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แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70 เพ่ิมเติมฉบับที ่1  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง    อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 

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

 
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ๑. ด้านกายภาพ  
  ๑.๑  ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียง 
  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๔๕  หมู่ที่ ๑๒  ถนนเทิง – เชียงของ  ตําบลเวียง  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย     
๕๗๑๖๐  ห่างจากที่ว่าการอําเภอเทิงไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๓ กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย
ประมาณ ๖๕ กิโลเมตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของศาลากลางจังหวัดเชียงราย สถานที่ราชการใกล้เคียง
คือ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายสาขาเทิง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๐๘.๘๓ ตร.กม. หรือ ๖๘,๐๑๘.๗๕ ไร่ 
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  ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มตามแนวเขตภูเขา และเขตปุาไม้ มีแม่น้ําอิงและแม่น้ําลาวไหลผ่าน 
ที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นเชิงเขาและที่ราบเชิงเขา   ทิศใต้มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๐ ( อ.เทิง –  
อ.เชียงของ)  และทิศเหนือมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ ( เส้นทาง  อ.เมือง  จ.เชียงราย – อ.เชียงคํา 
จ.พะเยา)   
  ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  อากาศบนภูเขาจะค่อนข้างเย็นแต่ฤดูกาลจะเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนโดยได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนและลมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่ม
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคมและฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 
 
  ๑.๔ ลักษณะของดิน  
  ประกอบด้วยดิน ๒ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ บริเวณที่ราบเป็นดิน ที่เกิดจากตะกอนลําน้ําระดับต่าง ๆ 
และบริเวณภูเขาและที่สูงชัน   เป็นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชัน  ดินตะกอนลําน้ําระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย
ดินหลายชนิด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ําถึงดีหรือดีปานกลาง เนื้อดินร่วน จนถึงดินเหนียว มีการระบาย
น้ําดีจนถึงเลวปกติใช้ในการทํานา  ดินบนภูเขาและที่ชันมีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแห่งมีก้อนกรวดและก้อนหิน
ปะปนในเนื้อดินหรือกระจัดกระจายไปตามผิวดิน ลักษณะเนื้อดินสีของดินและปฏิกิริยาดิน แตกต่างกันไป
แล้วแต่ชนิดของหินต้นกําเนิดโดยทั่วไปมักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 
  ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ํา  
  มีแม่น้ําสาขาที่ไหลผ่าน เช่น แม่น้ําอิง ความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดประมาณ ๑๐๐ ก.ม. ต้นน้ํา
เกิดจากส่วนด้านใต้ของหนองเล็งทรายก่อนเข้ากว๊านพะเยาไหลผ่านอําเภอเทิงไปบรรจบกับแม่น้ําโขงที่อําเภอ
เชียงของ และแม่น้ําลาวที่บรรจบกับน้ําแม่น้ําหงาว และไหลผ่านมาบรรจบกับแม่น้ําอิง ด้านหลังเทศบาลตําบล
เวียงเทิง   นอกจากแม่น้ําสาขาที่ไหลผ่านแล้ว พ้ืนที่ตําบลเวียง ยังมีอ่างเก็บน้ํา เช่น อ่างเก็บน้ําบ้านทุ่งโห้ง   
อ่างเก็บน้ําบ้านห้วยไคร้  อ่างเก็บน้ําห้วยริว และอ่างเก็บน้ําห้วยหลวง ที่ใช้การการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
และใช้ในภาคเกษตรกรรม 
 
  ๑.๖ ลักษณะของไม้และปุาไม ้  
  มีลักษณะเป็นปุาเบญจพรรณ  ปุาแพะหรือปุาเต็งรัง มีลักษณะเป็นปุาโปร่ง มีต้นไม้ขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ฤดูแล้งจะผลัดใบ และมีไฟปุาเกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี  พ้ืนที่ปุาไม้ที่สําคัญ ได้แก่ ปุาดอยทา ปุา
ห้วยไคร้ เป็นต้น 
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 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  ๒.๑ เขตการปกครอง  

  หมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  มีจ านวน  ๒๐  หมู่บ้าน  
ดังนี้ 
  ๑.บ้านห้วยไคร้  หมู่ที่  ๓  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายนิกร   แปงคํา 
 ๒.บ้านร่องแช่  หมู่ที่  ๔  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายจวน          ทิพบุญศรี 

๓.บ้านทุ่งโห้ง  หมู่ที่  ๕  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายทินกร เย็นจุรีย์ 
๔.บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่  ๖  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ     นายประทวน กรดแก้ว 
๕.บ้านทุ่งขันไชย       หมู่ที่  ๗  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประดิษฐ์     บัวติ๊บ 
๖.บ้านห้วยไคร้เก่า หมู่ที่  ๘  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอนันต์        ปริศนา 
๗.บ้านร่องขามปูอม หมู่ที่  ๙  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายประศาสตร์   กุลไพศาล 
๘.บ้านใหม่  หมู่ที่  ๑๐ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายทัศกาล        ทาเนตร 
๙.บ้านห้วยผึ้ง  หมู่ที่  ๑๑ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายยงยุทธ       ภักดีภัทรสกลุ 
๑๐.บ้านร่องริว  หมู่ที่  ๑๒ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายทองพูน        แก้วนิล 
๑๑.บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ ๑๓ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายบุญธรรม      บัวทอง 
๑๒.บ้านม่วงไพวัลย์  หมู่ที่  ๑๖ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวสันต์           กว้างขวาง 
๑๓.บ้านห้วยไคร้สันติภาพ  หมู่ที่  ๑๗  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายกิตติพงษ์   แปงคํา 
๑๔.บ้านริมอิง    หมู่ที่  ๑๘ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายจํานงค์    ศิริใจ 
๑๕.บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่  ๑๙ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายจํารัส นันตา 
๑๖.บ้านห้วยไคร้เหนือ    หมู่ที่  ๒๑  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายมานพ           รักเรียน 
๑๗.บ้านทุ่งโห้งเหนือ    หมู่ที่  ๒๒ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายภคิน             ไกลถิ่น 
๑๘.บ้านห้วยระเมศ    หมู่ที่  ๒๓ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายจันทร์แก้ว      ดอนโศรก 

  ๑๙.บ้านห้วยไคร้ใต้    หมู่ที่  ๒๔ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายรุ่ง                ทะลา 
๒๐.บ้านห้วยไคร้ลานทอง    หมู่ที่ ๒๕ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายศรีทศ            หมอปุา 
 

  ๒.๒ การเลือกตั้ง  
  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ ตําบลเวียง  มีจํานวนทั้งสิ้น  8,785   คน  

               ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.เวียง) 
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 ๓. ประชากร 
  ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร  
     

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม
ประชากร 

๓ บ้านห้วยไคร้ 184 179 ๑๗2 ๓๕1 
๔ บ้านร่องแช่  304 ๔18 ๔04 ๘22 
๕ บ้านทุ่งโห้ง  268 ๒85 312 ๕๙7 
๖ บ้านห้วยไคร้ใหม่ ๓๒8 ๔37 ๔๑4 ๘51 
๗ บ้านทุ่งขันไชย ๒56 ๒๒2 ๑๘4 ๔06 
๘ บ้านห้วยไคร้เก่า 180 ๒10 239 ๔49 
๙ บ้านร่องขามปูอม 166 ๒15 ๒๓6 ๔51 

๑๐ บ้านใหม่  408 304 364 668 
๑๑ บ้านห้วยผึ้ง  210 ๒28 237 465 
๑๒ บ้านร่องริว  ๔34 493 511 1,004 
๑๓ บ้านห้วยหลวง 264 424 ๔33 ๘57 
๑๖ บ้านม่วงไพรวัลย์ ๑๑7 ๑36 ๑35 ๒71 
๑๗ บ้านห้วยไคร้สันติสุข 202 ๒57 237 494 
๑๘ บ้านริมอิง  ๑๔7 211 ๒21 432 
๑๙ บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ ๑86 196 ๑๗9 375 
๒๑ บ้านห้วยไคร้เหนือ ๑84 221 ๒37 ๔58 
๒๒ บ้านทุ่งโห้งเหนือ 211 211 ๒47 ๔58 
๒๓ บ้านห้วยระเมศ 228 ๒44 ๒23 ๔67 
๒๔ บ้านห้วยไคร้ใต้ ๑๔4 202 ๑๙3 395 
๒๕ บ้านห้วยไคร้ลานทอง ๑๔5 ๑92 ๒๑4 406 

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

  สถานศึกษาในเขตพื้นที่   ประกอบด้วย 

  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัด อบต.  จํานวน    ๕    แห่ง 
  ๑.๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้    
  ๑.๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโห้ง    
  ๑.๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ 
  ๑.๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวง 
  ๑.๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมอิง 

  ๒. โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน ๒ แห่ง 
    ๒.๑. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

  ๒.๒. โรงเรียนบ้านร่องแช่ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
    ๒.๓. โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง     
    ๒.๔. โรงเรียนบ้านใหม่ 
  ๓. โรงเรียนเอกชน จํานวน ๒ แห่ง จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๓.๑. โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา (อนุบาลถึง ป.๖)     
    ๓.๒. โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม (อนุบาลถึง ม.๖) 

  ๔.๒ หน่วยงานสาธารณสุข 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านร่องแช่  จํานวน    ๑     แห่ง 
  
  ๔.3 การสังคมสงเคราะห์  
  รายละเอียดประชากรที่ขอรับสวัสดิการ ( ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖4) 
   จํานวนประชากรพิการที่ข้ึนทะเบียน        จํานวน         211    คน 
   จํานวนผู้สูงอายุที่ข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ  จํานวน       2,168   คน 
   จํานวนประชากรที่ติดเชื้อ HIV ที่ขอรับเบี้ยยังชีพ จํานวน             3    คน 
 
 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน  
  ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง  
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๐   ตัดผ่านตั้งแต่บ้านร่องริว  หมู่ที่ ๑๒  ถึงบ้านห้วย
ไคร้  หมู่ที่ ๒๑  เชื่อมต่อเขตตําบลต้า   อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย    
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑   ตัดผ่านตั้งแต่บ้านใหม่  หมู่ที่ ๑๐  ถึงบ้านห้วยระ
เมศ  หมู่ที่ ๒๓   เชื่อมต่อบ้านปี้  ตําบลหงาว  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
  - เส้นทางหลวงชนบท ตัดผ่านตั้งแต่บ้านใหม่  หมู่ที่ ๑๐  ถึงบ้านห้วยหลวง  หมู่ที่  ๑๓  
เชื่อมต่อเขตตําบลอ่างทอง  อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา 
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  ๕.๒ การไฟฟูา  
    มีสํานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอําเภอเทิง  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๔๐  หมู่ที่  ๑๒   ถนน
เทิง-เชียงของ  ตําบลเวียง   อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย   โทรศัพท์   ๐-๕๓๗๙-๕๕๐๐-๑   ในพ้ืนที่ตําบล
เวียงทั้ง  ๒๐  หมู่บ้านมีระบบไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
     
