาย
ชะลอน้ าห๎วยผึ้ง  หมูํ
ที่ 22  สิ้นสุดอําง
เก็บน้ าบ๎านทํุงโห๎ง 

  940,000   มีน้ าเพิ่มใน
อํางเก็บน้ า
บ๎านทุํงโห๎งไมํ
น๎อยกวําร๎อย
ละ 50 

ประชาชนในเขต
โซนทุํงโห๎งมีน้ า
ใช๎อยํางเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านทุํง 
โห๎งเหนือ 
หมูํที่ 22 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 101 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการ
กํอสร๎างถนน
หินคลุก  หมูํ
ที่ 23 

เพื่อใช๎สัญจรเข๎า
พื้นที่การ
เกษตรกรรม 

จุดที่ 1 กอํสร๎างถนนหิน
คลุก ขนาดกว๎าง 4.00  
เมตร  ยาว 395.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร เร่ิมต๎นที่สวนนาง
สมพร  วงค์ใหญํ   
สิ้นสุดที่สวนเรือโทอเนก 
อิ่นค า  และ 
จุดที่ 2  กํอสร๎างถนน
หินคลุก ขนาดกว๎าง 
4.00  เมตร  ยาว 
90.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 
เร่ิมต๎นที่สวนนางสมพร  
วงค์ใหญํ  สิ้นสุดที่สวน
นางสมพร  วงค์ใหญ ํ
 

250,000     ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางสญัจร 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรเข๎า
พื้นที่
เกษตรกรรม 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ระเมศ หมูํที่ 
23 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 102 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการ
กํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 
23 

เพื่อใช๎สัญจร
ภายในชุมชน 

จุดที่ 1  กอํสร๎างถนน 
คสล.ขนาดกว๎าง  4.00  
เมตร   ยาว  67.00   
เมตร  หนา  0.15  เมตร 
ไมํมีไหลํทาง เริ่มตน๎ที่วดั
พระธาตมุํอนกูแํกว๎ สิ้นสดุ
ที่สวนนายไพบูลย์  รักตน 
และ 
จุดที่ 2   กอํสร๎างถนน 
คสล.ขนาดกว๎าง  4.00  
เมตร   ยาว  53.00   
เมตร  หนา  0.15  เมตร 
ไมํมีไหลํทาง เริ่มตน๎ที่สวน
นายไพบูลย์  รักตน  
สิ้นสุดที่สาธารณประโยชน์ 
หมูํที่ 23 

 250,000    ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
ถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนมี
เส๎นทางการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ระเมศ หมูํที่ 
23 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 103 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พฒันาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการ
ปรับปรุง
ระบบผลิตน้ า
ดื่มชุมชน  
หมูํที่ 24 

เพื่อปรับปรุง
ระบบผลิตน้ าดื่ม
ชุมชน ให๎มี
มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบสูบน้ า 
ระบบกรองน้ า 
จ านวน 1 ระบบ 
และตดิตั้งเครื่องสูบ
น้ า จ านวน 1 ชุด
พร๎อมอุปกรณต์ิดตั้ง 
สถานท่ีด าเนินการ
ระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 24 

250,000     น้ าดื่มชุมชนได๎
มาตรฐาน
ตามที่กรม
อนามัย
ก าหนด 

ประชาชนมีน้ า
ดื่มที่สะอาดและ
ปลอดภัยส าหรับ
การอุปโภค 
 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไคร๎ใต๎ หมูํที่ 
24 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 104 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการขุด
เจาะบํอ
บาดาล หมูํที่ 
24 

เพื่อใช๎ผลิต
น้ าประปาใน
ชุมชน 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
ขนาด
เส๎นผาํศูนย์กลาง 6 
นิ้ว  ความลึก 
120.00 เมตร 
จ านวน 1  บํอ 
ปริมาณน้ าไมํน๎อย
กวํา 5.00 ลูกบาศก์
เมตรตํอ 1 ช่ัวโมง  
สถานท่ีด าเนินการ
ระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 24 

 250,000    ปริมาณน้ าท่ี
ขุดเจาะมีไมํ
น๎อยกวํา 10 
ลบ.ม./ชม. 

มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับการผลิต
น้ าประปา 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไคร๎ใต๎ หมูํที่ 
25 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 105 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขดีความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการ
กํอสร๎างวาง
ทํอประปา  
หมูํที่ 24 

เพื่อวางทํอ
น้ าประปาให๎กับ
ประชาชนครบ
ทุกครัวเรือน 

กํอสร๎างวางทํอ
ประปา ทํอพีวีซี 
ขนาด
เส๎นผาํศูนย์กลาง 2 
นิ้ว  ช้ัน 13.5 รวม
ยาว 2,100.00 
เมตร พร๎อมอุปกรณ์
ติดตั้ง เริม่ต๎นท่ี
ระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญํ หมูํที่ 24 
สิ้นสุดที่บ๎านนางบัว
เร็ว หมอปุา 

  280,000   ร๎อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช๎ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช๎
เพียงพอครบทุก
ครัวเรือน 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไคร๎ใต๎ หมูํที่ 
24 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 106 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เช่ือมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการ
กํอสร๎างราง
ระบายน้ า 
คสล. หมูํที่ 
25 

เพื่อใช๎ระบายน้ า
ในชุมชน 

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. กว๎าง  0.40  เมตร   
ยาว  55.00   เมตร  ลกึ
เฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร  
หนา 0.10 เมตร พร๎อม
ฝาปิด เริ่มต๎นที่บ๎านนาย
หวัน  หมอปุา สิ้นสดุที่
บ๎านนางสาคร  สินเปียง 
และ 
จุดที่ 2 กํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล. กว๎าง  
0.40  เมตร   ยาว  
55.00   เมตร  ลกึเฉลี่ย 
0.40-0.50 เมตร  หนา 
0.10 เมตร พร๎อมฝาปิด 
เริ่มตน๎ที่บ๎านนายระถกิ  
ชาติคง  สิ้นสดุที่บ๎านนาย
อ าพูล  กองค า 

250,000     ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าใน
ชุมชน 

น้ าสํวนเกินจาก
ครัวเรือนได๎รับ
การระบายอยําง
ถูกสุขลักษณะ 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไครล๎านทอง 
หมูํที่ 25 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 107 
 

   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการขุด
เจาะบํอ
บาดาล หมูํที่ 
25 

เพื่อใช๎ผลิต
น้ าประปาใน
ชุมชน 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
ขนาด
เส๎นผาํศูนย์กลาง 6 
นิ้ว  ความลึก 
120.00 เมตร  
จ านวน 1  บํอ  
ปริมาณน้ าไมํน๎อย
กวํา 5.00 ลูกบาศก์
เมตรตํอ 1 ช่ัวโมง 
สถานท่ีด าเนินการ
ระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 25 

 250,000    ปริมาณน้ าท่ี
ขุดเจาะมีไมํ
น๎อยกวํา 10 
ลบ.ม./ชม. 

มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับการผลิต

น้ าประปา 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไครล๎านทอง 
หมูํที่ 25 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 108 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการ
กํอสร๎าง
ระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
25 

เพื่อผลิต
น้ าประปาให๎กับ
ประชาชนครบ
ทุกครัวเรือน 

กํอสร๎างระบบ
ประปาถังเชมเปญ 
ขนาดความจุ 
15.00 ลูกบาศก์
เมตร และระบบ
กรองน้ า และถังเก็บ
น้ า คสล. และโรงสูบ 
จ านวน 1 ระบบ 
สถานท่ีด าเนินการ ที่
สาธารณประโยชน์ 
หมูํที่ 25 

  1,600,000   ร๎อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช๎ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
การอุปโภค 
บริโภคใน
ครัวเรือน 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไครล๎านทอง 
หมูํที่ 25 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 109 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ  
หมูํที่   7 

เพื่อเพ่ิมแสง
สวํางภายใน
เส๎นทางสญัจรใน
ชุมชน 

ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะหมูํบ๎าน 
ติดตั้งโคมไฟฟูา 
ขนาด 1*36 วัตต์ 
จ านวน 14.00 โคม 
พร๎อมสายไฟฟูาและ
อุปกรณ์ตดิตั้ง  

  250,000   จ านวนพื้นที่  
ที่ได๎รับแสง
สวํางจากการ
ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรใน
เวลากลางคืน 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านทุํง
ขันไชย หมูํที่ 
7 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 110 
 

