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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
( เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 ) 

********************************* 
                 ดว้ยรัฐธรรมนญู มาตรา 253    กำหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ   รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ 
๑๓  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
                 ดังนั้น       เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน 
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ   
การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดังนี้ 
 
ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.เวียง  
"บ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตก้าวหน้า เกษตรพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมล้ำค่า การศึกษาเด่น เน้นสิ่งแวดล้อมยั่งยืน"  
ข. พันธกิจ ของอบต.เวียง  
    1. ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและก้าวทันเทคโนโลยี  
    2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง  
    3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านจารีต วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
    4. ชุมชนมีศักยภาพและรายได้จาก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร อุตสาหกรรม  
    5. ชุมชนมีความสะอาด ปราศจากมลพิษ  
    6. การคมนาคมสะดวก และปลอดภัย  
    7. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพ  
    8. การดำเนินงานและการบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้  
    9. ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของรัฐและกิจกรรมทางการเมือง  
    10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ      



2 
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เวียงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น     
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     
          ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
          
ง. การวางแผน 
          อบต.เวียง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
         อบต.เวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี ้
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ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

24 5,152,000 29 7,607,000 66 64,833,006 85 54,824,200 49 46,791,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร

กรรม 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 80,000 8 120,000 4 90,000 39 5,216,000 7 869,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

11 242,000 14 18,152,000 14 18,395,800 15 18,405,800 16 18,903,582 

รวม 92 9,490,200 110 30,564,770 148 89,165,966 204 86,106,230 136 73,540,576 
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แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และฉบับเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (เฉพาะปี 2565 ตาม
แบบ ผ.02)  
          
ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 19 250,000.00 

2  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร 500,000.00 
3  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพ้ืนที่การเกษตร 400,000.00 
4  โครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ำ 100,000.00 
5  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ 150,000.00 

6  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 150,000.00 

7  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 
3 

250,000.00 

8  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 250,000.00 
9  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 

5 
250,000.00 

10  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 6 250,000.00 

11  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 8 330,000.00 
12  โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าย หมู่ที่ 9 250,000.00 

13  โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 250,000.00 
14  โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 250,000.00 
15  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 250,000.00 
16  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 250,000.00 
17  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 16 250,000.00 
18  โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 17 250,000.00 
19  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 21 250,000.00 

20  โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 22 250,000.00 
21  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 23 316,000.00 
22  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 

24 
250,000.00 

23  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 25 500,000.00 
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24  โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ หมู่ที่ 3 64,000.00 

25  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 250,000.00 
26  โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 17 250,000.00 
27  โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 19 420,000.00 
28  โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ 21 230,000.00 
29  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 

25 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 
1,000,000.00 

30  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8,24 499,000.00 
31  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 200,000.00 
32  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 322,000.00 
33  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 17 310,000.00 
34  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 500,000.00 
35  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 400,000.00 
36  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 21 270,000.00 
37  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 22 340,000.00 
38  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 23 220,000.00 
39 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร 280,000.00 

40  โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 7 250,000.00 
41  โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 18 250,000.00 
42  โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
20,000.00 

43  โครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ราษฎร 5,000.00 

44  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือราษฎรในชุมชน 

20,000.00 

45  โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 20,000.00 
46  โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 20,000.00 
47  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะอาชีพ 60,000.00 
48  โครงการส่งเสริมคนดีศรีชุมชน 10,000.00 
49  โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 50,000.00 
50  โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 30,000.00 
51  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและผู้นำองค์การใน

ชุมชนด้านสุขภาพ 
20,000.00 
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52  โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อในตำบลเวียง 

20,000.00 

53  โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน 5,000.00 

54  โครงการจัดการขยะในชุมชน 20,000.00 

55  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

50,000.00 

56  โครงการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

400,000.00 

57  โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

20,000.00 

58  โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 20,000.00 
59  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอก

ควัน 
20,000.00 

60  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

30,000.00 

61  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

30,000.00 

62  โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 15,000.00 
63  โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด 5,000.00 
64  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกัน

และระงับอัคคีภัย 
20,000.00 

65  โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน 20,000.00 

66  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเทิง 30,000.00 
67  โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณภัย 20,000.00 

68  โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภค
บริโภค 

40,000.00 

69  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน) 

50,000.00 

70  โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

30,000.00 
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71  โครงการฝึกทบทวน อปพร. 370,000.00 
72 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา 20,000.00 

73  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,129,760.00 
74  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 556,000.00 
75  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 324,000.00 
76  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านใหม่ 228,000.00 
77  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่องแช่ 524,000.00 
78  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์และ

ผู้ปกครอง ศพด. 
20,000.00 

79  โครงการแข่งขันทักษะการเตรียมความพร้อมในเด็ก
ระดับก่อนวัยเรียน 

20,000.00 

80  โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

50,000.00 

81  โครงการ to be number one 20,000.00 

82  โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 20,000.00 
84  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 20,000.00 
84  โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 20,000.00 
85  โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 20,000.00 
86  โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 15,000.00 
87  โครงการจัดงานประเพณีของจังหวัดและอำเภอ 25,000.00 
88  โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000.00 
89  โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ 30,000.00 
90  โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 20,000.00 

91  โครงการแข่งขันฟุตบอล อบต. เวียงคัพ ต่อต้านยาเสพ
ติด 

35,000.00 

92  ค่าอาหารเสริม (นม) 1,092,234.00 

93  โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุ
ดอยตุง 

8,000.00 
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94 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตพืช
อินทรีย์เพ่ือลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรม 

20,000.00 

95  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
หมักอินทรีย์ชีวภาพ 

20,000.00 

96  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมผลิตสารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช้สารเคมีเพ่ือป้องกันกำจัดศัตรูพืช 

20,000.00 

97  โครงการส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.00 

98  โครงการส่งเสริมการทำธนาคารน้ำใต้ดิน 30,000.00 
99  โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้

น้อย 
20,000.00 

100  โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 

20,000.00 

101 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝกอัน
เนื่อง มาจากพระราชดำริ 

10,000.00 

102  โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 10,000.00 

103  โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 50,000.00 

104  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

20,000.00 

105  โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ตามแนวทาง
พระราชดำริ ฯ 

30,000.00 

106  โครงการขุดลอกบวกน้ำขาว หมู่ที่ 19 250,000.00 

107  โครงการขุดลอกร่องขุ่น หมู่ที่ 5 499,000.00 

108 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

20,000.00 
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109  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
พนักงานและลูกจ้าง อบต.เวียง 

20,000.00 

110  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา อบต.เวียง 

20,000.00 

111  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลเวียง 15,000.00 

112  โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียง 

15,000.00 

113  โครงการกิจกรรม 5 ส 10,000.00 

114  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียง 

30,000.00 

115  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่คณะกรรมการ
ประชา คมท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

15,000.00 

116  โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

15,000.00 

117  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 5,000.00 

118  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 7,000.00 

119  โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 14,837,400.00 

120  โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ 

3,014,400.00 

121  โครงการสนับสนุนการรจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

372,000.00 

122  โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย 

20,000.00 

123  โครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

487,782.00 
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  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แบบ 02/1) เกินศักยภาพที่ขอรับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลล์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 

3,000,000.00 

2 
 

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวัง
ขม้ิน หมู่ที่ 5 

4,800,000.00 

3 
 

โครงการขยายท่อส่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 3 

2,700,000.00 

4 
 

โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5 

3,650,000.00 

5 
 

โครงการขุดลอกอิงหลง หมู่ที่ 6 5,616,000.00 
6 

 
โครงการขุดลอกร่องขุ่น หมู่ที่ 12 2,418,000.00 

7 
 

โครงการขุดลอกหลงน้ำลัด หมู่ที่ 16 780,000.00 
8 

 
โครงการขุดลอกหนองร่องแช่ หมู่ที่ 18 2,496,000.00 

9 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 25 บ้านห้วยไคร้ลาน
ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยไคร้ 
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

6,600,000.00 

 

10  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์ติ
กคอนกรีต บ้านทุ่งโห้งเหนือ หมู่ที่ 22 

1,770,000.00 

11  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บ
น้ำบ้านทุ่งโห้งโดยก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จุดที่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 385 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,540 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตาราง
เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

1,490,000.00 
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12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาศพด.บ้านใหม่ริมอิง 

170,000.00 

13  โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาศพด.บ้านห้วยหลวง 

170,000.00 
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โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เฉพาะปี 2565 ตามแบบ ผ.02) ที่ได้บรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนา งบประมาณ บรรจุใน
ข้อบัญญัต ิ65 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 250,000 หน้า 199 