  ๕.๓ การประปา 
  ๑.ระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก โดยใช้แหล่งน้ําสาธารณะ  เพ่ือผลิตน้ําประปาให้ชุมชน 
จํานวน  ๘   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย   
  - บ้านร่องแช่   หมู่ที่  ๔   - บ้านใหม่   หมู่ที่  ๑๐ 
  - บ้านริมอิง  หมู่ที่  ๑๘   - บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ   หมู่ที่ ๑๙ 
  - บ้านห้วยไคร้เหนือ  หมู่ที่  ๒๑  - บ้านทุ่งโห้งเหนือ   หมู่ที่  ๒๒ 
  - บ้านห้วยระเมศ   หมู่ที่  ๒๓  - บ้านห้วยไคร้ใต ้  หมู่ที่  ๒๔ 
  ๒.ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเชมเปญ โดยใช้แหล่งน้ําบาดาล/แหล่งน้ําสาธารณะ  เพ่ือผลิต
น้ําประปาให้ชุมชน จํานวน  ๑๑   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย   
  - บ้านห้วยไคร้    หมู่ที่  ๓   - บ้านทุ่งโห้ง    หมู่ที่  ๕ 
  - บ้านห้วยไคร้ใหม่  หมู่ที่  ๖  - บ้านทุ่งขันไชย  หมู่ที่ ๗ 
  - บ้านห้วยไคร้เก่า  หมู่ที่ ๘  - บ้านร่องขามปูอม  หมู่ที่ ๙ 
  - บ้านห้วยผึ้ง   หมู่ที่ ๑๑   - บ้านม่วงไพรวัลย์  หมู่ที่  ๑๖ 
  - บ้านห้วยไคร้สันติสุข  หมู่ที่ ๑๗  - บ้านห้วยไคร้ลานทอง หมู่ที่  ๒๕  
  ๓. ระบบประปาส่วนภูมิภาค   จํานวน  4   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย   
  - บ้านร่องริว   หมู่ที่ ๑๒     - บ้านใหม่    หมู่ที่ ๑๐ 
  - บ้านห้วยระเมศ   หมู่ที่ ๒๓  - บ้านทุ่งขันไชย  หมู่ที่ 7 
 

  ๕.๔ โทรศัพท์  
   โทรศัพท์สํานักงาน/แฟกซ์   ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ 
   โทรศัพท์ภายใน  ต่อ   สํานักงานปลัด   กด  ๑๑ 
        กองคลัง  กด  ๑๒ 
        กองช่าง  กด  ๑๓ 
        กองการศึกษา กด  ๑๔ 
        ห้องทํางาน ปลัด อบต.เวียง       กด  ๑๕ 
        ห้องทํางาน นายก อบต.เวียง    กด  ๑๖ 
        ห้องประชุมบุษราคัม     กด  ๑๗ 
        ห้องประชุมรังสรรค์  กด  ๑๘ 
          

  ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   รหัสไปรษณีย์หลัก   ๕๗๑๖๐    เบอร์โทรสํานักงาน  ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ 
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 ๖. ระบบเศรษฐกิจ  
  ๖.๑  การเกษตร 

 พืชเศรษฐกิจส าคัญท่ีสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ 
 ๑.ข้าว   จํานวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๔,๐๐๐    ไร่ 
 ๒.ข้าวโพด  จํานวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๑,๕๐๐    ไร่ 
 ๓.แตงโม  จํานวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ    ๒๐๐    ไร่ 
 ๔.ลําไย   จํานวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๑,๐๐๐    ไร่ 
 

  ๖.๒ การประมง  
   การประมงในพ้ืนที่ของตําบลเวียง  เป็นการประมงระดับพ้ืนบ้าน  ใช้เครื่องมือจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยหาสัตว์น้ําตามแหน่งน้ําสาธารณะ  เช่น  ลําห้วย   หนองน้ํา   ลําคลอง   และแม่น้ําสายหลัก  
เช่นแม่น้ําอิง  และแม่น้ําลาว 
 
     

  ๖.๓ การปศุสัตว์  
   มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เช่น ปลานิล เป็ด ไก่ และวัวพันธุ์พ้ืนเมือง  รวมทั้ง
แหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพ้ืนที่บ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ ๗ โดยใช้แหล่งน้ําจากสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟูาบ้านทุ่งขันไชย
สูบน้ําจากแม่น้ําลาวเข้าสู่แหล่งเพาะเลี้ยง 
  
 

  ๖.๔ การบริการ  
  ที่พัก 
   -  โรงแรมวัทนวรรณ  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๙ ๖๓๓ ๖๙๓๐   
   -  วังมัจฉา  รีสอร์ท  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๑ ๓๖๖ ๐๕๐๗ 
   -   ภูริตา   รีสอร์ท     เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๖๑๑๔๑๙๖๗ 
  ร้านอาหาร 
   - ร้านบ่อกุ้ง ครัวทุ่งกุ้งทอง กุ้งเผา เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๙ ๔๓๕ ๗๔๘๐ 
   - ร้านอาหารบ่อกุ้งลุงสุบรรณ์ ครัวมาลี เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๗ ๓๖๑ ๓๙๘๒ 
   - ร้านอาหารบ่อกุ้งลุงพงษ์  เบอร์โทรศัพท์   ๐๙๖ ๔๕๐ ๑๒๙๗ 
   - ร้านอาหารบ่อกุ้งครัวหนูแดง  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๔ ๖๒๐ ๕๗๑๙ 
 
 

  ๖.๕ การท่องเที่ยว   
   - วัดเทิงเสาหิน เป็นวัดเก่าแก่ของอําเภอเทิง ภายในมีโบราณสถาน เช่น วิหาร เสาหิน 
ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่   หมู่ที่ ๑๐ ตําบลเวียง   อําเภอเทิง    จังหวัดเชียงราย 
   - วัดใหญ่หนองปลาขาว    เป็นโบราณสถาน  ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยไคร้ใหม่   หมู่ที่ ๖  ตําบล
เวียง   อําเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย   อยู่ใกล้กับหนองปลาขาวซึ่งเป็นแม่น้ําอิงเดิม 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  

  การอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ตําบลเวียง  มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน และมีโรงงานใน
พ้ืนที่  ๑  แห่ง  ได้แก่   บริษัทสหแสนหมิง   จํากัด   ตั้งอยู่เลขท่ี  ๘๐  หมู่ที่ ๑๙  ตําบลเวียง  อําเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย  ๕๗๑๖๐  ประกอบกิจการเก่ียวกับอบพืชผลทางการเกษตรหรือเมล็ดพืช 

 

  ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  อาชีพหลักของประชากรในเขตตําบลเวียง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม อาทิ 
การทํานา การทําสวน การทําไร่ การทําการประมง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทางด้านพาณิชยกรรม อาทิ 
การค้าขาย การบริการ และยังประกอบอาชีพรับจ้าง ประกอบกิจการอุตสาหกรรมครัวเรือน รับราชการ   โดย
กิจการด้านการพาณิชย์มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ร้านค้า/ขายของชํา   ๗๘ แห่ง 
โรงสีข้าว    ๑๙ แห่ง 
โรงเรียนเอกชน     ๒  แห่ง 
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   ๑๒ แห่ง 
หอพัก/บ้านเช่า/โรงแรม/รีสอร์ท   ๔ แห่ง 
ร้านอาหาร    ๑๘ แห่ง 
ร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง   ๔ แห่ง 
ร้านจําหน่ายอุปกรณ์การเกษตร  ๗ แห่ง 
ปั๊มน้ํามัน    ๑ แห่ง 
อู่ซ่อมรถ/เคาะพ่นสี   ๑๖ แห่ง 
ตลาดสด    ๓ แห่ง 
 

  
 ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  ๗.๑  การนับถือศาสนา    ในพ้ืนที่ตําบลเวียง  มีประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  ๙๐ 
ศาสนาคริสต์   ร้อยละ  ๘    และศาสนาอิสลาม   ร้อยละ  ๒   โดยมีศาสนสถานในพ้ืนที่   จํานวน  ๑๖   แห่ง  

ดังนี้ 
1. วัดหนองปลาขาว   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  บ้านห้วยไคร้ใหม่ 
2. วัดโพธิ์สว่าง   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  บ้านห้วยไคร้ใหม่ 
3. วัดห้วยไคร้เก่า   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘  บ้านห้วยไคร้เก่า 
4. วัดพระธาตุขุนทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒๕ บ้านห้วยไคร้ลานทอง 
5. วัดพระธาตุจอมหงส์  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๑ บ้านห้วยผึ้ง 
6. วัดทุ่งโห้ง   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านทุ่งโห้ง 
7. วัดพระธาตุจุฬามณี  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๙ บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ 
8. วัดร่องริว   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๒ บ้านร่องริว 
9. วัดเทิงเสาหิน   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙  บ้านร่องขามปูอม 
10. สํานักสงฆ์บ้านห้วยระเมศ   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒๓ บ้านห้วยระเมศ 
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11. วัดขันไชยวราราม  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗  บ้านทุ่งขันไชย 
12. วัดปุาม่วงไพรวัลย์  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๖ บ้านม่วงไพรวัลย์ 
13. วัดช้างคํ้า   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  บ้านร่องแช่ 
14. วัดโพธิ์ศรีพัฒนา   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๓ บ้านห้วยหลวง 
15. โบสถ์คริสตจักร   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐  บ้านใหม่ 

 
  ๗.๒  ประเพณีและงานประจําปี  
    - งานประเพณี  บุญเผวดเทศน์มหาชาติ  หมู่ที่ ๑๒ 
    - งานประเพณีจุดบั้งไฟ   หมู่ที่  ๖,๘,๑๓ 
    - งานประเพณีลอยกระทง 
    - งานแข่งขันเรือพาย 
    - งานประเพณีสงกรานต์รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 
 
  ๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  
   - ภูมิปัญญาท้องถิ่น   เช่น    
     ๑. การใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรค   หมู่ที่ ๑๑  และ หมู่ที่  ๑๒ 
     ๒. การบําบัดโรคด้วยการนวดฝุาเท้า  และอบทราย 
   - ภาษาท้องถิ่น  ดังนี้ 
     ๑.ภาษาพ้ืนเมือง 
     ๒.ภาษาอีสาน   หมู่ที่  ๖,๑๒,๑๓,๑๖ 
     
  ๗.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
     ๑.งานจักสานจากตะกร้าหวาย     หมู่ที่  ๔, หมู่ที่  ๑๐ 
     ๒.ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากกะลามะพร้าว   หมู่ที่  ๑๐ 
     ๓.ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม      หมู่ที่  ๑๒ 
     ๔.ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร     หมู่ที่ ๑๑,  หมู่ที่  ๑๒ 
     ๕.ผลิตภัณฑ์งานถักทอจากเส้นไหมพรม     หมู่ที่  ๒๔ 
     ๖.ผลิตภัณฑ์งานทอเสื่อจากต้นกก     หมู่ที่ ๑๒ 
 