   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 
หมูํที่ 11 

เพื่อขยายเขต
การใช๎ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรของ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูาปัก
เสาไฟฟูาและติดตั้ง
สายไฟฟูา ขนาด 
220 วัตต์ รวมยาว 
840 .00 เมตร 
พร๎อมอุปกรณต์ิดตั้ง 
เริ่มต๎นท่ีนายนาย
สวาท  ไกลถิ่น  
สิ้นสุดที่นานายสมัค 
พรมต๎น 

 990,000    ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมี
ไฟฟูาใช๎
ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

ประชาชนได๎ใช๎
ไฟฟูา เพื่อ
อ านวยความ
สะดวกในการท า
เกษตรกรรม 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ผึ้ง หมูํที่ 11 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 111 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 
หมูํที่ 12 

เพื่อขยายเขต
การใช๎ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรของ
ประชาชน 

จุดที่ 1 ขยายเขตไฟฟูา 
ปักเสาไฟฟูาและติดตั้ง
สายไฟฟูา ขนาด 220 
วัตต์ รวมยาว 2,185.00 
เมตร พรอ๎มอุปกรณ์ติดตั้ง 
เริ่มตน๎ทีน่านายประยูร  
อัศวภูมิ  สิ้นสุดที่นานาย
พลอย  ศรีมงคล  และ 
จุดที่ 2 ขยายเขตไฟฟูา 
ปักเสาไฟฟูาและติดตั้ง
สายไฟฟูาขนาด 220 
วัตต์ รวมยาว 2,100.00 
เมตร พรอ๎มอุปกรณ์ติดตั้ง 
เริ่มตน๎ทีน่ายสมเพชร  ธิ
โนชัย  สิน้สุดทีน่านาย
หมุน  มูลศร ี

 5,090,000    ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมี
ไฟฟูาใช๎
ส าหรับการ
เกษตรกรรม 

ประชาชนได๎ใช๎
ไฟฟูา เพื่อ
อ านวยความ
สะดวกในการท า
เกษตรกรรม 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านรํอง
ริว หมูํที่ 12 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 112 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการ
ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ  
หมูํที่   19 

เพื่อเพ่ิมแสง
สวํางภายใน
เส๎นทางสญัจรใน
ชุมชน 

จุดท่ี 1 ขยายเขตไฟฟูา ปักเสา
ไฟฟูาและติดต้ังสายไฟฟูาขนาด 
220 วัตต์ รวมยาว 470.00 
เมตร พร๎อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
เริ่มต๎นท่ีบ๎านนายศรีชม  วงค์วะ
ลังศักด์ิ  สิ้นสุดท่ีบ๎านนายเกษม  
สมฤทธ ิ
จุดท่ี 2 ขยายเขตไฟฟูา ปักเสา
ไฟฟูาและติดต้ังสายไฟฟูาขนาด 
220 วัตต์ รวมยาว 150.00 
เมตร พร๎อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
เริ่มต๎นท่ีบ๎านนายสังคม  ณ  
นําน  สิ้นสุดท่ีสวนนายผําน  ธิ
โนชัย 
จุดท่ี 1 ขยายเขตไฟฟูา ปักเสา
ไฟฟูาและติดต้ังสายไฟฟูาขนาด 
330 วัตต์ รวมยาว 470.00 
เมตร พร๎อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
เริ่มต๎นท่ีซยอ6 หมูํท่ี 19 สิ้นสุด
ท่ี...... 
 

 1,150,000    จ านวนพื้นที่  
ที่ได๎รับแสง
สวํางจากการ
ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรใน
เวลากลางคืน 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านทุํง
เฉลิมพระ
เกียรติ หมูํที่ 
19 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 113 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวดัเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุด
ลอกอํางเก็บ
น้ าบ๎านห๎วย
ไคร๎ หมูํที่ 3 

เพื่อใช๎กักเก็บน้ า
ใช๎ส าหรับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

ขุดลอกปากกว๎าง 
30.00  เมตร   
ท๎องกว๎าง 25.00 
เมตร  ยาวรวม 
200.00 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร 
เริ่มต๎นที่อํางเก็บน้ า
บ๎านห๎วยไคร๎ สิ้นสุด
ที่ล าห๎วยไคร๎ หมูํที่ 
3 

250,000     ร๎อยละความจุ
ของปริมาณน้ า
หลังจากการ
ขุด 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎าน หมูํ
ที่ 3 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 114 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการ
กํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ า หมูํ
ที่ 4 