2 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 25 500,000 หน้า 200 
3 

 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 250,000 หน้า 200 

4 
 

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 8 330,000 หน้า 201 
5 

 
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 21 250,000 หน้า 201 

6 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 24 

250,000 หน้า 202 

7 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 

250,000 หน้า 202 

8 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 

250,000 หน้า 203 

9 
 

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 9 250,000 หน้า 203 

10 
 

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 
22 

250,000 หน้า 204 

11 
 

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่
ที่ 23 

316,000 หน้า 204 

12 
 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่
การเกษตร 

250,000 หน้า 205 

13 
 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพ้ืนที่
การเกษตร 

400,000 หน้า 206 

14 
 

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 11 

250,000 หน้า 207 

15 
 

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 
10 

250,000 หน้า 207 

16 
 

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 
17 

250,000 หน้า 208 

17 
 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 16 250,000 หน้า 208 
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18 
 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 250,000 หน้า 209 

19 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

20,000 หน้า 181 

20  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการ
สงเคราะห์และช่วยเหลือราษฏรในชุมชน 

20,000 หน้า 181 

21 
 

โครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์
ราษฎร 

5,000 หน้า 182 

22 
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ทักษะอาชีพ 

40,000 หน้า 185 

23 
 

โครงการส่งเสริมคนดีศรีชุมชน 10,000 หน้า 186 

24 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 20,000 หน้า 187 
25 

 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 20,000 หน้า 188 

26  โครงการจัดการขยะในชุมชน 20,000 หน้า 172 
27  โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้าน

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
20,000 หน้า 172 

28  โครงการดำเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

400,000 หน้า 173 

29  โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 40,000 หน้า 173 
30  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและผู้นำ

องค์การในชุมชนด้านสุขภาพ 
20,000 หน้า 174 

31  โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า (covid 19) 

30,000 หน้า 174 

32  โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในตำบล
เวียง 

20,000 หน้า 175 

33  โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 20,000 หน้า 175 
34 

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

50,000 หน้า 176 
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35  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอำเภอเทิง 

30,000 หน้า 146 

36  โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 15,000 หน้า 147 

37  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

25,000 หน้า 148 

38  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

25,000 หน้า 148 

39  โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน 20,000 หน้า 149 

40  โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 20,000 หน้า 149 

41  โครงการฝึกทบทวน อปพร. 90,000 หน้า 150 

42  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน) 

40,000 หน้า 150 

43  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

20,000 หน้า 151 

44  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าและหมอกควัน 

20,000 หน้า 152 

45 
 

โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด 5,000 หน้า 153 

46  โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับการ
อุปโภคบริโภค 

40,000 หน้า 183 

47 
 

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่
ที่ 7 

250,000 หน้า 184 

48  โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 18 250,000 หน้า 184 

49 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

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

20,000 หน้า 161 

51  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์และผู้ปกครอง 
ศพด. 

10,000 หน้า 162 

52  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,173,975 หน้า 162 

53  โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา 20,000 หน้า 165 

54  ค่าอาหารเสริม (นม) 1,103,491 หน้า 165 

55  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 

315,000 หน้า 167 

56  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านร่องแช่ 

525,000 หน้า 168 

57 
 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

609,000 หน้า 168 

58 
 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านใหม่ 

231,000 หน้า 169 

59 
 

โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

50,000 หน้า 170 

60 
 

โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ 25,000 หน้า 189 

61 
 

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25,000 หน้า 190 

62 
 

โครงการแข่งขันฟุตบอล อบต. เวียงคัพ 
ต่อต้านยาเสพติด 

30,000 หน้า 190 

63 
 

โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

20,000 หน้า 191 

64 
 

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 10,000 หน้า 191 

65 
 

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 20,000 หน้า 192 
66 

 
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

20,000 หน้า 192 
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67 
 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

10,000 หน้า 193 

68 
 

โครงการจัดงานประเพณีของจังหวัดและ
อำเภอ 

25,000 หน้า 193 

69 
 

โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 15,000 หน้า 194 

70  โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ
สรงน้ำพระธาตุดอยตุง 

8,000 หน้า 194 

71 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ

พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 

20,000 หน้า 211 

72  โครงการส่งเสริมการดำเนินการตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 หน้า 211 

73  โครงการส่งเสริมการทำธนาคารน้ำใต้ดิน 30,000 หน้า 212 

74  โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย 

20,000 หน้า 212 

75 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 

20,000 หน้า 213 

76 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 5,000 หน้า 214 

77 
 

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 50,000 หน้า 214 
78 

 
โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ตาม
แนวทางพระราชดำริฯ 

20,000 หน้า 215 

79  โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูก
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

5,000 หน้า 215 
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80 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

20,000 หน้า 216 

81  โครงการขุดลอกบวกน้ำขาว หมู่ที่ 19 250,000 หน้า 217 

82 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมืองและ

การบริหารพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

20,000 หน้า 110 

83  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา 
อบต.เวียง 

20,000 หน้า 111 

84  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนักงานและลูกจ้าง อบต.
เวียง 

20,000 หน้า 111 

85  โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

5,000 หน้า 112 

86  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลเวียง 5,000 หน้า 112 

87 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง
เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

20,000  หน้า 123 

88 
 

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ ประจำปี 

5,000 หน้า 123 

89 
 

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล 
ประจำปี 

7,000 หน้า 123 

90 
 

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

15,000 หน้า 131 

91 
 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่
คณะกรรมการประชาคมท้องถิ่นในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

15,000 หน้า 132 



19 
 

92 
 

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 

18,183,600 หน้า 103 

93 
 

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 

3,336,000 หน้า 103 

94 
 

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

30,000 หน้า 103 

 
 
จ. การจัดทำงบประมาณ 
 
                    ผู้บริหารอบต.เวียง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 94 โครงการ งบประมาณ 33,078,066 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 18 5,046,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 30 1,605,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 22 4,285,466 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 5 110,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 6 350,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 13 21,681,600 

รวม 94 33,078,066 
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แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณ  ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 
แยกตามแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
 
 
  
 

25

30
22

5

4

13

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เวียง มีดังนี้ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการใน
แผนพัฒนา 

งบประมาณ หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 13 

250,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้สัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 143.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีถนน คสล. จำนวน 

500.50 ตารางเมตรเริ่มต้น
ที่สวนนางก๋อง เลื่อมใส 

สิ้นสุดที่บ้านนายบัน คำก่ิง 
2 

 
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 25 

500,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้สัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

220.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่
ถนน คสล.จำนวน 880.00 
ตารางเมตร เริ่มต้นที่ป้อม

ตำรวจบ้านห้วยไคร้ สิ้นสุดที่
โรงเรียนบ้านห้วยไคร ้

3 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 
12 

250,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้สัญจร
เข้าพื้นที่

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 

445.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร รวมมีปริมาณ

หินคลุกไม่น้อยกว่า 
267.00 ลูกบาศก์เมตร 
เริ่มต้นท่ีสวนนายประยรู 
อัศวภูมิ สิ้นสุดที่นานาย

สำรวย ทาคำ 
4 

 
โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 8 

330,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้ข้าม
แหล่งน้ำตาม
ธรรมชาตเิข้า

พื้นที่
การเกษตร 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม ขนาด
กว้าง 1.80 เมตร ยาว 

6.00 เมตร สูง 1.80 เมตร 
หนา 0.25 เมตร ชนิด 2 

ช่อง เริ่มต้นท่ีนานางพันธ์ กิ
ติเมธากลุ สิ้นสดุที่นานาย

เที่ยง อินเขียว 
5 

 
โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 21 

250,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้ข้าม
แหล่งน้ำตาม
ธรรมชาตเิข้า

พื้นที่
การเกษตร 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม ขนาด
กว้าง 2.10 เมตร ยาว 

6.00 เมตร สูง 2.10 เมตร 
หนา 0.25 เมตร ชนิด 1 
ช่อง เริ่มต้นที่บ้านนาย

เสกสรรค์ ผู้น้อย สิ้นสุดที่
สวนนายประทวน บัตรปัน 



22 
 

6 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 
24 

250,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้ระบาย
น้ำในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คส
ล.กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
96.00 เมตร ลึก 0.40-
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร พร้อมฝาปดิ และ

ก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้ำ 
คสล. ขนาดกว้าง 0.70 

เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร จำนวน 50 ฝา 
เริ่มต้นท่ีบ้านนายก๋อง ใจยา 

สิ้นสุดที่บ้านนายสำรวย 
เนตรใส 

7 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 3 

250,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้ระบาย
น้ำในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 

126.00 เมตร ลึก 0.40-
0.50 เมตร หนา 0.10 

เมตร พร้อมฝาปดิ เริม่ต้นท่ี
บ้านนางปัน จันฟอง สิ้นสุด

ที่บ้าน นายทวี อินเขียว 
8 

 
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 5 

250,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้ระบาย
น้ำในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 