 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  ๘.๑  น้ํา 
   ๑.แหล่งน้ําสาขา  เช่น  แม่น้ําอิง ,  แม่น้ําลาว 
   ๒. อ่างเก็บน้ําสาธารณะ   เช่น  อ่างเก็บน้ําบ้านห้วยไคร้,อ่างเก็บน้ําบ้านทุ่งโห้ง,อ่างเก็บน้ํา
ห้วยผึ้ง,  อ่างเก็บน้ําห้วยริว,อ่างเก็บน้ําห้วยหลวง  
  ๘.๒  ปุาไม้  
   แหล่งปุาไม้ท่ีสําคัญ  ได้แก่  ปุาห้วยไคร้   ปุาดอยทา  เป็นต้น 
  ๘.๓  ภูเขา  
    มีเขตภูเขาอยู่ในเขตวนอุทยานพญาพิภักดิ์   เช่น  ปุาห้วยไคร ้
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  ๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ปัจจุบันมีปุาไม้ชุมชน  ที่ได้รับการอนุรักษ์รักษาไว้   เพื่อเป็นปุาธรรมชาติเอาไว้สําหรับ
เป็นแหล่งต้นน้ําและใช้สอยจากของปุา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  มีความอุดมสมบูรณ์ 
และมีการจัดทําโครงการปลูกปุาชุมชน เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ในทุกๆ ปี    ส่วนในด้านแหล่งน้ํา  มีการปรับปรุง
โดยการขุดลอกเพ่ือใช้กักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง  และเพ่ือใช้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์น้ํา    รวมทั้งเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคในชุมชน และใช้สําหรับพื้นที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่ 
  
 ๙. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
  ...........................-...................................... 
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ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ.2561-2580) 
    ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
    ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
  

   ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
    ๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
    ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
    ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
    ๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 
 

   ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ  ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ  เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
   ยุทศาสตร์ที่๔  ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และ
บริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       
   ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 
  ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๒.๑ วิสัยทัศน์  
  บ้านเมืองน่าอยู่  คุณภาพชีวิตก้าวหน้า   เกษตรพัฒนา   ศิลปวัฒนธรรมล้ําค่า   การศึกษา
เด่น   เน้นสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
   ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารงาน 
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  ๒.๓ เป้าประสงค์ 
  ๑.มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย 
  ๒.มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ระบบประปา  ระบบไฟฟูา  ที่อํานวยความสะดวกและ
เพียงพอกับการดําเนินชีวิตของประชาชน 
  ๓.มีแหล่งน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ําสําหรับการทําเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ 
  ๔.กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  ๕.ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มัน่คง 
  ๖.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  รวมทั้งได้รับการส่งเสริม  ปูองกันและเฝูาระวังปัญหาด้าน
สาธารณสุข    
  ๗.ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๘.ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ได้รับการปูองกันและแก้ไขอย่างถูกวิธี 
  ๙.ประชาชนในทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๑๐. วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์รักษาสืบไว้ 
  ๑๑.ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมด้านการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
  ๑๒.เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการทําเกษตรกรรม เพ่ือลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิม
รายได้ในการทําการเกษตรกรรม   
  ๑๓.เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น   
  ๑๔.พ้ืนที่อยู่อาศัยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี  เหมาะสมกับการดํารงชีพ 
  ๑๕.ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  ปุาไม้  แหล่งน้ําได้รับการดูแลรักษาให้คงความอุดมสมบูรณ์ 
  ๑๖.ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และร่วมติดตามประเมินผลการพัฒนา 
  ๑๗.บุคลากรในสังกัด อบต.เวียง และสมาชิกสภา ฯ ได้รับการการพัฒนาความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น 
  ๑๘.การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และโปร่งใส  ประชาชนตรวจสอบได้ 
  ๑๙.มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  ๒๐.อปท.มีการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่านระบบแผนที่ภาษี 
 
  ๒.๔ ตัวช้ีวัด  
  ๑.ร้อยละของจํานวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีการดําเนินการให้หมู่บ้านในทุก ๆปี   
  ๒.คุณภาพชีวิตของประชาชน  เช่น  ร้อยละของปัญหาด้านสุขภาพอนามัย   ร้อยละความพึง
พอใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  ๓.ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ  
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  ๔. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ 
  ๕. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการของประชาชนต่อหมู่บ้าน 
  ๖.ร้อยละของเกษตรกรที่มีการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ และร้อยละของภาระค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งรายได้จากการทําการเกษตรกรรม 
  ๖. ร้อยละของจํานวนพ้ืนที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์  
  ๗. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน 
   ๘.  ร้อยละของการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสังกัด ในการให้บริการกับประชาชนในด้าน
ต่าง ๆ 
  
  ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
  ๑.มีการดําเนินการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่น้อยกว่า   ๒๐   โครงการ/ปี 
  2.มีการจัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะอาชีพ หรือการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า ๓ 
โครงการ/ปี 
  3.มีกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า  5   โครงการ/ปี 
  4.มีกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
ปูองกันปัญหายาเสพติดไม่น้อยกว่า  5   โครงการ/ปี 
  5.มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยไม่
น้อยกว่า   5 โครงการ/ปี 
  6.มีกิจกรรมในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   3   โครงการ/ปี 
  7.มีกิจกรรมในการส่งเสริมด้านการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ   3  โครงการ/ปี 
  8.มีกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนในการทําเกษตรแบบชีวภาพ   เกษตรปลอดสารพิษ  
รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรไม่น้อยกว่า  5  โครงการ/ปี  
  9.มีกิจกรรมในการส่งเสริมและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่
น้อยกว่า  3   โครงการ/ปี 
  ๑0.ประชาชนมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระบอบประชาธิปไตยไม่น้อย
กว่า ๑  โครงการ/ปี 
  ๑1.บุคลากรของ อบต.เวียง และฝุายบริหาร สมาชิกสภาฯ  ได้รับการฝึกอบรมด้านทักษะใน
การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด 
  ๑2.มโีครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ไม่น้อยกว่า  ๑  
โครงการ/กิจกรรม/ปี 
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  ๒.๖ กลยุทธ์ 
  ๑.การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น การพัฒนา
เส้นทางการคมนาคมและระบบการขนส่ง   การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  เช่น ระบบประปา  ระบบไฟฟูา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  10  ของงบประมาณรวมทั้งหมด  
   2. มีโครงการฝึกทักษะอาชีพหรือส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่   รวมทั้งการพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากชุมชน  เพื่อให้มูลค่าของสินค้าเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาด 
  3. มีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริม  ปูองกัน และระงับโรคติดต่อ  และรวมถึงการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยอาศัยกลุ่ม อสม.ในแต่ละหมู่บ้าน เป็นกลไกขับเคลื่อน  
  ๗.มีโครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันสาธารณภัยในชุมชน  โดย
การฝึกอบรมให้ความรู้  การทบทวนทักษะในการปูองกันภัยแก่ผู้นําหมู่บ้าน และกลุ่ม อปพร. 
  ๘.มีโครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดย
กลุ่มเปูาหมายหลักคือเยาวชนในพื้นท่ี 
  ๙.มีโครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาแก่เด็กในสังกัด ศพด. 
รวมทัง้การศึกษาในระบบ นอกระบบ   
  ๑๐.มีโครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยใช้ปราชญ์ในพื้นที่เป็นต้นแบบในการฟื้นฟู และเป็นวิทยากรใน
การให้องค์ความรู้แก่คนในชุมชน  
  ๑๑.จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดทําโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก  เยาวชน  
และประชาชน  ในการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ  พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ให้ครบทุกชุมชน 
  ๑๒.จัดหาสถานที่ต้นแบบในการทําการเกษตรแบบอินทรีย์  การเกษตรปลอดสารพิษ  และ
การเกษตรแบบพอเพียง   เพ่ือเป็นศูนย์สาธิตหรือต้นแบบแก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ 
  ๑๓.ส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ทีป่ลอดสารพิษ  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทาง
เกษตร และมีการส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีมั่นคง   
  ๑๔.มีการจัดหาพันธุ์ไม้   เพ่ือปลูกในพื้นที่อนุรักษ์   เพ่ือให้ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนในทุก ๆปี 
  ๑๕. จัดโครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน  
  ๑๖. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ในด้านทักษะของตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน  ทั้งท่ี
หน่วยงานของรัฐจัดขึ้นเอง หรือของเอกชนจัดขึ้น 
  ๑๗. มีการเพ่ิมเติม/ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้  และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ส่งเสริมในการปฏิบัติงานมากขึ้น   
  ๑๘.การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้  การจัดทําแผนที่ภาษี เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม  
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    ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง ให้ความสําคัญต่อการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมฟ้ืนฟูการ
จัดบริการสาธารณะ หรือด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  รวมทั้งได้รับการศึกษา  อันเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ  ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีความยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม  เศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม และ
มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  โดยมีการวางแผนการดําเนินงานในระดับต่าง ๆ แล้วนํามาพิจารณา  
วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา  เพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชน สร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการกับประชาชน  องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง  จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้  ๖  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
    
  ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในภาพรวมของการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์นั้น องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง  มีการวางยุทธ
ศาตร์การพัฒนาไว้โดยการยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   ยทุธศาสตร์จังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย  เป็นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียง  เพ่ือให้
การพัฒนาในด้านต่างๆ รองรับและสอดคล้องสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้  เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน  และมีทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน   
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  ๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง  ได้มีการดําเนินการประชุมประชาคมท้ังระดับหมู่บ้านและ
ระดับตําบล  เพื่อรวบรวมข้อมูลประเด็นสภาพปัญหา  ความต้องการการพัฒนาและความคิดเห็นของประชาชน
ทีไ่ดเ้สนอจากการประชุมประชาคม   และนํามาวิเคราะห์ปัญหา  ประกอบกับสภาพแวดล้อม และศักยภาพใน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียง โดยการทํา SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง   จุดอ่อน  
โอกาส   อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งปัจจัยและสถานการณ์การเปลียนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  
สรุปไดด้ังนี้  

กลุ่มของสภาพปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1.ด้านเศรษฐกจิ ๑.ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนในเกณฑต์่ํา 

๒.มีการใช้สารเคมีในการทําเกษตรกรรมจํานวนมาก ทําให้มตี้นทุนใน
การผลิตที่สูง  มผีลต่อสุขภาพของเกษตรกร 
๓.ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา 
๔.ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม  ภัยแล้ง และพายุที่สรา้งความ
เสียหายกับแหล่งผลติผลด้านการเกษตร 
๕.ประชาชนขาดการพัฒนาและสร้างผลติภณัฑ์  เพื่อมูลค่าของผลผลิต
ทางการเกษตร 