เพื่อใช๎กักเก็บน้ า
ใช๎ส าหรับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

กํอสร๎างฝายชะลอน้ า 
สันฝายกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 10.00 
เมตร  สูง 1.00 เมตร 
หนา 0.25 เมตร 
เริ่มต๎นท่ีบ๎านนาย
อ านวย  บุญยรัตน์  
สิ้นสุดท่ีบ๎านนาย
ประหยัด  ธรรมศิลป์ 

 250,000    จ านวนพื้นที่
เกษตรกรรมที่
ได๎รับ
ประโยชน์จาก
ฝาย 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎ส าหรับการ
เกษตรกรรม
ตลอดทั้งป ี

แผนพฒันา
หมูํบ๎านรํอง
แชํ หมูํที่ 4 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 115 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการ
กํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ า หมูํ
ที่ 6 

เพื่อใช๎กักเก็บน้ า
ใช๎ส าหรับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

กํอสร๎างฝายชะลอน้ า 
สันฝายกว๎าง 4.00 
เมตร  ยาว 12.00 
เมตร สูง 3.00 เมตร 
เริ่มต๎นท่ีนานายแพทย์
จักรธรรม  ธรรมศักดิ์  
สิ้นสุดท่ีล าห๎วยไคร๎ 

 250,000    จ านวนพื้นที่
เกษตรกรรมที่
ได๎รับ
ประโยชน์จาก
ฝาย 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎ส าหรับการ
เกษตรกรรม
ตลอดทั้งป ี

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไคร๎ใหมํ หมูํ
ที่ 6 

ส านักปลดั 

4 โครงการขุด
ลอกหนอง
ปลาขาว หมูํ
ที่ 6 

เพื่อใช๎กักเก็บน้ า
ใช๎ส าหรับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

ขุดลอกปากกว๎าง 
30.00  เมตร   ท๎อง
กว๎าง 25.00 เมตร  
ยาวรวม 190.00   
เมตร  ลึกเฉลี่ย 3.00 
เมตร เร่ิมต๎นที่สวนนาย
น๎อย  หงส์ทอง  สิ้นสุด
ที่สวนนายนอ๎ย  หงษ์
ทอง 

  499,500   ร๎อยละความจุ
ของปริมาณน้ า
หลังจากการ
ขุดลอก 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไคร๎ใหมํ หมูํ
ที่ 6 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 116 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการขุด
ลอกอิงหลง
เหนือ หมูํที่ 6 

เพื่อใช๎กักเก็บน้ า
ใช๎ส าหรับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

ขุดลอกปากกว๎าง 
35.00  เมตร   
ท๎องกว๎าง 30.00 
เมตร  ยาวรวม 
200.00   เมตร  
ลึกเฉลีย่ 2.00 
เมตร เริ่มต๎นที่สวน
นางพัชรี  สุแสง  
สิ้นสุดที่นานายธรรม
ยุทธ  อินผง 

   499,900  ร๎อยละความจุ
ของปริมาณน้ า
หลังจากการ
ขุดลอก 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไคร๎ใหมํ หมูํ
ที่ 6 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 117 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการ
กํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ ารํอง
ดินแดง หมูํที่ 
12 

เพื่อใช๎กักเก็บน้ า
ใช๎ส าหรับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

กํอสร๎างฝายชะลอ
น้ า สันฝายกว๎าง  
6.00   เมตร   ยาว  
25.00เมตร  สูง  
4.00 เมตร เริ่มต๎น
ที่สวนนายไพ  ผิวค า  
สิ้นสุดทีส่วนนายศรี
ลัย  แสงศรีจันทร ์

  800,000   จ านวนพื้นที่
เกษตรกรรมที่
ได๎รับ
ประโยชน์จาก
ฝาย 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎ส าหรับการ
เกษตรกรรม
ตลอดทั้งป ี

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านรํอง
ริว หมูํที่ 12 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 118 
 

   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการขุด
ลอกห๎วยหิน
มน หมูํที่ 16 

เพื่อใช๎กักเก็บน้ า
ใช๎ส าหรับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