120.00 เมตร ลึก 0.40-
0.50 เมตร หนา 0.10 

เมตร พร้อมฝาปดิ เริม่ต้นท่ี
บ้านนายอินหวัน ใจจู สิ้นสดุ

ที่บ้านนายวิเชียร ผูด้ ี

9 
 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ 9 

250,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้
ประชาสมัพัน
ธ์ข่าวสารใน

ชุมชน 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูง 
10.00 เมตร จำนวน 1 ชุด 

และตดิตั้งเครื่องกระจาย
เสียง จำนวน 1 ชุด สถานท่ี

ดำเนินการ ลาน
อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 

9 
10 

 
โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ 
22 

250,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้
ประชาสมัพัน
ธ์ข่าวสารใน

ชุมชน 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูง 
9.00 เมตร จำนวน 1 ชุด 
และตดิตั้งเครื่องกระจาย

เสียง จำนวน 1 ชุด สถานท่ี
ดำเนินการ ลาน

อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 
22 



23 
 

11 
 

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 23 

316,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้การจัด
กิจกรรม

สาธารณะของ
ชุมชน 

ก่อสร้าง อาคาร คสล. กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 8.00 
เมตร สูง 3.50 เมตร 

อาคารมืพื้นท่ีใช้สอย จำนวน 
40.00 ตารางเมตร 

12 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร 

250,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้สัญจร
เข้าพื้นที่การ
เกษตรกรรม 

จุดที่ 1 ปรับเกรดถนนลูกรัง
ลงดินบดทับแน่น ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

1,550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร รวมมีปริมาณ
ดินลูกรังบดทับแน่นไม่น้อย
กว่า จำนวน 930.00 ลบ.
ม. เริ่มต้นที่สวนนายจำรสั 

ศรีโท สิ้นสุดที่สวนนายสันต์ 
ศรีเกื้อกลิ่น และจุดที่ 2 

ปรับเกรดถนนลูกรังลงดิน
บดทับแน่น ขนาดกว้าง 

3.00 เมตร ยาว 530.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร 
รวมมีปริมาณดินลูกรังบด

ทับแน่นไม่น้อยกว่า จำนวน 
318.00 ลบ.ม. เริ่มต้นที่นา
นายสันต์ ศรีเกื้อกลิ่น สิ้นสดุ

ที่นานายอำพล ธรรมศิร ิ
 

13 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร 

400,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อปรับปรุง
ถนนหินคลุก
ให้มีความ

เหมาะสม ใน
การสญัจรของ

ประชาชน 

ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรภายในเขตตำบล

เวียง 

14 
 

โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 11 

250,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อปรับปรุง
อาคารให้มี

ความ
เหมาะสมกับ

การจัด
กิจกรรม
สาธารณะ 

ปรับปรุงอาคาร คสล.กว้าง 
9.85 เมตร ยาว 14.80 
เมตร สูง 3.50 เมตร มี
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
145.78 ตารางเมตร 

สถานท่ีดำเนินการ อาคาร
อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 

11 
 



24 
 

15 
 

โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 
10 

250,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อกักเก็บน้ำ
สำหรับการ

ผลิตนำ้ประปา 

ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 3.00 เมตร สูง 2.50 
เมตร หนา 0.25 เมตร 
จำนวน 1 ถัง สถานท่ี

ดำเนินการ ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

16 
 

โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 
17 

250,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อกักเก็บน้ำ
สำหรับการ

ผลิตนำ้ประปา 

ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 3.00 เมตร สูง 2.50 
เมตร หนา 0.25 เมตร 
จำนวน 1 ถัง สถานท่ี

ดำเนินการ ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 

17 
 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 16 

250,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้ผลิต
น้ำประปาใน

ชุมชน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว 

ความลึก 120.00 เมตร 
จำนวน 1 บ่อ ปริมาณน้ำไม่
น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์

เมตร ต่อ 1 ช่ัวโมง สถานท่ี
ดำเนินการ ระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 
18 

 
โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 4 

250,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

 

เพื่อใช้ผลิต
น้ำประปาใน

ชุมชน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว 

ความลึก 120.00 เมตร 
จำนวน 1 บ่อ ปริมาณน้ำไม่
น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์

เมตร ต่อ 1 ช่ัวโมง สถานท่ี
ดำเนินการ ระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
19 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนผู้
ยากไร้ใหม้ี

คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ผู้ยากไร้ในเขตพื้นท่ีจำนวน 
5 ราย/ป ี

20  โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้านการ
สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือราษฏรใน
ชุมชน 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ใน
ขั้นตอน และ

วิธีการสงเคราะห์
และช่วยเหลอื
ประชาชนใน

เบื้องต้น 

กลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 60 
คน 



25 
 

21 
 

โครงการสงเคราะห์
และบรรเทาทุกข์
ราษฎร 

5,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อช่วยเหลือ
และ

สงเคราะห์
ราษฎรที่มี

ปัญหาความ
ชีวิตความ
เป็นอยู่ใน
เบื้องต้น 

ราษฎรในพื้นที่อำเภอเทิง 

22 
 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพิม่
ทักษะอาชีพ 

40,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อฝึกทักษะ
อาชีพให้

ประชาชนท่ี
สนใจ 

ประชาชนท่ีสนใจ จำนวน 
40 คน/ป ี

23 
 

โครงการส่งเสริมคน
ดีศรีชุมชน 

10,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อสนับสนุน
และเชิดชูผู้ที่
ประกอบคณุ
งามความดี 
และสร้าง

คุณประโยชน์
ต่อสังคม  

ผู้ที่ประกอบคณุงามความดี 
และสร้างคณุประโยชน์ต่อ

สังคม ในด้านต่าง ๆ จำนวน 
5 คน/ป ี

24 
 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อส่งเสริม
และพัฒนา
เด็กและ

เยาวชน ใน
ด้านการเพิม่
ความรู้ในการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และมี
ความรู้ในการ
ป้องกันแก้ไข

ปัญหาการเสพ
ยาเสพตดิ 

เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ 
40 คน/ป ี

25 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชพี
ให้มีศักยภาพใน
การผลิตและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ตอบสนองกับ
ความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.เวียง 



26 
 

26  โครงการจดัการขยะ
ในชุมชน 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
ให้ชุมชนมีการ
บริหารจดัการ
ขยะอย่างถูก

วิธี 
 

ชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
อบต.เวียง จำนวน 20

หมู่บ้าน 

27  โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อ
เกิดโรคติดต่อ

หรือโรค
ระบาดขึ้นใน

พื้นที ่
 

ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ 
อบต.เวียง ท้ัง 20 หมู่บ้าน 

28  โครงการดำเนินงาน 
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

400,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อส่งเสริม
และดูแลด้าน

สุขภาพ
อนามัยของ

ชุมชนในพื้นที่
ตามแนวทาง
พระราชดำร ิ

ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ 
อบต.เวียง ท้ัง 20 หมู่บ้าน 

29  โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

40,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อป้องกัน
และควบคมุ
การระบาด
ของโรค

ไข้เลือดออก 

ชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
อบต.เวียง จำนวน 20

หมู่บ้าน 

30  โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนำและ
ผู้นำองค์การใน
ชุมชนด้านสุขภาพ 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อให้ทักษะ
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน

ด้านการดูแล
รักษาสุขภาพ
ของประชาชน 

แกนนำด้านสุขภาพ ในพื้นที่ 
อบต.เวียงจำนวน 20 

หมู่บ้าน 

31  โครงการรณรงค์ 
ควบคุมป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 
(covid 19) 

30,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อให้ความรู้
กับประชาชน
ในการป้องกัน 
ควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา (COVID-

19) 

ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี 
อบต.เวียงจำนวน 20 

หมู่บ้าน 
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32  โครงการรณรงค์
ควบคุม ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อและ
โรคไม่ตดิต่อในตำบล
เวียง 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อให้ความรู้
การป้องกัน
โรคให้กับ
ประชาชน 

ชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
อบต.เวียง จำนวน 20

หมู่บ้าน 

33  โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อส่งเสริม
การดูแล

สุขภาพของ
ประชาชนใน

พื้นที ่

ชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
อบต.เวียง จำนวน 20

หมู่บ้าน 

34 
 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรสีวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

50,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อสำรวจ
ข้อมูลจำนวน
สัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์
ตามโครงการ 
ฯ และการ
ป้องกัน

ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวในพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเวียง 

35  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอำเภอเทิง 

30,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อป้องกัน
และควบคมุยา
เสพติดไม่ให้

ระบาดในพืนท่ี 

พื้นที่รับผิดชอบในเขต
อำเภอเทิง 

36  โครงการขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎ
จราจร 

15,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจการใช้

รถใช้ถนนและ
ความรู้ในกฎ

จราจร 

ประชาชนท่ีสนใจ จำนวน 
50 คน 
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37  โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

25,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อป้องกัน
และลด

อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ดำเนินการจำนวน 7 วัน 

38  โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

25,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อป้องกัน
และลด

อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ดำเนินการ จำนวน 7 วัน 

39  โครงการจดัทำแนว
กันไฟป่าชุมชน 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ป่า
ไม้และแก้ไข
ปัญหาไฟป่า 

ป่าชุมชนในพื้นที่ของ อบต.
เวียง 

40  โครงการป้องกัน
อัคคีภัยในชุมชน 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกัน
การเกิด

อัคคีภัยใน
ชุมชน 

ชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน 

41  โครงการฝึกทบทวน 
อปพร. 