๒.ด้านสังคม ๑.การดูแลผู้ด้อยโอกาส ยังไม่ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 
๒.ปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งการดูแลด้านสาธารณสุขยังไม่
ทั่วถึง 
๓.ปัญหาการเกดิสาธารณภัยจากธรรมชาติ  รุนแรงขึ้นทุกปี 
๔.ปัญหายาเสพติดที่กลุ่มเยาวชนมีความเสี่ยงกับการไปยุ่งเกี่ยว 
๕.วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ขาดการส่งเสรมิและอนุรักษ์รักษาไว ้

๓.ด้านการศึกษา ๑.ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ครภุัณฑ์การศึกษาที่มีคณุภาพ 
๒.ประชาชนไม่ได้รับการสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 

4.ด้านเทคโนโลยี 1.ประชาชนขาดความรูค้วามเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
2.ขาดงบประมาณในการจดัหาเทคโนโลย ี

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ๑.ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิ
๒.แหล่งน้ําในธรรมชาตมิีสภาพตื้นเขินลงในทุก ๆปี 
๓.ปัญหาการบริหารจดัการขยะในชุมชน 

6.ด้านการบริหารจัดการ ๑.ประชาชนไม่ให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.การบริการประชาชนขององค์กรภาครัฐยังไม่ทั่วถึง ขาดการให้บรกิาร
ในเชิงรุก 
๓.ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการอํานวยความสะดวกในการ
ให้บริการกับประชาชน 
๔.ประชาชนขาดความร่วมมือและจิตสํานึกในการเสยีภาษีเพื่อบํารุง
ท้องที่ 
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๓.๒   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียง  โดยการทํา SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส   
อุปสรรคทั้งภายในและภายนอก 
 
1.ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.พ้ืนที่ในการทําเกษตรกรรมมีจํานวนมาก 
 
๒.มีแหล่งน้ําที่สําคัญไหลผ่านพ้ืนที่  และมีสถานีสูบน้ํา
ที่ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 
๓.มีเส้นทางการคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่ง
เศรษฐกิจหลายพื้นที่ สามารถพัฒนาเพื่อกระจาย
สินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 
๔.เป็นแหล่งผลิตผลทางเกษตรกรรม ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจ
ที่สําคัญหลายชนิด เช่น ข้าว  ข้าวโพด  ลําไย 

 
 

๑.มีการใช้เคมีในการทําเกษตรกรรมจํานวนมาก ทําให้
มีต้นทุนในการผลิตที่สูง 
 
๒.ประชาชนยังขาดการส่งเสริมการผลิตพืชแบบใช้
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ 
 
๓. ขาดการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้า
การเกษตร ทําให้ผลผลิตบางช่วงเวลามีราคาท่ีตกต่ํา 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.รัฐบาลมีนโยบายให้จังหวัดเชียงรายเป็นพ้ืนที
เศรษฐกิจพิเศษ 
 
๒.มีการพัฒนาเส้นทางที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้านและภายในประเทศ 
 
๕. มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
หลากหลาย  สามารถให้แต่ละชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP ให้มุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ระดับสากลได้  
 
 
 

๑.ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ํา  จากการทํา
เกษตรเชิงเดี่ยวมากเกินไป 
 
๒.ขาดการรวมกลุ่มในการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือการ
เพ่ิมมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร 
 
๓.เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่มีราคาแพง 
 
๔.เกษตรกรยังขาดความสนใจในการผลิตพืชแบบ
ปลอดสารพิษ 
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๒.ด้านสังคม 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.พ้ืนที่ชุมชนในเขต อบต.เวียง  มีความแตกต่างและ
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
 
๒. ชุมชนมีอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณี  ที่
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรม
อีสาน 
  
๓. มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
 
๔.มีหน่วยงาน องค์การภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล  
โรงเรียน สํานักงานพัฒนาชุมชน  สํานักงานตํารวจ 
ฯลฯ  ที่มีการบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 
  

๑.ในการดําเนินงานจัดกิจกรรมบางอย่าง  อปท.ไม่มี
ระเบียบการเบิกจ่ายรองรับ  รวมทั้งขาดความชัดเจน
ของหนังสือสั่งการ 
 
๒.ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญงานเฉพาะโดยตรง  
 
๓.งบประมาณในพัฒนาด้านสังคมมีค่อนข้างจํากัด 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการดูแล
สวัสดิการด้านสังคมกับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 
 
๒.ในตําบลมีกลุ่ม อปพร.ที่คอยช่วยเหลือและ
สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านสาธารณภัย 
และปัญหายาเสพติด 
 
๓.มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และกลุ่ม อสม.
ที่สามารถช่วยเหลืองานทางด้านสาธารณสุข 
 
๖. รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม    

๑.ประชาชนขาดความรู้ในการใช้สิทธิ และการติดต่อ
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์กรภาครัฐ 
 
๒.จํานวนกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนมีจํานวนที่มากขึ้น 
 
๓.มีการลักลอบการนํายาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่ 
 
๔. ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์ การ
พัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว   ส่งผลต่อสังคมและ
วัฒนธรรม   ทําให้การปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี  
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  
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๓.ด้านการศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.องค์กรมีความพร้อมในด้านบุคลากร  เพ่ือ
ดําเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี 
 
๒.เป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ตามกฏหมายของ 
อปท. 
 
๓.อปท.มีบุคลากรด้านการศึกษาได้รับการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในทุก ๆปี 
 
๔.อปท.มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชน
และมีบุคลากรที่เพียงพอ 
 

๑.ในการดําเนินงานบางกิจกรรม  อปท.ไม่มีระเบียบ
การเบิกจ่ายรองรับ  รวมทั้งความชัดเจนของหนังสือ
สั่งการ 
 
๒.สถานที่ในการดูแลเด็กเล็กในสังกัด ศพด.ของ อปท.  
บางแห่งยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.รัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสเรียนฟรี  
 
๒.ในพ้ืนที่มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เพียงพอและอยู่ใกล้
พ้ืนที่ชุมชน 
 
๓.บุคลากรด้านการศึกษามีจํานวนเพียงพอกับนักเรียน 
 
๓. ประชาชนในทุกระดับ ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น  
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถใช้ความรู้
ความสามารถในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

๑.ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
๒.ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรเข้าโรงเรียนเอกชน 
 
๓.โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดโครงการ 
ส่งเสริมด้านการเรียนรู้และกิจกรรมด้านการกีฬา 
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4.ด้านเทคโนโลยี 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

1.เทคโนโลยีทําให้การดําเนินชีวิตมีความสะดวก 
สบาย และง่ายขึ้น 
 
2.เทคโนโลยีทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
สมัยใหม่ 
 
 

1.ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
 
2.ราคาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีราคาค่อนข้างแพง 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

1.เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
สามารถหาได้ง่ายขึ้น 
 
2.หน่วยงานของรัฐ สนับสนุนให้ประชาชนมีการใช้
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1.การศึกษาของประชาชนยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่ต่ํา 
ทําให้ไม่เข้าใจคําศัพท์ หรือวิธีการใช้เทคโนโลยีที่
ถูกต้อง 
 
2.เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ที่สามารถใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้  ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ เนื่องจากไปทํางานอยู่
ต่างพ้ืนที่หรือต่างจังหวัดเป็นส่วนมาก 
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5.ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑. มีแหล่งน้ําตามธรรมชาติ  และมีแม่น้ํา ที่สําคัญไหล
ผ่าน คือแม่น้ําอิงและแม่น้ําลาว  
 

๒.บางพ้ืนที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
 
๓.ผู้บริหาร อปท. และผู้นําชุมชนให้ความสําคัญกับ
การแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนร่วมกัน 

๑. มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ไม่เห็น
คุณค่าและการทําลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  
 

๒. มีความต้องการใช้น้ําเพื่อการทํานา จํานวนมากทํา
ให้ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ํา  ให้สามารถมีใช้
เพียงพอสําหรับการเกษตรได้ตลอดทั้งปี  
 
๓.การขยายตัวของชุมชน  ทําให้มีปริมาณขยะที่
เพ่ิมข้ึน 
 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหาขยะ  โดย
มีการคัดแยก และการทําปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ 
 
๒.มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ และพันธุ์
สัตว์น้ํา  เพ่ือใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และ
แหล่งน้ํา 

๑.องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง ประสบภัย
ธรรมชาติ  เช่น ภัยแล้ง  วาตภัย หมอกควันและ
ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมข้ึนทุกปี 
 
๒.สภาวะโลกร้อน ทําให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพและการประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงธรรมชาติเป็นหลัก  
 
๓.เกษตรกรยังมีการเผาตอซังข้าวเพื่อการทํานาอยู่ทํา
ให้มักเกิดปัญหาควันไฟในพ้ืนที่ 
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6.ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑. องค์กรสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่น นโยบาย การบริหารจัดการ การบริหารงาน
บุคคล และการเงินการคลังอย่างมีเอกภาพ และ
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน 
 

๒. มีบุคลากรเพียงพอ และมีความรู้ ความสามารถ 
รวมถึงมีเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานทีมี่
ประสิทธิภาพ 
 
๓. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

๑. ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าในในการ
ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
 
๒. งบประมาณมีไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่นครบ
ในทุกๆด้าน  
 
๓. ขาดการประสานงานและการมีส่วนร่วมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนา  
 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๒. นโยบายการกระจายอํานาจทําให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และ
พัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ให้มี
ความเข็มแข็ง และมีระบบบริหารจัดการที่ดี  
 

๑. ประชาชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ ติดตามการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๒. งบประมาณที่ อปท.ได้รับการจัดสรรเพ่ือการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ล่าช้า ส่งผลทําให้การพัฒนาของ
ท้องถิ่นล่าช้า และขาดความต่อเนื่อง 
 
๓. เสถียรภาพของรัฐบาลไม่ม่ันคง และนโยบาย
รัฐบาลไม่ต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
๔. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับภารกิจถ่ายโอน ไม่
มีความชัดเจนเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน  
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ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เศรษฐกิจ 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

๑.อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
2.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง อบต.เวียง 

๒ การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 

 

๑.แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
๒.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
๓.แผนงานสาธารณสุข 
๔.แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

สํานักงานปลัด 
 

สํานักงานปลัด 
 

สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัด 

อบต.เวียง 

๓ การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม ๑.แผนงานการศึกษา 
๒.แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา อบต.เวียง 

๔ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

เศรษฐกิจ ๑.แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด อบต.เวียง 

๕ การพัฒนาด้าน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ ๑.แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด อบต.เวียง 

๖ การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

บริหารทั่วไป 
 

๑.แผนงานบริหารทั่วไป 
 

สํานักงานปลัด 
 

อบต.เวียง 

รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ๓  ด้าน ๑0  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 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

            

รวม             
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงาน
สังคมสงเคราะห ์

            

๒.๒ แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000   4 
 

800,000 

๒.๓ แผนงาน
สาธารณสุข  

2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000   8 800,000 

๒.๔ แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

            

๒.๕ แผนงาน
เคหะและชุมชน 

            