ขุดลอกปากกว๎าง 
30.00 เมตร   ท๎อง
กว๎าง 26.00 เมตร  
ยาวรวม 145.00   
เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร เริ่มต๎น
ที่ห๎วยหินมน หมูํที่ 
16 สิ้นสุดทีโ่รงเรียน
บ๎านรํองแชํ 

250,000     ร๎อยละความจุ
ของปริมาณน้ า
หลังจากการ
ขุดลอก 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านมํวง
ไพลวัลย์ หมูํ
ที่ 16 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 119 
 

   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการ
กํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ าห๎วย
หินมน หมูํท่ี 
16 

เพื่อใช๎กักเก็บน้ า
ใช๎ส าหรับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

กํอสร๎างฝายชะลอ
น้ า  สันฝายกว๎าง   
6.00 เมตร   ยาว  
24.00 เมตร  สูง  
3.00 เมตร เริ้มต๎น
ที่ล าห๎วยหินมน 
สิ้นสุดที่
สาธารณประโยชน์ 
หมูํที่ 16 

 530,000    จ านวนพื้นที่
เกษตรกรรมที่
ได๎รับ
ประโยชน์จาก
ฝาย 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎ส าหรับการ
เกษตรกรรม
ตลอดทั้งป ี

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านมํวง
ไพลวัลย์ หมูํ
ที่ 16 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 120 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขุด
ลอกหนอง
ยาว  หมูํที่   
18 

เพื่อใช๎กักเก็บน้ า
ใช๎ส าหรับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

ขุดลอกขนาด
ปากกว๎าง 35.00  
เมตร   ท๎องกว๎าง 
30.00 เมตร  ยาว 
250.00  เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร 
เริ่มต๎นท่ีนายนาย
ถวิน  จันทร์ทะเลิง  
สิ้นสุดที่นานายธวัช
ชัย  แสนสาร 

  499,000   ร๎อยละความจุ
ของปริมาณน้ า
หลังจากการ
ขุดลอก 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านริม
อิง หมูํที่ 18 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 121 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการ
กํอสร๎างฝาย
ห๎วยห๎ววัว 
หมูํที่ 21 

เพื่อใช๎กักเก็บน้ า
ใช๎ส าหรับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

กํอสร๎างฝายชะลอ
น้ า  สันฝายกว๎าง  
4.00 เมตร   ยาว  
12.00เมตร  สูง  
2.50 เมตร เริ่มต๎น
ที่ล าห๎วยหัววัว  
สิ้นสุดทีส่วนนาง
ศิริพร  มะโนศร ี

 250,000    จ านวนพื้นที่
เกษตรกรรมที่
ได๎รับ
ประโยชน์จาก
ฝาย 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎ส าหรับการ
เกษตรกรรม
ตลอดทั้งป ี

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านห๎วย
ไคร๎เหนือ 
หมูํที่ 21 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 122 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการขุด
ลอกฝาย
หลวงห๎วยผึ้ง 
หมูํที่ 22 

เพื่อใช๎กักเก็บน้ า
ใช๎ส าหรับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

ขุดลอกปากกว๎าง  
30.00  เมตร   
ท๎องกว๎าง 25.00 
เมตร  ยาวรวม 
200.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร 
เริ่มต๎นท่ีฝายหลวง
ห๎วยผึ้ง หมูํที่ 22 
สิ้นสุดทีล่ าห๎วยผึ้ง 

 499,300    ร๎อยละความจุ
ของปริมาณน้ า
หลังจากการ
ขุดลอก 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพียงพอใน
การท า
เกษตรกรรม 

แผนพัฒนา
หมูํบ๎านทุํง 
โห๎งเหนือ 
หมูํที่ 22 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 123 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงานท่ี
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการกํอสร๎าง
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญํ บ๎าน
ทุํงโห๎ง  หมูํที่ 5 

เพื่อใช๎เป็นแหลํง
น้ าส าหรับการ
อุปโภคและ
บริโภคในชุมชน 

กํอสร๎างประปาผิวดิน
ขนาดใหญ ํตามแบบแปลน
ที่ อบต.เวียง ก าหนด แบบ
มาตรฐานระบบประปา
หมูํบ๎านแบบผิวดินขนาด
ใหญํ แบบเลขท่ี 
412003,1141010,2
111100,3111030,9
11001,911002,911
006,921001,99100
2 พร๎อมด๎วยรายการฯ 
เฉพาะแหํง,รายการฯทั่วไป 