90,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อฝึก
ทบทวน

ความรู้ และ
เพิ่มทักษะใน
การปฏิบัติงาน

ในด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา

ธารณภัยต่าง 
ๆ เพื่อให้ อป
พร.ที่ไดร้ับ
มอบหมาย

หน้าท่ี 
สามารถ

ปฏิบัติงานได้
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

อปพร.ในพื้นที่ จำนวน 20 
หมู่บ้าน 
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42  โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หลักสูตร
ทบทวน) 

40,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อเป็นผู้ช่วย
เจ้าพนักงาน
ในการป้องกัน
และบรรเทา

สาธารณภัยใน
ระดับพื้นท่ี 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
จำนวน 50 คน 

43  โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ซักซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อป้องกัน
การเกิด

อัคคีภัยใน
ชุมชน 

เจ้าหน้าท่ีในองค์กร, อปพร. 
,ประชาชน และนักเรียน

สังกัด สพฐ.ในพืนท่ี 

44  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่าและหมอกควัน 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่ออบรมให้
ความรู้แก่

อาสาสมัครใน
การป้องกัน
การเผาป่า 

กลุ่มอาสาสมคัรจำนวน 40 
คน 

45 
 

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติด 

5,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้แก่

ชุมชนในการ
ป้องกันยาเสพ

ติด 

ชุมชนในพื้นที่จำนวน 20 
หมู่บ้าน 

46  โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำสำหรับ
การอุปโภคบริโภค 

40,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อให้น้ำท่ีใช้
สำหรับการ

อุปโภคบรโิภค
อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานของ
กรมอนามัย 

แหล่งน้ำในชุมชนพื้นที่ 
อบต.เวียง จำนวน 20 

หมู่บ้าน 

47 
 

โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
หมู่ที่ 7 

250,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อขยายเขต
การใช้ประปา
ส่วนภูมภิาค

เข้าสู่ครัวเรือน 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ซอย 1 , 4 และ 7 
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48  โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ 18 

250,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อขยายเขต
การใช้ไฟฟ้า

ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 
จุด 

49 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ to be 
number one 

20,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ
ของเยาวชนใน
ด้านต่าง ๆที่
เป็นประโยชน์

ต่อสังคม 

เยาวชนในเขตพื้นท่ีอบต. 
เวียง 

50  โครงการแข่งขัน
ทักษะการเตรียม
ความพร้อมในเด็ก
ระดับก่อนวัยเรียน 

20,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อกระตุ้น
และส่งเสรมิ
ทักษะการ

เรียนรู้ของเด็ก
ในสังกัด ศพด. 

เด็กในสังกัด ศพด. 

51  โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์และผู้ปกครอง 
ศพด. 

10,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริห
ารศูนย์และ
ผู้ปกครอง 

ศพด.ในการ
ดูแลเด็กได้

ถูกต้อง 

คณะกรรมการบรหิารศูนย์
และผูป้กครอง ศพด. ใน

สังกัด 

52  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,173,975 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 

รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่น 

ๆที่กรม
ส่งเสริมฯ
กำหนด 

ศพด.ในสังกัด จำนวน 5 
ศูนย์ 

53  โครงการอบรม
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

20,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
บุคลากร

ทางการศึกษา
ให้มีความรู้
ความสามรถ

เพิ่มขึ้น 

บุคลากรทางการศึกษาสังกัด
อบต. เวียง 
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54  ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,103,49
1 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสรมิ

นมสำหรับ 
ศพด.และ

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในพื้นที ่

เด็ก ศพด.ทั้ง 5 ศูนย์ และ
เด็กในสังกัด สพฐ.ในพื้นที ่

55  โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 

315,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ
ด้านอาหาร

กลางวันให้เด็ก
ในสังกัด สพฐ.

ในพื้นที่ 

เด็กนักเรยีนในสังกัด
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้งทุก

ระดับชั้น 

56  โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านร่องแช่ 

525,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ
ด้านอาหาร

กลางวันให้เด็ก
ในสังกัด สพฐ.

ในพื้นที่ 

เด็กนักเรยีนในสังกัด
โรงเรียนบ้านร่องแช่ทกุ

ระดับชั้น 

57 
 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วย
ไคร ้

609,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ
ด้านอาหาร

กลางวันให้เด็ก
ในสังกัด สพฐ.

ในพื้นที่ 

เด็กนักเรยีนในสังกัด
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ทุก

ระดับชั้น 

58 
 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านใหม ่

231,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ
ด้านอาหาร

กลางวันให้เด็ก
ในสังกัด สพฐ.

ในพื้นที่ 

เด็กนักเรยีนในสังกัด
โรงเรียนบ้านใหม่ทุก

ระดับชั้น 

59 
 

โครงการศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

50,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
การเรยีนรู้และ

การดูแล
สุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

กลุ่มผูสู้งอายุ ทั้ง 20 ชุมชน 

60 
 

โครงการแข่งขันกีฬา
สีผูสู้งอาย ุ

25,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
การออกกำลัง

กายของ
ผู้สูงอาย ุ

 

กลุ่มผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีตำบล
เวียง 
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61 
 

โครงการแข่งขันกีฬา
สีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

25,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อให้เด็กใน
สังกัด ศพด.ได้
มีพัฒนาการ

ทางด้าน
ร่างกายที่

แข็งแรงและ
สมบูรณ ์

ศพด. จำนวน 5 ศูนย ์

62 
 

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล อบต. เวียง
คัพ ต่อต้านยาเสพ
ติด 

30,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
ให้เยาวชนเล่น

กีฬาเพื่อ
ห่างไกลยาเสพ

ติด 

เยาวชนในพ้ืนท่ีตำบลเวียง 

63 
 

โครงการจดัส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

20,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
ทีมนักกีฬาใน
การเข้าร่วม
การแข่งขัน

กีฬา 

ทีมนักกีฬาในพ้ืนท่ีตำบล
เวียง 

64 
 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

10,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่ออนุรักษ์
และสบืสาน
ประเพณีของ

ไทย 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง 
จำนวน 20 หมู่บ้าน 

65 
 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

20,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริม
และทำนุบำรุง

ศาสนา 

วัดในเขตพื้นท่ี ของ อบต.
เวียง 

66 
 

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

20,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์
และสบืสาน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง 
จำนวน 20 หมู่บ้าน 

67 
 

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

10,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน

วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น 

วัฒนธรรมและประเพณีใน
ท้องถิ่นตำบลเวียง 

68 
 

โครงการจดังาน
ประเพณีของจังหวัด
และอำเภอ 

25,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
การจัดงาน

ประเพณีของ
จังหวัดและ

อำเภอ 

งานประเพณีของจังหวัดและ
อำเภอ 
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69 
 

โครงการจดังานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 

15,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
การจัดงาน
พระราชพิธี

และงานรัฐพิธี 

งานพระราชพิธีและงานรัฐ
พิธี 

70  โครงการสืบสาน
ประเพณีนมสัการ
และสรงน้ำพระธาตุ
ดอยตุง 

8,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม
ด้านศาสนา

ของ
พุทธศาสนิกช
นให้ดำรงสืบ

ต่อไป 

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย
จำนวน 10,000 คน 

71 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร

กรรม 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
เกษตรกรผู้มรีายได้
น้อย 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อช่วย
เกษตรกรที่

ประสบปัญหา
เรื่องแหล่งน้ำ 

เกษตรกรในเขตพื้นท่ีทั้ง 20 
ชุมชน 

72  โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน
น้อมนำ
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้

ในการ
ดำรงชีวิต 

ประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วม
โครงการ จำนวน 40 คน 

73  โครงการส่งเสริมการ
ทำธนาคารน้ำใต้ดิน 

30,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อส่งเสริมให้
มีการทำ

ธนาคารน้ำใต้
ดินในพ้ืนท่ี 
ตำบลเวยีง 

ชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน 

77  โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อส่งเสริม
การผลิตพืช
และอาหาร
ปลอดภัยแก่