รวม 3 400,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000   12 1,600,000 

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 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
๓.๑ แผนงาน
การศึกษา 

1 490,000         1 490,000 

๓.๒  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

            

รวม 1 490,000         1 490,000 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
๔.๑ แผนงาน
การเกษตร 

            

รวม             
 
 
 
 
 

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 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๕   พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ แผนงาน
การเกษตร                

            

รวม             
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
๖.๑ แผนงาน
บริหารทั่วไป 

1 20,000         1 20,000 

รวม 1 20,000         1 20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
  2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการ
ทํางานและการ
ส่งเสริมรายได ้
 
 
 

1. เพื่อให้
ผู้สูงอายไุด้รับ
การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพท่ี
ตรงตามความ
ต้องการ โดย
เน้นการมสี่วน
ร่วมในกิจกรรม 
และการมีส่วน
ร่วมทางสังคม 
ตลอดจนไดร้ับ
การเสริมสร้าง
ภาวะทาง
ร่างกาย และ
จิตใจ ตระหนัก

ก ลุ่ ม บุ ค ค ล ซึ่ ง มี อ า ยุ
ตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป และมีสัญชาติไทย ใน
พื้นที่อบต.เวียง  

200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มบุคคลซึ่งมี
อายุตั้งแต่ 55 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ใน
พื้นที่อบต.เวียง 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

กลุ่มบุคคลซึ่งมีอายุ
ตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป ในพ้ืนท่ีอบต.
เวียง ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และส่งเสริม
การประกอบอาชีพท่ี
ตรงตามความต้องการ
ได้อย่างยั่งยืน 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 
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โครงการใหม ่
 
 
 
 

ถึงคุณค่า และ
ศักยภาพของ
ตนเอง นําไปสู่
การมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 
2. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ และ
สนับสนุนการ
สร้างคลังปัญญา
ในท้องถิ่น 
เพื่อให้คนรุ่น
หลังไดเ้รียนรู้
และเป็นภูมิ
ปัญญาที่คงไว้คู่
ชุมชน ตลอดจน
สามารถทําให้
ผู้สูงอายุ             
มีกิจกรรม
ร่วมกัน และมี
รายได้อย่าง
ยั่งยืน 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

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

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสขุ 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
  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 โครงการเยี่ยม
บ้านผู้ปุวยเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ ในเขต 
อบต.เวียง 
 
 

๑. เพื่อตรวจ
สุขภาพเบ้ืองต้น 
ประเมิน ADL 
ให้แก่ผู้ปุวยเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และประชาชนผู้ท่ี
อยู่ในเกณฑ์ที่ต้อง
ได้รับการเยี่ยม
บ้าน 
2. เพื่อให้
คําแนะนํา
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัวเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ
แก่ผู้ปุวยเรื้อรัง 

ผู้ปุวยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 90 ของ
จํานวนผู้ปุวยท่ี
ผ่านการประเมิน 
ADL  ต่ํากว่า 11  
ได้รับการเยี่ยม
บ้านและได้รบัการ
ดูแลจากหน่วยงาน 

๑. ผู้ที่ได้รับการเยีย่ม
บ้านมีกําลังใจ มี
ความรู้ ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในการดูแล
สุขภาพและปฏิบตัิตัว
ได้อย่างเหมาะสม   
2. ผู้ที่ได้รับการเยีย่ม
บ้านไม่เกดิ
ภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคที่เป็นอยู่ และ
สามารถดํารงชีวิตได้
อย่างปกติสุขมากท่ีสุด 
3. ครอบครัวและ
ชุมชนมีส่วนร่วมใน

สํานักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 
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โครงการใหม ่
 
 
 

ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและ
ประชาชนผู้ท่ีอยู่
ในเกณฑ์ที่ต้อง
ได้รับการเยี่ยม
บ้าน 
3. เพื่อให้ผู้ปุวย
เรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและ
ประชาชนผู้ท่ีอยู่
ในเกณฑ์ที่ต้อง
ได้รับการเยี่ยม
บ้านมีสุภาพดี 
ช่วยเหลือตัวเอง
ได้ตามอัตภาพ 
4. เพื่อสร้างขวัญ
กําลังใจให้กับ
ผู้ปุวยเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และประชาชนผู้ท่ี
อยู่ในเกณฑ์ที่ต้อง
ได้รับการเยี่ยม
บ้านให้พร้อมท่ีจะ
ดํารงชีวิตต่อไปได้
อย่างมีความสุข 

การดูแลผู้ปุวยเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
4. ทําให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปุวย อสม. และแกน
นําชุมชน 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

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

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสขุ 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

โครงการใหม ่

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2. โครงการอบรม
ผู้ดูแลผู้ป่วย 
ติดบ้านติดเตียง 

๑ เพื่อดูแลสร้าง
เสริมสุขภาพของ
ผู้พิการแลผู้ป่วย
ติดเตียงในชุมชน
ต าบลบางพระ 
ทุกคน  
๒ เพื่อให้ผู้ดูแล
ผู้ป่วย ติดบ้าน 
ติดเตียง  ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยติด
เตียง มี
ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยเหล่าน้ีได้  

ผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ป่วย
ติดเตียง   

100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 90 ของ
ผู้ดูแลผู้ปุวยติด
บ้านติดเตียงมี
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพผู้ปุวย 

๑ ผู้ดูแลผูป้่วย ติด
บ้าน ติดเตยีง มีความรู้
ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติตนป้องกันไม่ให้
เกิดโรคแทรกได้  
.๒ ผู้ดูแลของผู้ป่วย 
ติดบ้าน ตดิเตียง มี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถช่วยเหลือ
ผู้ป่วย ป้องกันภาวะ
โรคซ้ าซ้อนได้  

สํานักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

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

โครงการใหม ่
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วย
หลวง หมู่ที่ 13 

เพื่อปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีความ
เหมาะสมและ
ปลอดภัยสําหรับ
การดูแลเด็กใน
สังกัด 

ปรับปรุงอาคาร คสล. ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร สูง 2.70 
เมตร มีพื้นที่ปรับปรุงอาคาร
ไม่น้อยกวา่จํานวน 72.00 
ตารางเมตร และขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 6.00 
เมตร สูง 2.70 เมตร มีพื้นที่
ปรับปรุงอาคารไม่น้อยกว่า
จํานวน 18.00 ตารางเมตร 
สถานที่ดําเนินการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหว้ยหลวง 
หมู่ที่ 13 

490,000     ร้อยละความพึง
พอใจของ

ผู้ปกครองเด็กเล็ก
ในสังกัด ในด้าน

การดูแลเด็ก 

เด็กสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสถานท่ี
เหมาะสมในการเรียนรู้ 
และมีความสะอาด
และปลอดภัย 

กอง
การศึกษา/
กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

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

 

โครงการใหม ่
 
 
 
 
 

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
เชิงปฏิบัติการ 
การจัดทํา
แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ
ให้แก่ผู้นํา
หมู่บ้าน ในการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

ผู้นําหมู่บ้าน 
ประกอบด้วย  
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา 
อบต.เวียง ฯลฯ 

20,000     ร้อยละ 90 ของผู้
เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน

กระบวนการจดัทํา
แผนพัฒนา

หมู่บ้าน 

ผู้นําหมู่บ้านสามารถ
จัดทําแผนพัฒนา
หมู่บ้านได้ และสามา
ใช้ในการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 
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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 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

20 7,475,000 5 1,330,000       25 8,805,000 

รวมท้ังสิ้น 20 7,475,000 5 1,330,000       25 8,805,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑/1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

โครงการใหม ่
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา 
คสล. พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่   
3 

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล.กว้าง 0.40 
เมตร ยาว 125.00 
เมตร ลึก 0.40-
0.50 เมตร  หนา 
0.10 เมตร เริ่มต้น
ที่บ้านนายทวี  อิน
เขียว  สิ้นสุดที่บ้าน
นางเรียม  ข๋ีใสยา 

289,000     ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ําใน
ชุมชน 

น้ําส่วนเกินจาก
ครัวเรือนได้รับ
การระบายอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านห้วย
ไคร้ หมู่ที่ 3 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและปีงบประมาณ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการ
ปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
4 

เพื่อปรับปรุงท่อ
ประปาท่ีชํารุด 
ให้สามารถส่ง
น้ําประปาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ําประปา 
จุดที่ 1 ขุดวางท่อพีวีซี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
ชั้น 8.5 รวมความยาว 
457.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง เริ่มต้นที่ระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
สิ้นสุดที่บ้านนายปั่น  เทียม
ใจ และเปลี่ยนท่อเมนจ่าย
น้ําประปา จุดที่ 2  ขุดวาง
ท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 
8.5 รวมยาว 200.00 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
เริ่มต้นที่บ้านนายปลั่ง  เชิง
ดอย สิ้นสุดที่บ้านนางสาย
ทอง  เชิงดอย 

300,000     ร้อยละของ
จํานวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ําประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านร่อง
แช่ หมู่ที่ 4 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 40 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

แก้ไขราคากลาง  จาก 250,000  บาท เป็น 260,000  บาท 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการ
ก่อสร้างลาน
ตากพืชผล
ทางการ
เกษตร หมู่ที่ 
5 

เพื่อใช้ตากแห้ง
ผลผลติทาง
การเกษตรของ
ประชาชน 

ก่อสร้างลานตาก 
คสล. ขนาดกว้าง 
20.00  เมตร  ยาว 
28.00  เมตร หนา 
0.12 เมตร มีพื้นท่ี
ลาน คสล.ไม่น้อยกว่า 
จํานวน 580.00 
ตารางเมตร สถานท่ี
ดําเนินการท่ี
สาธารณประโยชน์ 
อ่างเก็บนํ้าบ้านทุ่งโห้ง 
หมู่ท่ี 5 

260,000     ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้านที่นํา
ผลผลติ
ทางการเกษตร
มาตากแห้ง 

พืชผลทาง
การเกษตรมีการ
บริหารจดัการที่
ดีและเพิ่มมลูค่า
ของผลผลิต 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านทุ่ง 
โห้ง หมู่ที่ 5 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 41 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

โครงการใหม ่
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการ
ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่   
6 

เพื่อใช้ข้ามแหล่ง
น้ําตามธรรมชาติ
เข้าพื้นที่
การเกษตร 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
ขนาดกว้าง 1.80 
เมตร  ยาว 6.00 
เมตร  สูง 1.80 
เมตร หนา 0.25 
เมตร  จํานวน 2 
ช่อง เริ่มต้นทีน่านาย
สอง  สิงห์ทอง 
สิ้นสุดที่นานางบุญ
เรือง  คงโหมด 

 330,000    ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทางเข้า
พื้นที่การเกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านห้วย
ไคร้ใหม่ หมู่
ที่ 6 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 42 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

โครงการใหม ่
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการ
ปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่
ที่ 8 