4,200,000     จ านวนครัวเรือน
ที่ได๎ใช๎น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ส าหรับการอุปโภค

บริโภคอยาํงเพียงพอ 

กองชําง/
จังหวัด

เชียงราย 

แบบ ผ.๐๒/2 



หนา้ 124 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงานท่ี
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2. โครงการกํอสร๎าง
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญํ บ๎าน
มํวงไพรวัลย์  หมูํ
ที่ 16 

เพื่อใช๎เป็นแหลํง
น้ าส าหรับการ
อุปโภคและ
บริโภคในชุมชน 

กํอสร๎างประปาผิวดิน
ขนาดใหญ ํตามแบบแปลน
ที่ อบต.เวียง ก าหนด แบบ
มาตรฐานระบบประปา
หมูํบ๎านแบบผิวดินขนาด
ใหญํ แบบเลขท่ี 
412003,1141010,2
111100,3111030,9
11001,911002,911
006,921001,99100
2 พร๎อมด๎วยรายการฯ 
เฉพาะแหํง,รายการฯทั่วไป 

4,200,000     จ านวนครัวเรือน
ที่ได๎ใช๎น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ส าหรับการอุปโภค

บริโภคอยาํงเพียงพอ 

กองชําง/
จังหวัด

เชียงราย 

แบบ ผ.๐๒/2 



หนา้ 125 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงานท่ี
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมูํที่ 4 เช่ือมเขต
ต าบลหงาว 

เพื่อใช๎เป็น
เส๎นทางสญัจร
ของประชาชน
ทั้งสองต าบล 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว๎าง 
6.00 เมตร ยาว 
1,700.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร มีพื้นท่ี
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตไมํน๎อยกวําจ านวน 
10,200.00 ตารางเมตร 
สถานท่ีด าเนินการ สายทาง
บ๎านรํองแชํ หมูํท่ี 4 ต าบล
เวียง เชื่อมตํอบ๎านปุาจี้ หมํูท่ี 
8 ต าบลหงาว 

6,700,000     ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
ถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนท้ังสอง
ต าบลได๎รบัความ
สะดวกในการเดินทาง
ระหวํางต าบล 

กองชําง/
ทางหลวง

ชนบทที่ 17 

แบบ ผ.๐๒/2 



หนา้ 126 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การพฒันาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ด๎านการค๎า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงานท่ี
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4. โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกบด
ทับแนํน หมูํที่ 
12 เช่ือมตํอ 
ต าบลสันทราย
งาม หมูํที่ 2   
อ าเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อสร๎างเส๎นทาง
การสัญจรเข๎าสูํ
พื้นท่ีการเกษตร  
และใช๎เป็น
เส๎นทางการ
คมนาคมของ
ประชาชนระหวําง
ต าบลเวียง อ าเภอ
เทิง จังหวัด
เชียงราย และ
ต าบลสันทราย
งาม  อ าเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย 

กํอสร๎างถนนหินคลุก ขนาด
กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 
4,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.07 เมตร รวมมีปริมาณ
หินคลุกไมํน๎อยกวํา 
1,764.00 ลูกบาศก์เมตร 
รวมมีพื้นท่ีถนนหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 25,200.00 
ตารางเมตร เริ่มต๎นท่ีบ๎าน
รํองริว หมูํท่ี 12  เชื่อมตํอ 
ต าบลสันทรายงาม หมูํท่ี 2 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

1,500,000     ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 
เส๎นทาง 

ประชาชนทั้งสอง
ต าบลที่มเีส๎นทางการ
สัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง/
อบจ.

เชียงราย 

แบบ ผ.๐๒/2 



หนา้ 127 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงานท่ี
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมูํที่ 25 
เชื่อมตํอ หมูํท่ี 3 

เพื่อใช๎เป็น
เส๎นทางสญัจร
ของประชาชน
ทั้งสองหมูํบ๎าน
และใกลเ๎คียง 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว๎าง 
6.00 เมตร ยาว 
1,650.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร มีพื้นท่ี
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตไมํน๎อยกวําจ านวน 
9,900.00 ตารางเมตร 
สถานท่ีด าเนินการ สายทาง
บ๎านห๎วยไคร๎ลานทอง หมูํท่ี 
25  เชื่อมตํอบ๎านห๎วยไคร๎ 
หมูํท่ี 3 ต าบลเวียง 