ผู้บริโภค 

ประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วม
โครงการ จำนวน 50 คน 
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75 
 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมการผลติปุ๋ย
หมักอินทรีย์ชีวภาพ 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมี
การผลิตปุ๋ย
หมักอินทรีย์
ชีวภาพเพื่อ

ทดแทนการใช้
ปุ๋ยเคมีในการ

ทำ
เกษตรกรรม 

ประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วม
โครงการ จำนวน 50 คน 

75 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่า
ชุมชน เฉลิมพระ
เกียรต ิ

5,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ี
ป่าไม้ในตำบล

เวียง และ
สร้างความ
สมดลุให้กับ

ทรัพยากรรธร
รมชาต ิ

ปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 500 
ต้น/ป ี

77 
 

โครงการรักษ์น้ำ 
รักษ์ป่า รักษา
แผ่นดิน 

50,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อดูแลรักษา
แหล่งน้ำและ
ป่าไม้ให้คง
ความอุดม
สมบูรณ ์

แหล่งน้ำและป่าไม้ในพ้ืนท่ี
ตำบลเวยีง 

78 
 

โครงการสร้างฝาย
ชะลอความชุ่มช้ืน 
ตามแนวทาง
พระราชดำริฯ 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อดูแลรักษา
แหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติใหม้ึ
ความชุ่มชื้น
และคงความ
อุดมสมบรูณ ์

แหล่งน้ำในธรรมชาติในพ้ืนท่ี
ตำบลเวยีง จำนวนปีละ 3 

จุด 

79  โครงการอนุรักษด์ิน
และน้ำโดยการปลูก
หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

5,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อป้องกัน
การพังทลาย
ของดินบริเวณ

แหล่งน้ำ
สาธารณะ 

พื้นที่ปลูกหญ้าแฝกบริเวณ
แหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 

1 จุด 
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80 
 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช 
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจักรสีิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราช
ภักดี สริิกิจการณิี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยิชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ี

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่ออนุรักษ์
และรักษา

พันธุกรรมพืช
ที่สำคัญใน

ท้องถิ่นให้คง
อยู่คู่ชุมชน 

พื้นที่ป่าชุมชนในเขต อบต.
เวียง 

81  โครงการขุดลอกบวก
น้ำขาว หมู่ที่ 19 

250,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อใช้กักเก็บ
น้ำใช้สำหรับ

พื้นที่
เกษตรกรรม 

ขุดลอกบวก ขนาดปากกว้าง 
50.00 เมตร ท้องกว้าง 

45.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
หรือมีปรมิาณดินขุดรวมไม่
น้อยกว่า 6,768.00 ลบ.ม. 
เริ่มต้นท่ีบวกน้ำขาว สิ้นสดุที่

สาธารณประโยชน์ 
82 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สำนักงาน 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวยีง 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อ
มให้มีความมี

ความ
เหมาะสมใน
การบริการ
ประชาชน 

พื้นที่ด้านในและนอกอาคาร
ที่ทำการ อบต.เวียง 

83  โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิ ภาพ
ฝ่ายบรหิารและ
สมาชิกสภา อบต.
เวียง 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อให้ฝ่าย
บริหารและ

สมาชิกสภา ฯ 
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่าง

มี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบรหิารและสมาชิกสภา 
ฯ จำนวน 45 คน 

84  โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงานและลูกจ้าง 
อบต.เวียง 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อให้
พนักงานและ

ลูกจ้าง 
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่าง

มี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานและลูกจ้าง สังกัด 
อบต.เวียง จำนวน 40 คน 
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85  โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวยีง 

5,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อพัฒนาให้
เป็นสถานท่ีใน

การค้นหา
ข้อมูลกลางใน
การพัฒนา
ของ อบต.

เวียง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.เวียง 

86  โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยตำบล
เวียง 

5,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อส่งเสริม
การปกครอง
ภายใต้ระบบ
ประชาธิปไตย

ให้กับ
ประชาชน 

ผู้นำชุมชนและประชาชน
ตำบลเวยีง 

87 
 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพสถานท่ี
กลางเพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการ่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

20,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อให้มี
สถานท่ีกลาง
ในการวบรวม
ข้อมูลปัญหา
ความต้องการ
ของประชาชน
และเผยแพร่ 
ประชาสมัพัน
ธ์กฏหมาย 
ระเบียบ 

หนังสือสั่งการ 
ที่เกี่ยวข้องกับ
การช่วยเหลือ

ประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 12 แห่ง ในพ้ืนท่ีอำเภอ

เทิง 

88 
 

โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ ประจำป ี

5,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อให้กลุ่ม
พัฒนาสตรไีด้
ดำเนินการจัด
กิจกรรมต่าง 
ๆในวันแม่
แห่งชาติได้

ตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอเทิง 

89 
 

โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจำป ี

7,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อให้กลุ่ม
พัฒนาสตรไีด้
ดำเนินการจัด
กิจกรรมต่าง 
ๆในวันสตรี
สากลได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอเทิง 
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90 
 

โครงการจดัอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

15,000 สำนัก/กอง
คลัง 

 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับ

พระราชบัญญั
ติที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างแก่
ประชาชน 

ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 
40 คน 

91 
 

โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่คณะกรรมการ
ประชาคมท้องถิ่นใน
การจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐ 

15,000 สำนัก/กอง
คลัง 

 

เพื่อให้ความรู้
แก่

คณะกรรมการ
ประชาคม
หมู่บ้าน 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน 
จำนวน 80 คน 

92 
 

โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผูสู้งอาย ุ

18,183,6
00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยยังชีพ
ของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีตำบลเวียง 
ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

93 
 

โครงการเสรมิสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ 

3,336,00
0 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยความ
พิการที่มีสิทธิ

ตาม
หลักเกณฑ์ที่

กำหนด 

ผู้พิการในพื้นที่ตำบลเวียง 
ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

94 
 

โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

30,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบา

ล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

เพื่อจ่ายเป็น
เบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ ท่ี
แพทย์ได้รับ
รองและทำ
การวินิจฉัย

แล้ว 

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบล
เวียง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
             อบต.เวียง   มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ   ตามข้อบัญญัติงบประมาณ   และโครงการที่มี 
การตั้งจ่ายเป็นรายการใหม/่จ่ายจากเงินสะสม  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญารวม 87 โครงการ จำนวนเงิน 
34,759,002.64  บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน  87  โครงการ    จำนวนเงนิ 34,759,002.64  ล้านบาท  
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์   ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 31 9,695,200 31 9,695,200 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 21 
958,021 

 
21 

958,021 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

16 
3,530,050.64 

 
16 

3,530,050.64 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิช
ยกรรมและการเกษตรกรรม 

3 
43,380 

 
3 

43,380 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 
14,600 

 
4 

14,600 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

12 
20,517,751 

 
12 

20,517,751 

 

รวม 87 34,759,002.64 87 34,759,002.64 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เวียง  และท่ีได้มีการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ภายในปีงบประมาณ 
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ลำดับ ยทุธศาสตร์ ช่ือโครงการตาม
แผน 

งบตาม
ขอ้บญัญติั
/เทศ
บญัญติั 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 13 

250,000 249,700 249,700 0  บาท 
โอนลด 300  บาท 

2 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 25 

500,000 - - 0 บาท 
ไม่ได้ดำเนินการและโอน

ลด 500,000 บาท 
เพื่อจัดทำโครงการ

ถนนลาดยางแอสฟลัท์
คอนกรีต หมู่ที่ 25  

3 
 

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 12 

250,000 249,000 249,000 0  บาท 
โอนลด 1,000  บาท 

4 
 

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 8 

330,000 329,500 329,500 0  บาท 
โอนลด  500  บาท 

5 
 

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 21 

250,000 249,000 249,000 0  บาท 
โอนลด 1,000  บาท 

6 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 24 

250,000 249,500 249,500 0  บาท 
โอนลด  500  บาท 

7 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 3 

250,000 249,500 249,500 0  บาท 
โอนลด  500  บาท 

8 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 5 

250,000 249,000 249,000 0  บาท 
โอนลด 1,000  บาท 

9 
 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ 9 

250,000 249,500 249,500 0  บาท 
โอนลด  500  บาท 

10 
 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ 22 

250,000 249,500 249,500 0  บาท 
โอนลด  500  บาท 

11 
 

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 23 

316,000 315,500 315,500 0  บาท 
โอนลด  500  บาท 
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12 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร 

250,000 249,000 249,000 0  บาท 
โอนลด 1,000  บาท 

13 
 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร 

400,000 399,000 399,000 0  บาท 
โอนลด 1,000  บาท 

14 
 

โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 11 

250,000 249,500 249,500 0  บาท 
โอนลด 500  บาท 

15 
 

โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 

250,000 249,500 249,500 0  บาท 
โอนลด 500  บาท 

16 
 

โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 17 

250,000 - - 0  บาท 
ไม่ได้ดำเนินการและโอน
ลดจำนวน 250,000 

บาท 
เพื่อจัดทำโครงการ

ก่อสร้างฝาปดิรางระบาย
น้ำ หมู่ที่ 17 

17 
 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 16 

250,000 249,500 249,500 0  บาท 
โอนลด 500  บาท 

18 
 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 4 

250,000 - - 0  บาท 
ไม่ได้ดำเนินการและโอน
ลด  250,000 บาท 
เพื่อไปจัดทำโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ 