เพื่อปรับปรุง
ระบบผลิต
ประปาชุมชน ให้
มีมาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบประปา  
เปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บ
น้ํา ขนาดความจ ุ15 
ลูกบาศก์เมตร จํานวน 
1 ชุดและปรับปรุง
ระบบกรองน้ําประปา 
จํานวน 1 ระบบ และ
ปรับปรุงโรงกรอง
น้ําประปา จํานวน  1  
โรง สถานที่ดําเนินการ 
ระบบประปาถังเชมเปญ 
หมู่ที่ 8 

300,000     น้ําประปา
ชุมชนได้
มาตรฐาน
ตามที่กรม
อนามัย
กําหนด 

ประชาชนมีน้ํา
ดื่มที่สะอาดและ
ปลอดภัยสําหรับ
การอุปโภค 
บริโภค 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านห้วย
ไคร้ หมู่ที่ 8 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 43 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เปลี่ยนแปลงราคากลางจาก  530,000  บาท  เป็น  500,000  บาท  และปีงบประมาณ จากป ี2567  เป็นปี 2566 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการลาน
กีฬาพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่   
9 

เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีออก
กําลังกายของ
ประชาชน 

ก่อสร้างลานกีฬา 
อาคาร คสล. ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร   
ยาว 12.00  เมตร 
สูง 3.50 เมตร  มี
พื้นที่ใช้สอย 
120.00 ตาราง
เมตร 
 

500,000     ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้านที่เข้า
มาใช้สถานท่ี
ออกกําลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง  

แผนพัฒนา
หมู่บ้านร่อง
ขามปูอม 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 44 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เพ่ิมเติมโดยการเปลี่ยนโครงการจากธนาคารน้ าใต้ดิน เป็นวางท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการ
ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา หมู่
ที่   9 

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ในชุมชน 

ก่อสร้างท่อระบาย
น้ําช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ยาว 
150.00 เมตร และ
บ่อพัก คสล.กว้าง 
0.60 * 0.60 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
จํานวน 15 บ่อ 
เริ่มต้นท่ีบ้านนาย
บุญทิ้ง  ทนงแผลง 
สิ้นสุดที่บ้านนายทวี  
น้อยก้อม 

 250,000    ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ําใน
ชุมชน 

น้ําส่วนเกินจาก
ครัวเรือนได้รับ
การระบายอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านร่อง
ขามปูอม 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 45 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เปลี่ยนแปลงราคากลางและเป้าหมายปริมาณงานจาก 850,000  บาท  เป็น 500,000  บาท 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการ
ปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 

เพื่อปรับปรุง
ระบบผลิต
น้ําประปาให้มี
ความสะอาด
และได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบกรอง
น้ํา ปรับปรุงระบบ
สูบน้ํา และปรับปรุง
ระบบท่อจ่าย
น้ําประปา รวม
จํานวน 1 ระบบ 
สถานท่ีดําเนินการ
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
 

500,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ําประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับ
การอุปโภค 
บริโภคใน
ครัวเรือน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านใหม่ 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 46 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการใหม ่
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการ
ก่อสร้างถัง
เก็บ
น้ําประปา 
หมู่ที่   11 

เพื่อใช้กักเก็บนํ้า
ดิบ สําหรับการ
ผลิตน้าํประปาท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถังเก็บน้ํา 
คสล.ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
4.00 เมตร สูง 
2.00 เมตร หนา 
0.25 เมตร จํานวน 
1 ถัง  สถานท่ี
ดําเนินการลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 
11 

250,000     จํานวน
ครัวเรือนท่ีได้
ใช้น้ําประปา 

มีแหล่งกักเก็บ
น้ําท่ีเพียงพอ
สําหรับการผลิต
น้ําประปา 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านห้วย
ผึ้ง หมู่ที่ 11 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 47 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการใหม ่
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการ
ซ่อมแซมท่อ
ส่งน้ํา สถานี
สูบน้ําด้วย
ไฟฟูา บ้าน
ร่องริว หมู่ที่ 
12 

เพื่อส่งน้ําเข้า
พื้นที่การ
เกษตรกรรม 

ซ่อมแซมท่อ พีวีซี 
ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
16 น้ิว ช้ัน 8.5 
ยาวรวม 350.00 
เมตร  เริ่มต้นที่บ้าน
นายสถิต  บัวแย้ม  
สิ้นสุดที่นานายสวาท  
ศรีหงค์ทอง 

1,380,000     จํานวนพื้นที่ท่ี
ได้รับน้าํ 
สําหรับการทํา
เกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอสําหรับ
การทําเกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านร่อง
ริว หมู่ที่ 12 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 48 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการใหม ่

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 
13 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางการ
สัญจรของ
ประชาชนในการ
เข้าพื้นที่
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก กว้าง 3.50 
เมตร  ยาว 
880.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
308.00    
ลูกบาศก์เมตร  
เริ่มต้นท่ีสวนนายติ   
กองวงษา สิ้นสุดที่
สวนนางสายใจ  บัว
ทอง 

300,000     ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
เข้าพื้นที่
การเกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านห้วย
หลวง หมู่ที่ 
13 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 49 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการใหม ่
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการ
ปรับปรุง
ประตูน้ําห้วย
หลวงบน หมู่
ที่ 13 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้ในด้าน
การเกษตร 

ปรับปรุงติดต้ังประตูน้ํา
เหล็ก ขนาดกว้าง 1.10 
เมตร ยาว 1.30 เมตร 
จํานวน 2 ชุดพร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง และ
ติดต้ังประตูน้ําเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 1.30 เมตร 
ยาว 1.30 เมตร 
จํานวน 2  ชุดพร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง ก่อสร้าง
ชานรับน้ําจํานวน 2 จุด 
เร่ิมต้นที่สวนนางทองอยู่  
เพชรดง สิ้นสุดที่ลําห้วย
หลวงบน 

 250,000    จํานวนพื้นที่ท่ี
มีน้ําใช้สําหรับ
การ
เกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอสําหรับ
การทําเกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านห้วย
หลวง หมู่ที่ 
13 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 50 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการใหม ่
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการ
ก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์
หมู่ที่ 16 

เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
สาธารณะของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตร สูง 
3.50  เมตร หรือมี
พื้นท่ีใช้สอยไม่น้อย
กว่า  90.00  ตาราง
เมตร  สถานท่ี
ดําเนินการ ท่ี
สาธารณะ หมู่ท่ี 16 

400,000     ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
สาธารณะ 

ชุมชนมีสถานท่ี
กลางในการจัด
กิจกรรม
สาธารณะ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านม่วง
ไพรวัลย์ หมู่
ที่ 16 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 51 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการใหม ่
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการ
ก่อสร้างหอ
กระจายข่าว 
หมู่ที่ 17 

เพื่อใช้
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารงาน
ราชการให้กับ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าว ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร  สูง  
9.00 เมตร  จํานวน 
1 ชุด และติดตั้ง
เครื่องกระจายเสียง 
จํานวน 1 ชุด สถานท่ี
ดําเนินการ หมู่ท่ี 17 

250,000     ร้อยละของ
จํานวน
ครัวเรือนท่ี
สามารถรับฟัง
ข่าวสารจาก
ผู้นําหมู่บ้าน 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับฟัง
ข่าวสารงาน
ราชการอย่าง
ทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านห้วย
ไครส้ันตสิุข 
หมู่ที่ 17 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 52 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

เปลี่ยนแปลงจากความยาว  120  เมตร  เป็น 115 เมตร  และ 
จุดเริ่มต้น บ้านนายศักด์ิ  ในผง   เป็นจุดเริ่มต้นบ้านนายธวัชชัย   แสนสาร 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
18 

เพื่อใช้สัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
ขนาดกว้าง  4.00  
เมตร ยาว 115.00  
เมตร  หนา  0.15  
เมตร เริ่มต้นที่บ้าน
นายธวัชชัย  แสน
สาร  สิ้นสุดทีส่วน
นายบน  เชิงดอย 

250,000     ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
ถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านริม
อิง หมู่ที่ 18 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 53 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แก้ไขจากปีงบประมาณ พ.ศ.2568  เป็นปี พ.ศ.2566  และ 
จุดสิ่นสุดจากที่สวนนายประสิทธ ิอินเขียว   แก้ไขเป็นจุดสิ่นสุดจากที่สวนนายสถิต  อินเขียว    

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
21 

เพื่อใช้สัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
ขนาดกว้าง  3.50  
เมตร   ยาว  144.00   
เมตร  หนา  0.15  
เมตร ไม่มไีหล่ทาง 
เริ่มต้นท่ีสวนนายกู้
เกียรติ  พรพุทธิชัย  
สิ้นสุดทีส่วนนาย
สถิต  อินเขียว 

250,000     ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
ถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านห้วย
ไคร้เหนือ 
หมู่ที่ 21 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 54 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการ
ปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่   
23 

เพื่อปรับปรุง
ระบบผลิต
น้ําประปาชุมชน 
ให้มีมาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบ
ประปา ปรับปรุง
ระบบกรองน้ําผิวดิน 
จํานวน 1 ระบบ 
ปรับปรุงถังน้ําใส 
จํานวน 1 ถัง และ
ปรับปรุงหอถังสูง 
จํานวน 1 ถัง และ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
จํานวน 1 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ตดิตั้ง 
สถานท่ีดําเนินการ 
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 23 

456,000     น้ําดื่มชุมชนได้
มาตรฐาน
ตามที่กรม
อนามัย
กําหนด 

ประชาชนมีน้ํา
ดื่มที่สะอาดและ
ปลอดภัยสําหรับ
การอุปโภค 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านห้วย
ระเมศ หมู่ที่ 
23 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 

โครงการใหม่ 



หนา้ 55 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย จากปรับปรุงระบบสูบน้ า ระบบกรองน้ า จ านวน 1 ระบบ และติดต้ังเครื่องสูบน้ า จ านวน 1 ชุดพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง สถานที่ด าเนินการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
24 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการ
ปรับปรุง
ระบบผลิต
น้ําประปา  
หมู่ที่ 24 

เพื่อปรับปรุง
ระบบผลิตน้าํดื่ม
ชุมชน ให้มี
มาตรฐาน 

ปรับปรุงหอถังเหล็ก
รูปทรงแชมเปญเก็บน้ํา 
ขนาดความจ ุ15 
ลูกบาศก์เมตร สูง 
12.00 เมตร จํานวน 1 
ชุดและปรับปรุงระบบ
กรองน้ําประปา จํานวน 
1 ระบบ และปรับปรุง
โรงผลิตน้ําดื่มชุมชน
จํานวน  1  โรง สถานที่
ดําเนินการ ระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่
24 

250,000     น้ําดื่มชุมชนได้
มาตรฐาน
ตามที่กรม
อนามัย
กําหนด 

ประชาชนมีน้ํา
ดื่มที่สะอาดและ
ปลอดภัยสําหรับ
การอุปโภค 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านห้วย
ไคร้ใต้ หมู่ที่ 
24 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 56 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เปลี่ยนแปลงความยาวของรางระบายน้ าจุดท่ี 1 จาก 55 เมตร เป็น 53 เมตร และจุดที่ 2 จาก 55  เมตร เป็น 58 เมตร และ 
จุดสิ้นสุดจุดที่ 2 จากบ้านนางอ าพูล  กองค า  เป็นนายทวน  ปูน้อย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา 
คสล. หมู่ที่ 
25 