6,600,000     ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
ถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนในพื้นที่
ชุมชนบ๎านห๎วยไคร๎
ได๎รับความสะดวกใน
การเดินทางระหวําง
หมูํบ๎าน 

กรมสํงเสรมิ
การปกครอง
สํวนท๎องถิ ่

แบบ ผ.๐๒/2 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

 
 
  
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๏ะพร๎อมเกา๎อี้รับประทานอาหาร
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
เวียง 
-โต๏ะขนาดความกว๎างไมํน๎อยกวํา 60 
ซม. ยาวไมํน๎อยกวํา 120 ซม. สูงไมํ
น๎อยกวํา 50 ซม. โครงโต๏ะท าด๎วยไม๎
หรือเหล็ก พื้นหน๎าโต๏ะท าด๎วยไม๎ ทาสี
ขาว 
-เก๎าอี้ แบบคละสี  กว๎างไมํน๎อยกวํา 30 
ซม. ยาวไมํน๎อยกวํา 30 ซม. สูงรวมไมํ
น๎อยกวํา 50 ซม. เบาะสูงจากพ้ืน  30  
ซม. โครงเก๎าอี้ท าด๎วยไม๎หรือเหล็ก พ้ืน
รองนั่งและพนักพิงท าด๎วยไม ๎
-จ านวน  25 ชุด 