หมู่ที่ 4 
19  โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์
คอนกรีต หมู่ที่ 25 

1,000,000 899,900 899,900 0 บาท 
 โอนลด 100,100 

บาท เพื่อไปซื่อ
เครื่องยนต์ตดิท้ายเรือ  

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่) 

 
20  โครงการก่อสร้างฝาปิด

รางระบายนำ้ หมู่ที่ 
17 

250,000 249,500 249,500 0  บาท 
โอนลด 500  บาท 

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่) 

 
21  โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ำ หมู่ที่ 4 
250,000 249,000 249,000 0  บาท 

โอนลด 1,000  บาท 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่) 
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22  โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 
หมุ่ที่ 19 

420,000 419,500 419,500 0  บาท 
โอนลด 500  บาท 

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่) 

 
23  โครงการติดตั้งเครื่อง

สูบน้ำ ซับเมสิซเิบิ้ล 
หมู่ที่ 3 

64,000 63,800 63,800 0  บาท 
โอนลด 200  บาท 

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่) 

 
24  โครงการขยายเขตท่อ

ประปา หมู่ท่ี 21 
230,000 229,800 229,800 0  บาท 

โอนลด  200  บาท 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่) 
 

25 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านส่งเสรมิ
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

20,000 11,970 11,970 8,030  บาท 

26  โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้านการ
สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือราษฏรใน
ชุมชน 

20,000 13,440 13,440 6,260  บาท 

27 
 

โครงการสงเคราะห์
และบรรเทาทุกข์
ราษฎร 

5,000 - - 5,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ/

อุดหนุน) 
28 

 
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
อาชีพ 

40,000 - - 40,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

29 
 

โครงการส่งเสริมคนดี
ศรีชุมชน 

10,000 - - 10,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

30 
 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

20,000 - - 20,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

31 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 

20,000 - - 20,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

32  โครงการจดัการขยะใน
ชุมชน 

20,000 11,160 11,160 8,840  บาท 

33  โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

20,000 19,880 19,880 120  บาท 
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34  โครงการดำเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

400,000 49,480 49,480 37,020  บาท 
โอนลด  313,500  

บาท 

35  โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

40,000 35,280 35,280 4,720  บาท 

36  โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนำและ
ผู้นำองค์การในชุมชน
ด้านสุขภาพ 

20,000 11,730 11,730 8,270  บาท 

37  โครงการรณรงค์ 
ควบคุมป้องกันโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
(covid 19) 

30,000 29,650 29,650 350  บาท 

38  โครงการรณรงค์
ควบคุม ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อและ
โรคไม่ตดิต่อในตำบล
เวียง 

20,000 - - 20,000 บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

39  โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

20,000 - - 20,000 บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

40 
 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี
 

50,000 40,380 40,380 9,620  บาท 

41  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อำเภอเทิง 
 

30,000 - - 30,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ/

อุดหนุน) 

42  โครงการขับขี่ปลอดภยั
ใส่ใจกฎจราจร 

15,000 10,560 10,560 4,440  บาท 
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43  โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

25,000 24,588 24,588 412  บาท 

44  โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

25,000 24,386 24,386 614  บาท 

45  โครงการจดัทำแนวกัน
ไฟป่าชุมชน 

20,000 5,050 5,050 50  บาท 
โอนลด 14,900  บาท 

46  โครงการป้องกัน
อัคคีภัยในชุมชน 

20,000 19,810 19,810 190  บาท 

47  โครงการฝึกทบทวน 
อปพร. 

90,000 81,092 81,092 1,408  บาท 
โอนลด  7,500  บาท 

48  โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตรทบทวน) 

40,000 - - 40,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

49  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

20,000 16,451 16,451 3,549  บาท 

50  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าและหมอกควัน 

20,000 15,240 15,240 4,760  บาท 

51 
 

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติด 

5,000 2,784 2,784 2,216  บาท 

52  โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำสำหรับการ
อุปโภคบรโิภค 

40,000 36,000 36,000 4,000  บาท 

53 
 

โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
หมู่ที่ 7 

250,000 249,203 249,203 797  บาท 

54  โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ 18 

250,000 249,886.88 249,886.
88 

113.12  บาท 
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55 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ to be 
number one 

20,000 14,880 14,880 5,120  บาท 

56  โครงการแข่งขันทักษะ
การเตรียมความพร้อม
ในเด็กระดับก่อนวัย
เรียน 

20,000 - - 20,000 บาท 
( ไม่ไดด้ำเนินการ) 

57  โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
และผูป้กครอง ศพด. 

10,000 9,600 9,600 400  บาท 

58  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,173,975 808,900 808,900 365,075  บาท 

59  โครงการอบรม
บุคลากรทางการศึกษา 

20,000 10,560 10,560 4,440  บาท 

60  อาหารเสริม (นม) 1,103,491 1,029,561.64 1,029,561.64 73,929.36 บาท 

61  โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 

315,000 300,300 300,300 14,700  บาท 

62  โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านร่องแช่ 

525,000 475,944 475,944 49,056  บาท 

63 
 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยไคร ้

609,000 564,900 564,900 44,100  บาท 

64 
 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านใหม ่

231,000 214,200 214,200 16,800  บาท 

65 
 

โครงการศูนย์ส่งเสริม
การเรยีนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

50,000 4,055 4,055 45,945  บาท 

66 
 

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ผู้สูงอาย ุ

25,000 - - 0  บาท 
โอนลด  25,000  บาท 

(ไม่ได้ดำเนินการ) 
67 

 
โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

25,000 - - 0  บาท 
โอนลด  25,000  บาท 

(ไม่ได้ดำเนินการ) 
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68 
 

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล อบต. เวียงคัพ 
ต่อต้านยาเสพตดิ 

30,000 23,800 23,800 6,200  บาท 

69 
 

โครงการจดัส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

20,000 - - 20,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

70 
 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

10,000 - - 10,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

71 
 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

20,000 15,710 15,710 4,290  บาท 

72 
 

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

20,000 14,400 14,400 5,600  บาท 

73 
 

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

10,000 - - 10,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

74 
 

โครงการจดังาน
ประเพณีของจังหวัด
และอำเภอ 

25,000 20,240 20,240 4,760  บาท 

75 
 

โครงการจดังานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 

15,000 15,000 15,000 0  บาท 

76  โครงการสืบสาน
ประเพณีนมสัการและ
สรงน้ำพระธาตุดอยตุง 

8,000 8,000 8,0000 0   บาท 

77 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร

กรรม 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
เกษตรกรผู้มรีายได้
น้อย 

20,000 - - 20,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

78  โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 14,400 14,400 4,100  บาท 

79  โครงการส่งเสริมการ
ทำธนาคารน้ำใต้ดิน 

30,000 - - 30,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

80  โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 

20,000 9,600 9,600 9,100  บาท 
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81 
 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ 

20,000 19,380 19,380 320  บาท 

82 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าชุมชน 
เฉลิมพระเกียรต ิ

5,000 5,000 5,000 0  บาท 

83 
 

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์
ป่า รักษาแผ่นดิน 

50,000 300 300 49,700  บาท 

84 
 

โครงการสร้างฝาย
ชะลอความชุ่มช้ืน ตาม
แนวทางพระราชดำรฯิ 

20,000 9,000 9,000 11,000  บาท 

85  โครงการอนุรักษด์ิน
และน้ำโดยการปลูก
หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

5,000 300 300 4,700  บาท 

86 
 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช 
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสริินธร 
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สริิกิจการณิี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยิชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

20,000 - - 20,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

87  โครงการขุดลอกบวก
น้ำขาว หมู่ที่ 19 

250,000 - - 0  บาท 
โอนลด  250,000  
บาท เพื่อไปจัดทำ

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 19 

(ไม่ได้ดำเนินการ) 
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88 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร

พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สำนักงาน 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวยีง 

20,000 20,000 20,000 0  บาท 

89  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมประ
สิทธิ ภาพฝ่ายบริหาร
และสมาชิกสภา อบต.
เวียง 

20,000 13,584 13,584 6,416  บาท 

90  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนักงาน
และลูกจ้าง อบต.เวียง 

20,000 7,800 7,800 12,200  บาท 

91  โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวยีง 

5,000 - - 5,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 

92  โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยตำบล
เวียง 

5,000 4,860 4,860 140  บาท 

93 
 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพสถานท่ี
กลางเพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการ่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