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ในชุมชน 

จุดที่ 1 ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. กว้าง  0.40  
เมตร   ยาว  53.00   เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร  
หนา 0.10 เมตร พร้อมฝา
ปิด เริ่มต้นที่บ้านนายหวัน  
หมอปุา สิ้นสุดที่บ้านนาง
สาคร  สินเปียง และ 
จุดที่ 2 ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. กว้าง  0.40  
เมตร   ยาว  58.00   เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร  
หนา 0.10 เมตร พร้อมฝา
ปิด เริ่มต้นที่บ้านนายระถิก  
ชาติคง  สิ้นสุดที่บ้านนาย
ทวน   ปูน้อย 

250,000     ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ําใน
ชุมชน 

น้ําส่วนเกินจาก
ครัวเรือนได้รับ
การระบายอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านห้วย
ไครล้านทอง 
หมู่ที่ 25 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 57 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางการ
สัญจรเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตรให้มี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ปรับเกรดถนนลกูรังลงดนิ
บดทับแนน่ จุดที่ 1  
ขนาดกว้าง 3.00  เมตร 
ยาว 1,300.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร  
รวมมีปริมาณดนิลกูรังบด
ทับแนน่ไม่นอ้ยกว่า  
จํานวน  975.00  
ลูกบาศก์เมตร ริ่มต้นที่นา
นายจํารอง   คงศรี        
สิ้นสุดทีน่านายคํา     อิ่น
แก้ว  และปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดนิบดทับแนน่  
จุดที่ 2  ขนาดกวา้ง  
3.00  เมตร ยาว 
700.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.25  เมตร  รวม
มีปริมาณดนิลกูรังบดทับ

500,000     ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
เข้าพื้นที่
การเกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านห้วย
ไคร้ใหม่ หมู่
ที่ 6 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 58 
 

โครงการใหม ่
 
 
 

แน่นไมน่้อยกว่า จํานวน  
525.00  ลูกบาศก์เมตร 
เริ่มตน้ทีน่านางควรพิษ        
ศรีนวลชัย  สิ้นสุดที่นา    
นางค่าย  สิงห์ทอง   และ
ปรับเกรดถนนลกูรังลงดนิ
บดทับแนน่ จุดที่ 3   
ขนาดกว้าง  3.00  เมตร 
ยาว 352.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.25  เมตร  
รวมมีปริมาณดนิลกูรังบด
ทับแนน่ไม่นอ้ยกว่าจํานวน  
264.00  ลูกบาศก์เมตร 
เริ่มตน้ทีน่านายถนอม        
สุริโย  สิ้นสดุทีน่า    นาย
จรรยา     เหลี่ยมกุมมาร   
และปรับเกรดถนนลูกรัง
ลงดินบดทับแน่น จุดที่ 4   
ขนาดกว้าง  3.00  เมตร 
ยาว 732.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.25  เมตร  
รวมมีปริมาณดนิลกูรังบด
ทับแนน่ไม่นอ้ยกว่าจํานวน  
549.00  ลูกบาศก์เมตร
เริ่มตน้ทีน่านายสุรกจิ  มะ
โนชัย   สิน้สุดที่นานาย
หลอง        นามจมุจัง
สถานที่ดําเนินการ    จดุที่ 
1 และ จดุที่ 2 และ  จุดที่ 
3 และ จดุที่ 4   หมูท่ี่ 6 



หนา้ 59 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการใหม ่

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 
12 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางการ
สัญจรเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตรให้มี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ปรับเกรดถนนลูกรังลง
ดินบดทับแน่น  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 2,550.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 
เมตร รวมมีปริมาณ
ดินลูกรังบดทับแน่นไม่
น้อยกว่าจํานวน 
1,912.50 ลูกบาศก์
เมตร    เริ่มต้นท่ี
นานายศรีพันธ์   ภู
บรรทัด     สิ้นสุดท่ี
นานางกรรณิการ ์   
อาปะหุน 

400,000     ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
เข้าพื้นที่
การเกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านร่อง
ริวหมู่ที่ 12 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 60 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการใหม ่

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก   หมู่
ที่ 4 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางการ
สัญจรเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตรให้มี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก  จุดที่ 
1  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  
ยาว  410 .00 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10 เมตร  มี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
143.50 ลูกบาศก์เมตร 
เริ่มต้นที่บ้านนายปรีชา   
แสนนิทา สิ้นสุดที่บ้านนาย
บัน     คําก่ิง   และ 
ปรับปรุงถนนหินคลุก  จุดที่ 
2  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  170 .00 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10 เมตร  มี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
51.00  ลูกบาศก์เมตร
เริ่มต้นที่บ้านนายวีระเดช     
แสนนิทา      สิ้นสุดที่บ้าน
นายสี    สมสัก 

190,000     ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
เข้าพื้นที่
การเกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านร่อง
แช่ หมู่ที่ 4 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 61 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

โครงการใหม ่
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 
หมู่ที่  12 

เพื่อให้ความ
สว่างบริเวณ
เส้นทางเดินทาง
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะหมู่บ้าน 
ติดตั้งโคมไฟฟูา 
ขนาด 1*36 วัตต์ 
จํานวน 14 โคม  
พร้อมสายไฟฟูา 
และอุปกรณ์ตดิตั้ง 
เริ่มต้นท่ีบ้านนาย
บัญญัติ  เสนาดี  
สิ้นสุดที่บ้านนาย
สังเวียน  ศรีอําภา 

 250,000    ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน ได้รบั
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
เดินทางในเวลา
กลางคืน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านร่อง
ริว หมู่ที่ 12 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 



หนา้ 62 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

โครงการใหม ่
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการ
ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 
หมู่ที่  19 

เพื่อให้ความ
สว่างบริเวณ
เส้นทางเดินทาง
ในเวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทาง.........เมตร 
สถานท่ีดําเนินการ 
หมู่ที่ 19 

200,000     ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน ได้รบั
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
เดินทางในเวลา
กลางคืน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านทุ่ง
เฉลิมพระ
เกียรติ หมู่ที่ 
19 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 63 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการใหม ่
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการ
ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 
หมู่ที่   23 

เพื่อให้ความ
สว่างบริเวณ
เส้นทางเดินทาง
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะหมู่บ้าน 
ติดตั้งโคมไฟฟูา 
ขนาด 1*36 วัตต์ 
จํานวน 14 โคม  
พร้อมสายไฟฟูา 
และอุปกรณ์ตดิตั้ง 
เริ่มต้นท่ีซอย 2 
บ้านนางฟองแก้ว  
บุญมากาศ  สิ้นสุดที่
บ้านนายล่วม  ทํา
ของดี 

 250,000    ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชน ได้รบั
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
เดินทางในเวลา
กลางคืน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านห้วย
ระเมศ หมู่ที่ 
23 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒/1 



หนา้ 64 
 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบอ่าง
เก็บน้ําบ้านทุ่งโห้ง 
หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้เป็น
สถานท่ี
ท่องเที่ยวและ
พักผ่อน  รวมทั้ง
เป็นสถานท่ีออก
กําลังกายของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ปรับปรุงทางเท้า คสล. ด้านซ้าย จุดที่
1 และจุดที่ 2 ขนาดกว้าง 1.00 
เมตร รวมยาว 454.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ทางเท้า 
คสล. จํานวน  454.00 ตารางเมตร 
และปรับปรุงทางเท้า คสล.ด้านขวา 
จุดที่ 3 และจุดที่ 4 และจุดที่ 5 
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร  รวมยาว 
492.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ทางเท้า คสล. จํานวน 
492.00 ตารางเมตร และปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ํา ปลูกต้นไม้ 
จํานวน  670 ต้น เริ่มต้นที่ระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สิ้นสุดที่ถนน 
คสล.หมู่ที่ 19 

 800,000    ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
พื้นที ่

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทาง เพื่อออกกําลัง
กายและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต ิ

กองช่าง/
จังหวัด

เชียงราย 

แบบ ผ.๐๒/2 แบบ ผ.๐๒/2 



หนา้ 65 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
ลานกีฬาอ่างเก็บ
น้ําบ้านทุ่งโห้ง 
หมู่ที่ 19 

เพื่อปรับปรุง
ลานกีฬาให้มี
ความเหมาะสม
กับการออก
กําลังกายของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ปรับปรุงลาน คสล.ขนาด
กว้าง 20.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร ลานกีฬามี
พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 
จํานวน 1,000.00 
ตารางเมตร สถานท่ี
ดําเนินการ ลานกีฬาอ่าง
เก็บน้ําบ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 
19 

 300,000    ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
ลานกีฬาเพื่อ
ออกกําลังกาย 

ประชาชนมีสถานท่ี
กลางสําหรับการออก
กําลังกายในชุมชน 

กองช่าง/
จังหวัด

เชียงราย 

แบบ ผ.๐๒/2 



หนา้ 66 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการวางท่อ
ส่งน้ําจากลําห้วย
เขาวัวไปอ่างเก็บ
น้ําบ้านห้วยไคร้ 
หมู่ที่ 21 

เพื่อเติมน้ําเขา้
อ่างเก็บน้ําและ
ใช้สําหรับการ
ผลิตน้าํประปา
และพื้นที่การ
เกษตรกรรม 

ขุดวางท่อ พีวีซี ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 8 นิ้ว 
ช้ัน 8.5  ยาว 4.00 เมตร 
รวมยาว 560.00 เมตร 
และตดิตั้งประตูน้ํา
เหล็กหล่อ ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 8 นิ้ว 
จํานวน 1 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ตดิตั้ง เริม่ต้นที่ลาํ
ห้วยเขาวัว สิ้นสดุที่อ่าง
เก็บน้ําบ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 
21 

 600,000    ร้อยละการเพิ่ม
ของปริมาณน้ํา
ในอ่างเก็บน้ํา
บ้านห้วยไคร ้

ชุมชนบ้านห้วยไครม้ี
น้ําเพียงพอสําหรับการ
ผลิตน้าํประปา และ
สําหรับการทํา
เกษตรกรรม 

กองช่าง/
จังหวัด

เชียงราย 

แบบ ผ.๐๒/2 



หนา้ 67 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นตลิ่ง 
เส้นทางขึ้นอ่าง
เก็บน้ําบ้านทุ่งโห้ง
หมู่ที่ 22 

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของ
ตลิ่งและปูองกัน
การเกิดอุบัตเิหตุ
บริเวณทางขึ้น
อ่างเก็บน้ําบ้าน
ทุ่งโห้ง 

ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งเรยีง
หินยาแนว ลาดเอียง 
3.60 เมตร ยาว 
120.00 เมตร หนา 
0.40 เมตร เริ่มต้นที่บ้าน
นายช่ืน  แสนคํามา สิ้นสุด
ที่บ้านนางกันตนา  สีหธน
สุทธิคุณ 