162,000     กอง
การศึกษา 

รวม 162,000      

แบบ ผ.๐3 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘(แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นแบบที่
ก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ 
ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํ
วันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นประกอบด๎วย 
  ๑.๑ ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๒๐ คะแนน 
  ๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน 
  ๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด๎วย 
   (๑)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๑๐ คะแนน 
   (๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
   (๓)  ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
   (๔)  วิสัยทัศน์  ๕ คะแนน 
   (๕)  กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
   (๖)  เปูาประสงค์ของแตลํะประเด็นกลยุทธ์  ๕ คะแนน 
   (๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
   (๘)  แผนงาน ๕ คะแนน 
   (๙)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
   คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
             ๒.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
ประกอบด๎วย 
  ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐ คะแนน 
  ๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
  ๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
  ๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน  ๑๐ คะแนน 
  ๒.๕ โครงการพัฒนา  ๖๐ คะแนน ประกอบด๎วย 
   (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ คะแนน 
   (๒)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ  ๕ คะแนน 
   (๓)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง ๕ 
คะแนน 
   (๔)  โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
   (๕)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒    ๕ คะแนน 
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   (๖)  โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐  ๕ คะแนน 
   (๗)  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน 
   (๘)  โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
   (๙)  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕ คะแนน 
   (๑๐)  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
   (๑๑)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ ๕ 
คะแนน 
   (๑๒)  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 
   คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
         ๓.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
 ผลจากการพัฒนาท๎องถิ่น ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565   องค์การบริหารสํวนต าบล
เวียง  ได๎มีการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  โดยมีการจัดสรรงบประมาณโดยเฉลี่ยหมูํบ๎านละ 200,000 – 
250,000  บาท  เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานโครงการพัฒนาในหมูํบ๎าน เชํน การสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  การสร๎างรางระบายน้ า  การสร๎างระบบประปา  การกํอสร๎างและปรับปรุงถนนเข๎าพ้ืนที่การเกษตร  
เป็นต๎น    
 ส าหรับการพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตนั้น  มีการสํงเสริมและฝึกทักษะอาชีพให๎กับประชาชนทั่วไป  เพ่ือ
สร๎างรายได๎และสามารถยึดเป็นอาชีพหลักในการด าเนินชีวิต    สํวนในด๎านการรักษาความสงบภายในนั้น   มี
โครงการในลักษณะฝึกอบรมเพ่ิมทักษะให๎กับผู๎น า กลุํม อปพร.  ในการปฏิบัติหน๎าที่ใหนหมูํบ๎านในการรักษา
ความสงบเรียบร๎อยของชุมชน  รวมทั้งทักษะในการปูองกันและระงับเหตุสาธารณภัยตํางๆได๎อยํามี
ประสิทธิภาพ      ในสํวนของงานด๎านสาธารณสุข  ในชํวงต๎นปี พ.ศ.2563  องค์การบริหารสํวนต าบลเวียง ได๎
พบผู๎ปุวยโรคโควิด-19 ในพื้นที่เป็นรายแรกของจังหวัดเชียงราย  องค์การบริหารสํวนต าบลเวียงได๎รํวมกับสํวน
ราชการในพ้ืนที่และรวมทั้งโรงพยายบาลอ าเภอเทิง  เพ่ือระงับการแพรํระบาด และการปูองกัน พร๎อมกับสร๎าง
ความเข๎าใจให๎กบัชุมชนในการปฏิบัติตนเองในการปูองกัน จึงท าให๎สามารถควบคุมการแพรํระบาดของโรคโค
วิด-19  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เมื่อสามารถควบคุมได๎แล๎ว มีการประชุมเพ่ือถอดบทเรียน เพ่ือก าหนดเป็นกล
ยุทธ์ในการบริหารจัดการในการระงับ  ปูองกันในอนาคต  และเพ่ือเป็นต๎นแบบให๎กับองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอ่ืน ๆ ในการบริหารจัดการตํอไป 
 ด๎านการเกษตร  องค์การบริหารสํวนต าบลเวียง มีการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกษตรกรในพื้นที่ ได๎มี
การใช๎เทคโนโลยีด๎านชีวภาพเพ่ือจัดการกับผลผลิตทางการเกษตร  เชํน  การผลิตน้ าหมักชีวภาพ  การผลิตปุ๋ย
หมักอินทรีย์  การผลิตหัวเชื้อในการก าจัดและควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช  โดยมีจุดประสงค์และเปูาหมายให๎
เกษตรกรสามารถลดต๎นทุนในการผลิต และสร๎างความปลอดภัยให๎กับผู๎บริโภค ในด๎านอาหารที่ปลอดสารเคมี  
ปัจจุบันได๎มีการขยายผลการด าเนินงานให๎กับเกษตรกรที่มีการผลิตข๎าวและผลไม๎ที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก เชํน
ล าไย  เพ่ือเปูาหมายในการพัฒนาให๎เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง 
 ด๎านสิ่งแวดล๎อม  องค์การบริหารสํวนต าบลเวียง ได๎มีการขุดลอกแหลํงน้ าพร๎อมกับการสร๎างฝาย
ชะลอความชุํมชื้นในพ้ืนที่  เพ่ือใช๎เป็นแหลํงน้ าส าหรับพ้ืนที่การเกษตร  และอีกท้ังมีการสํงเสริมและสนับสนุน
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ให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีการจัดท าธนาคารน้ าใต๎ดิน   วัตถุประสงค์เพ่ือระบายน้ าที่ทํวมขังและกักเก็บน้ าลงสูํชั้น
ใต๎ดิน  ท าให๎มีปริมาณน้ าในชั้นใต๎ดินตื้นขึ้น  และเพ่ือเป็นแหลํงน้ าต๎นทุนส าหรับการเกษตรกรรม เป็นต๎น 
  
          ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ๔.4.๑ ผลกระทบน าไปสูํอนาคต 
   (เชํน จะท า สนับสนุน สํงเสริม ปูองกัน อยํางไร เป็นต๎น) 
  ๔.๒ ข๎อสังเกต ข๎อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข๎อมูลเพื่อน าไปสูํข๎อเสนอแนะ เป็นต๎น) 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) 

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

  อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548, ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข๎อ  17 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 7467  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563  เรื่อง แนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) 
  องค์การบริหารสํวนต าบลเวียง  ได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70)   
และได๎เสนอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลเวียง  ให๎ความเห็นชอบเรียบร๎อยแล๎ว  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ
ที่ 4  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  13  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  และสภาองค์การบริหารสํวนต าบลเวียงได๎มีมติ
เห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นดังกลําวเรียบร๎อยแล๎ว  นายกองค์การบริหารสํวนต าบลเวียงจึงได๎อนุมัติให๎ใช๎
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) ขององค์การบริหารสํวนต าบลเวียง  เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนา
ท๎องถิ่นและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี  งบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม  งบประมาณราย
จํายเงินสะสม  ตํอไป 
  จึงประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   26   เดอืนสิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖4 
 

     
     (ลงชื่อ)        สวาท    สมใจ 
        (นายสวาท   สมใจ ) 
                    นายกองค์การบริหารสํวนต าบลเวียง 

 