20,000 20,000 20,000 0  บาท 

94 
 

โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
ประจำป ี

5,000 5,000 5,000 0  บาท 

95 
 

โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจำป ี

7,000 7,000 7,000 0  บาท 

96 
 

โครงการจดัอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
 

15,000 - - 15,000  บาท 
(ไม่ได้ดำเนินการ) 



48 
 

97 
 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้แก่
คณะกรรมการ
ประชาคมท้องถิ่นใน
การจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐ 

15,000 13,100 13,100 1,900  บาท 

98  โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และสิ่งดปลูกสร้าง 

487,752 457,107 457,107 30,645  บาท 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่) 
99 

 
โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผูสู้งอาย ุ

18,183,600 16,959,900 16,959,900 375,400  บาท 

100 
 

โครงการเสรมิสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ 

3,336,000 2,991,400 2,991,400 105,148  บาท 

101 
 

โครงการสนับสนุนการ
จัดสวสัดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

30,000 18,000 18,000 12,000  บาท 
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ช. ผลการดำเนินงาน 

       อบต.เวียง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที ่โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จ 
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

24 

 

7,260,000 

 

24 

 

7,260,000 

 

21 

 

6,147,700 

 

21 

 

6,147,700 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

30 

 

1,605,000 

 

30 

 

1,605,000 

 

21 

 

958,021 

 

21 

 

958,021 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

22 

 

4,285,466 

 

22 

 

4,285,466 

 

16 

 

3,530,050.64 

 

16 

 

3,530,050.64 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

5 

 

110,000 

 

5 

 

110,000 

 

3 

 

43,380 

 

3 

 

43,380 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

6 

 

350,000 

 

6 

 

350,000 

 

4 

 

14,600 

 

4 

 

14,600 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

14 

 

22,169,352 

 

14 

 

22,169,352 

 

12 

 

20,517,751 

 

12 

 

20,517,751 

 

รวม 101 35,779,818 101 35,779,818 77 31,211,502.64 77 31,211,502.64 
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สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เฉพาะปี 2565) 
โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา (แบบ ผ.02)                  จำนวน 123  โครงการ 
โครงการที่ได้รับการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  จำนวน  94    โครงการ 
โครงการที่มีการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        จำนวน    7    โครงการ 
โครงการที่มีการขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม        จำนวน  10    โครงการ 
  รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น (ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ)    จำนวน 111   โครงการ 
จำนวนโครงการที่ได้มีการดำเนินการทั้งหมด (ข้อบัญญัติงบประมาณ)     จำนวน  77    โครงการ 
จำนวนโครงการที่ได้มีการดำเนินการทั้งหมด (จ่ายจากเงินสะสม)     จำนวน  10    โครงการ 
  รวมจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด     จำนวน  87    โครงการ 
จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ          จำนวน  24   โครงการ 
 ผลการดำเนินการ  =  จำนวนโครงการที่มีการดำเนินการทั้งหมด x 100 
      จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

= 87  x 100 
123 

คิดเป็นร้อยละ  70.73 

ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สามารถดำเนินงานโครงการได้จำนวน 
86  โครงการ  ส่วนอีกจำนวน  24  โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการได้นั้น  เสือบเนื่องจากปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ประกอบกับประกาศจากจังหวัดเชียงราย ทีไ่ดส้ั่งการให้มีการควบคุมและ
ละเว้น มิให้มีการรวมหรืออยู่ร่วมกันของประชาชนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมากได ้ จึงทำให้
หลายๆโครงการไม่สามารถดำเนินการได้  และเมื่อปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้เบาบางลง  
ห้วงระยะเวลาการจัดทำโครงการก็ไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย  ที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร  เพราะในห้วงฤดู
ฝนจะไม่สะดวกในการเข้ามาร่วมโครงการได้ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูทำนา และเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย  ซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ประชาการส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ตำบลเวียง  มีการเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ทั้งนีค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้เสนอแนะ  สรุปดังนี้ 

  1.เห็นควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  จัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
รายได้ในครัวเรือน  เช่นการฝึกอาชีพหรือการส่งเสริมอาชีพ  ให้แต่ละหมู่บ้าน  เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง  ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น 
  2.ในเรื่องของการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  เห็นว่าควรให้มีการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับคน
รุ่นใหม่  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียน ซึ่งอาจดำเนินการได้โดยการประสานกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.โดยเน้น
เป้าหมายเป็นเด็กรุ่นใหม่  ให้มีความรู้ความสามารถในการสืบสานภูมิปัญหาท้องถิ่นที่ยังคงเหลืออยู่  ให้ได้รับ
การสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 
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     3.สำหรับโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ควร
ให้ความสำคัญกับโครงการที่ได้รับการเสนอจากการประชุมประชาคมท้ังระดับหมู่บ้านและระดับท้องถิ่น  โดยมิ
ให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับการบรรจุในข้อบัญญัติ  แต่หากเห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงโครงการจริงๆ นั้น  ต้องมีการจัดเวทีการประชุมประชาคม  โดยให้เชิญเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง  เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนหรือการทักท้วงของประชาชนใน
ชุมชน  โดยให้ความสำคัญของโครงการที่ได้มีการเสนอขึ้นมาใหม่  จะต้องเป็นโครงการที่ผ่านมติของที่ประชุม
ประชาคมเท่านั้น 
  4.ในต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงานวางแผนการ
ดำเนินงาน ให้สามารถจัดทำโครงการได้ แม้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยเฉพาะ
ควรเน้นการดำเนินงานในเชิงรุกด้านสาธารณสุขให้มากยิ่งขึ้น  เพื่อป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด -19  ไม่ให้แพร่ระบาดในพ้ืนที่อีก 
  5.จัดให้มีการประชุมประจำเดือน ของพนักงานส่วนตำบล  เพื่อวางแผนการดำเนินงานในทุก
รอบเดือน เพ่ือเสนอแผนการดำเนินการในรอบเดือนนั้นๆ ให้ฝ่ายบริหารรับทราบ  และเพ่ือติดตามผลการ
ดำเนินงานของเดือนที่ผ่านมา  ซึ่งหากเกิดปัญหา จะได้มีการปรึกษาและหาทางออกร่วมกัน  เพื่อให้การพัฒนา
ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับงบประมาณมากที่สุด 

6.ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  ปรับแก้ไขแผนการดำเนินการประจำปี  ในการจัดทำ
โครงการต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน   โดยให้พิจารณาจากงบประมาณประจำปี
และห้วงระยะเวลาที่กลุ่มเป้าหมายว่างเว้นจากการประกอบอาชีพหลัก  โดยอาจมีการบริหารงานในเชิงรุกมาก
ยิ่งขึ้น  เช่น ปรับปรุงกระบวนการดำเนินกิจกรรมโดยการเข้าหากลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนในหมู่บ้าน  มีการ
จัดกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย โดยให้พิจารณาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นเป้าหมาย
หลัก  เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการพัฒนาที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่ากับงบประมาณมากที่สุด    หรืออาจมีการใช้
เทคโนโลยีที่เป็นทรัพยากรที่มีอยู่มาปรับใช้  เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมและเวลาในการติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ที่ได้มีการเพิ่มเติมเพ่ือดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
( ขออนุมัติจ่ายจากงบประมาณจากเงินสะสม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565    ฉบับเพ่ิมเติม 1/2565 
 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 
8,24 

เพื่อใช้สัญจรเข้าพื้นที่
เกษตรกรรม 

จุดที่  1  ปรับปรุงถนนหินคลุก  ขนาด
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  25.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  มีปรมิาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  7.50  ลูกบาศกเ์มตร มี
พื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า  75.00  
ตารางเมตร  ปรับปรุงตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวียงกำหนด  เริ่มต้นทีส่วน  นายสุ
รพจน์  แขกสันเทียะ  สิ้นสุดทีส่วน  นาย
สรุพจน์  แขกสันเทียะ และจุดที่  2  
ปรับปรุงถนนหินคลุก  ขนาดกว้าง  3.00  
เมตร  ยาว  30.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  มีปรมิาณหินคลุกไมน่้อย
กว่า  9.00  ลูกบาศก์เมตร  มีพื้นที่ถนน
หินคลุกไม่น้อยกว่า  90.00  ตารางเมตร  
ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.เวยีง
กำหนด  เริ่มต้นที่สวน  นายสุรพจน์  แขก
สันเทียะ  สินสุดทีส่วน  นายสรุพจน์  
แขกสันเทียะ และจุดที่  3  ปรับปรุงถนน
หินคลุก ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  
1,610.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร  มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
483.00  ลูกบาศก์เมตร  มีพื้นท่ีถนนหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  4,830.00  ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  
จำนวน  1  ป้าย  ปรับปรุงตามแบบ
แปลนที่อบต. เวียงกำหนด  เริ่มตน้ท่ีสวน  
นายเขียน  เขื่อนศิริ  สิ้นสุดที่นา  นาย
ฝาย  เขื่อนศิริ   สถานท่ีดำเนินการ  จุดที่  
1  และจดุที่  2 และจุดที่  3  หมูท่ี่  8  
และหมู่ที่  24  ตำบลเวียง  อำเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย 