 500,000    ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที่ ในการใช้
เส้นทางขึ้นอ่าง
เก็บน้ําบ้านทุ่ง
โห้ง 

ลดการพังทลายของ
ตลิ่งบริเวณทางขึ้นอ่าง
เก็บน้ํา และปูองกัน
การเกิดอุบัตเิหตุ
บริเวณทางขึ้นอ่างเก็บ
บ้านบ้านทุ่งโห้ง 

กองช่าง/
จังหวัด

เชียงราย 

แบบ ผ.๐๒/2 



หนา้ 68 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เปลี่ยนแปลงราคากลาง จากราคาเดิม 940,000  บาท เป็น 1,077,000  บาท  และ 
จากแผนงานที่ด าเนินการเอง  ผ.02/1  เป็นโครงการที่เกินศักยภาพฯ  ผ.02/2 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
วางท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 
22 

เพื่อผันน้ําจาก
ฝายน้ําล้นห้วย
ผึ้งไปใส่ในอ่าง
เก็บน้ําบ้านทุ่ง
โห้ง 

ก่อสร้างขุดวางท่อ พีวีซี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   
8 น้ิว ช้ัน 8.5 ยาว 4.00  
เมตร ยาวรวม 1,060 ม. 
เริ่มต้นจากฝายชะลอน้ํา
ห้วยผึ้ง  หมู่ที่ 22  สิ้นสดุ
อ่างเก็บน้ําบ้านทุ่งโห้ง 

  1,077,000   มีน้ําเพิ่มในอ่าง
เก็บน้ําบ้านทุ่ง
โห้งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

ประชาชนในเขตโซน
ทุ่งโห้งมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/
จังหวัด

เชียงราย 

แบบ ผ.๐๒/2 



หนา้ 69 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด 
กลุ่มอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ
รอบอ่างเก็บน้ํา
บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้ความ
สว่างบริเวณ
เส้นทาง
สาธารณะรอบ
อ่างเก็บน้ําบ้าน
ทุ่งโห้ง 

จัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดี แบบ
เซลล์แสงอาทิตย์ใช้พลังงาน
ไฟฟูากระแสตรงจากแบตเตอรี่ 
( solar powered led 
streethight with direct 
current supply from 
energy storage) พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ังทั้งหมด จํานวน  
134  ชุด พร้อมติดตั้งตามที่
กําหนด จัดซื้อตามรายละเอียด
ที่ อบต.เวียงกาํหนด สถานที่
ดําเนินการ ติดตั้งไหล่ทาง
สาธารณะรอบอ่างเก็บน้ําบา้น
ทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5 

 8,300,000    ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทาง เพื่อออกกําลัง
กายและกิจกรรม
ภายในชุมชน 

กองช่าง/
จังหวัด

เชียงราย 

แบบ ผ.๐๒/2 



หนา้ 70 
 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง
ระบบอบแห้ง
พลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อใช้อบพืชผล
ทางการเกษตร 

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2 * 2 เมตร ชนิด
ติดตั้งโพลีคาร์บอเนต 
พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์  
จํานวน  4  ตู้ 

87,200     ปริมาณผลผลิต 
ที่สามารถอบได้
ในแต่ละรอบการ
ผลิต 

เพิ่มมูลค่าของผลผลติ
ทางการเกษตร 

สํานักปลดั/
กลุ่ม
วิสาหกิจ
ชุมชน
เกษตร
ทฤษฏีใหม่
บ้านร่องริว 

แบบ ผ.๐๒/2 



หนา้ 71 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้ง
ระบบสบูน้ํา
พลังงาน
แสงอาทิตย ์แบบ
เคลื่อนที่ขนาด 
340 วัตต์แบบ
รถเข็น 

เพื่อใช้ในการสูบ
น้ําสําหรับพื้นท่ี
การเกษตรกรรม 

ระบบสบูน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 340 
วัตต์ แบบรถเข็น   

110,000 22,000    ปริมาณพื้นที่ท่ี
ได้รับประโยชน์
จากการสูบน้าํ 

เกษตรกรมีน้ําใช้
เพียงพอสําหรับพ้ืนที
การเกษตรกรรม 

สํานักปลดั/
กลุ่ม
วิสาหกิจ
ชุมชน
เกษตร
ทฤษฏีใหม่
บ้านร่องริว 

3 โครงการติดตั้ง
ระบบสบูน้ํา
พลังงาน
แสงอาทิตย ์แบบ
เคลื่อนที่ขนาด 
3,060 วัตต์แบบ
ลากจูง 

เพื่อใช้ในการสูบ
น้ําสําหรับพื้นท่ี
การเกษตรกรรม 

ระบบสบูน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 3,060 
วัตต์ แบบลากจูง   

1,100,000 880,000    ปริมาณพื้นที่ท่ี
ได้รับประโยชน์
จากการสูบน้าํ 

เกษตรกรมีน้ําใช้
เพียงพอสําหรับพ้ืนที
การเกษตรกรรม 

สํานักปลดั/
กลุ่ม
วิสาหกิจ
ชุมชน
เกษตร
ทฤษฏีใหม่
บ้านร่องริว 

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 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 5 แห่ง 
ประกอบด้วย  
-กล้องภายใน  จํานวน 30 ชุด มคีวาม
ละเอียดของภาพสูงสดุไม่น้อยกว่า 
1,920 * 1,080 พิกเซล  
-กล้องภายนอก จํานวน 14 ชุด มคีวาม
ละเอียดของภาพสูงสดุไม่น้อยกว่า 
1,920 * 1,080 พิกเซล   
-เครื่องบันทึก จํานวน 5 ชุด 
-ฮาร์ดดิสก์ ขนาด 6 TB จํานวน 5 ตัว 
-สายไฟเบอร์ออปติก/สายแลน ท่อ
ตกแต่งสวยงาม จํานวน  5  ชุด 
-จอรับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จํานวน 5 จอ 

428,800     กอง
การศึกษา 

รวม 428,800      

แบบ ผ.๐3 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นแบบที่
กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
  ๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน 
  ๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 
   (๑)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน 
   (๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
   (๓)  ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
   (๔)  วิสัยทัศน์  ๕ คะแนน 
   (๕)  กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
   (๖)  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  ๕ คะแนน 
   (๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
   (๘)  แผนงาน ๕ คะแนน 
   (๙)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
   คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
             ๒.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประกอบด้วย 
  ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐ คะแนน 
  ๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
  ๒.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
  ๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน  ๑๐ คะแนน 
  ๒.๕ โครงการพัฒนา  ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 
   (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ คะแนน 
   (๒)  กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ คะแนน 
   (๓)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ 
คะแนน 
   (๔)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
   (๕)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒    ๕ คะแนน 
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   (๖)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  ๕ คะแนน 
   (๗)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน 
   (๘)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
   (๙)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕ คะแนน 
   (๑๐)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
   (๑๑)  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ 
คะแนน 
   (๑๒)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 
   คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
         ๓.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
 ผลจากการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   องค์การบริหารส่วนตําบล
เวียง  ได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยมีการจัดสรรงบประมาณโดยเฉลี่ยหมู่บ้านละ 200,000 – 
250,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาในหมู่บ้าน เช่น การสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  การสร้างรางระบายน้ํา  การสร้างระบบประปา  การก่อสร้างและปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร  
เป็นต้น    
 สําหรับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตนั้น  มีการส่งเสริมและฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป  เพ่ือ
สร้างรายได้และสามารถยึดเป็นอาชีพหลักในการดําเนินชีวิต    ส่วนในด้านการรักษาความสงบภายในนั้น   มี
โครงการในลักษณะฝึกอบรมเพ่ิมทักษะให้กับผู้นํา กลุ่ม อปพร.  ในการปฏิบัติหน้าที่ใหนหมู่บ้านในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชน  รวมทั้งทักษะในการปูองกันและระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆได้อย่ามี
ประสิทธิภาพ      ในส่วนของงานด้านสาธารณสุข  ในช่วงต้นปี พ.ศ.2563  องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง ได้
พบผู้ปุวยโรคโควิด-19 ในพื้นที่เป็นรายแรกของจังหวัดเชียงราย  องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงได้ร่วมกับส่วน
ราชการในพ้ืนที่และรวมทั้งโรงพยายบาลอําเภอเทิง  เพ่ือระงับการแพร่ระบาด และการปูองกัน พร้อมกับสร้าง
ความเข้าใจให้กับชุมชนในการปฏิบัติตนเองในการปูองกัน จึงทําให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อสามารถควบคุมได้แล้ว มีการประชุมเพ่ือถอดบทเรียน เพ่ือกําหนดเป็นกล
ยุทธ์ในการบริหารจัดการในการระงับ  ปูองกันในอนาคต  และเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในการบริหารจัดการต่อไป 
 ด้านการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้มี
การใช้เทคโนโลยีด้านชีวภาพเพ่ือจัดการกับผลผลิตทางการเกษตร  เช่น  การผลิตน้ําหมักชีวภาพ  การผลิตปุ๋ย
หมักอินทรีย์  การผลิตหัวเชื้อในการกําจัดและควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช  โดยมีจุดประสงค์และเปูาหมายให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ในด้านอาหารที่ปลอดสารเคมี  
ปัจจุบันได้มีการขยายผลการดําเนินงานให้กับเกษตรกรที่มีการผลิตข้าวและผลไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น
ลําไย  เพ่ือเปูาหมายในการพัฒนาให้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง 
 ด้านสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง ได้มีการขุดลอกแหล่งน้ําพร้อมกับการสร้างฝาย
ชะลอความชุ่มชื้นในพ้ืนที่  เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ําสําหรับพ้ืนที่การเกษตร  และอีกท้ังมีการส่งเสริมและสนับสนุน
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ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีการจัดทําธนาคารน้ําใต้ดิน   วัตถุประสงค์เพ่ือระบายน้ําที่ท่วมขังและกักเก็บน้ําลงสู่ชั้น
ใต้ดิน  ทําให้มีปริมาณน้ําในชั้นใต้ดินตื้นขึ้น  และเพ่ือเป็นแหล่งน้ําต้นทุนสําหรับการเกษตรกรรม เป็นต้น 
  
          ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ๔.4.๑ ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
   (เช่น จะทํา สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 
  ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    (รวมถึงองค์ประกอบสําคัญของข้อมูลเพื่อนําไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) 
เพิ่มเติมฉบับท่ี 1/2565 

*********************** 
         อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑   ข้อ  ๙  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘    ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ”  
        องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) 
เพิ่มเติมฉบับท่ี 1/2565 และได้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
ในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 2 เม่ือวันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เวียงจึงได้อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1/2565   ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม  ต่อไป 
       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5   
  
     (ลงชื่อ)        สวาท    สมใจ 
        (นายสวาท   สมใจ ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเวียง 

 