499,000 

2 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก  หมู่ที่  
11 

เพื่อใช้สัญจรเข้าพื้นที่
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว  700.000 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  มีปรมิาณหินคลุกไมน่้อย
กว่า  210.00  ลูกบาศก์เมตร  มพีื้นที่
ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า  2,100.00  

200,000 
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ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ปรับปรุง
ตามแบบแปลนท่ีอบต.เวียงกำหนด  
เริ่มต้นท่ีนา นายสวาท  สิ่งของ  สิ้นสุดที่
นา  นายภคิน  ไกลถิ่น  สถานท่ี
ดำเนินการ หมู่ที่ 11 ตำบลเวียง อำเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย 

3 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง  หมู่ที่  4 

เพื่อใช้สัญจรเข้าพื้นที่
เกษตรกรรม 

ปรับเกรดถนนลูกรังลงดินบดทับแน่น  จุด
ที่  1  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  
1,030.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.30  
เมตร  รวมมีปริมาณดินลูกรับบดทับแน่น
ไม่น้อยกว่า  จำนวน  1,081.50  
ลูกบาศก์เมตร  รวมมีพื้นที่ปรับปรงุถนน
ลูกรังไม่น้อยกว่า  3,605.00  ตาราง
เมตร  ปรับปรุงตามแบบแปลนที่  อบต.
เวียงกำหนด  เริม่ต้นท่ีสวน  นางทอง
เรี่ยม  มุวไิล  สิ้นสุดทีส่วนนายทองใบ  
พระจันทร์  และปรับเกรดถนนลูกรังลง
ดินบดทับแน่น  จุดที่  2  ขนาดกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  450.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.30  เมตร  รวมมีปริมาณ
ดินลูกรังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า  จำนวน  
405.00  ลูกบาศก์เมตร  รวมมพีื้นที่
ปรับปรุงถนนลูกรังลงไม่น้อยกว่า จำนวน   
1,350.00  ตารางเมตร  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ  จำนวน  1  
ป้าย  ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงกำหนด  เริม่ต้นท่ีสวนนายทองใบ  
พระจันทร์   สิ้นสุดที่สวน  นายทองใบ  
พระจันทร์ สถานทีด่ำเนินการ  จุดที่  1  
และจุดที่  2  หมู่ที่  4  ตำบลเวียง  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

322,000 

4 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 
17 

เพื่อใช้สัญจรเข้าพื้นที่
เกษตรกรรม 

จุดที่  1  ปรับปรุงถนนหินคลุก  ขนาด
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  500.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า  150.00  ลกูบาศก์
เมตร  มีพื้นท่ีถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า  
1,500.00  ตารางเมตร  ปรับปรงุตาม
แบบแปลนที่  อบต.เวียงกำหนด  เริ่มต้น
ที่บ้าน  นายพิศุทธิ์  แปงคำ  สิ้นสุดที่นา  
นางป้าน  ลาภยศ  และจุดที่  2  
ปรับปรุงถนนหินคลุก  ขนาดกว้าง  3.00  
เมตร  ยาว  295.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  

310,000 



54 
 

0.10  เมตร มีปริมาณหินคลุกไมน่้อย
กว่า  88.50  ลูกบาศก์เมตร  มีพืน้ท่ี
ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า  885.00  
ตารางเมตร  ปรับปรุงตามแบบแปลนท่ี  
อบต.เวียงกำหนด  เริ่มต้นที่นา  นางป้าน  
ลาภยศ  สิ้นสดุที่นา  นางม้อน  แก้วกันใจ  
และจุดที่  3  ปรับปรุงถนนหินคลกุ  
ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  
250.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร  มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
75.00  ลูกบาศก์เมตร  มีพื้นที่ถนนหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  750.00  ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  
จำนวน  1  ป้าย  ปรับปรุงตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่นา  
นางป้าน  ลาภยศ  สิ้นสุดที่ป่าสุสานบ้าน
ห้วยไคร้  หมู่ที่  17  สถานท่ีดำเนินการ  
จุดที่  1  และจดุที่  2  และจดุที่  3  หมู่
ที่  17  ตำบลเวียง  อำเภอเทิง  จังหวัด
เชียงราย 

5 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุด
ลอกร่องขุ่น  
หมู่ที่  5 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีกักเก็บน้ำสำหรับ
พื้นที่เกษตรกรรม 

จุดที่  1  ขุดลอกร่องขุ่น  ขนาดปากกว้าง  
12.00  เมตร  ท้องกว้าง  9.00  เมตร  
ยาว  220.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50  
เมตร  หรือรวมมีปริมาณดินขุดไมน่้อย
กว่า  2,644.00  ลูกบาศก์เมตร  และ
จุดที่  2  ขุดลอกร่องขุ่น  ขนาดปากกว้าง  
12.00  เมตร  ท้องกว้าง  9.00  เมตร  
ยาว  87.00  เมตร  ลึกเฉลีย่  1.50  
เมตร  หรือรวมมีปริมาณดินขุดไมน่้อย
กว่า  1,000.00  ลูกบาศก์เมตร  และ
จุดที่  3  ขุดลอกร่องขุ่น  ขนาดปากกว้าง  
12.00  เมตร  ท้องกว้าง  9.00  เมตร  
ยาว  160.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50  
เมตร  หรือรวมมีปริมาณดินขุดไมน่้อย
กว่า  1,480.00  ลูกบาศก์เมตร  และ
จุดที่ 4  ขุดลอกร่องขุ่น  ขนาดปากกว้าง  
15.00  เมตร  ท้องกว้าง  12.00  เมตร  
ยาว  170.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50  
เมตร  หรือรวมมีปริมาณดินขุดไมน่้อย
กว่า  2,630.00  ลูกบาศก์เมตร  และ
จุดที่ 5 ขุดลอกร่องขุ่น  ขนาดปากกว้าง  
10.00  เมตร  ท้องกว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  100.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.00  

499,000 
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เมตร  หรือรวมมีปริมาณดินขุดไมน่้อย
กว่า  1,408.00  ลูกบาศก์เมตร และจุด
ที่ 6 ขุดลอกร่องขุ่น  ขนาดปากกว้าง  
12.00  เมตร  ท้องกว้าง  10.00  เมตร  
ยาว  200.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.00  
เมตร  หรือรวมมีปริมาณดินขุดไมน่้อย
กว่า  3,360.00  ลูกบาศก์เมตร สถานท่ี
ดำเนินการ  หมู่ที่  5  ตำบลเวียง  อำเภอ
เทิง  จังหวัดเชียงราย   

6 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 
อ่างเก็บน้ำบ้าน
ทุ่งโห้งโดย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดที1่ 
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 385 
เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,540 
ตารางเมตร จดุ
ที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 
180 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 
1,080 ตาราง
เมตร องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลเวยีง 
อำเภอเทิง 
จังหวัด
เชียงราย 

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของตำบล และเพื่ออำนวย
ความสะดวกในการใช้เป็น
เส้นทางออกกำลังกายของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 385 
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ท่ีไม่
น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร จดุที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 180 
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ท่ีไม่
น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร เริ่มต้นที่
สนามกีฬา หมู่ที่ 19  สิ้นสุดที่ ถนน คสล.
หมู่ที่ 19 

1,490,000 
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ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพ่ิมเติม 1/2565 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 8,24 

เงินสะสม 499,000 498,500 ดำเนินการเรียบร้อย 
9 ก.ย. 65 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก  หมู่ที่  11 

เงินสะสม 200,000 199,500 ดำเนินการเรียบร้อย 
17 ก.ย. 65 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง  หมู่ที่  4 

เงินสะสม 322,000 321,000 ดำเนินการเรียบร้อย 
9 ก.ย. 65 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 17 

เงินสะสม 310,000 309,500 ดำเนินการเรียบร้อย 
17 ก.ย. 65 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกร่องขุ่น  
หมู่ที่  5 

เงินสะสม 499,000 498,000 ดำเนินการเรียบร้อย 
16 ต.ค. 65 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำ
บ้านทุ่งโห้งโดยก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จุดที่1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 
385 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,540 
ตารางเมตร จดุที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 180 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,080 ตารางเมตร 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวยีง อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

โครงการ
ขอรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

1,490,000 - - 
(ยังไม่ได้รับเงิน
อุดหนุน) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ที่ได้มีการเพิ่มเติมเพ่ือดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
( ขออนุมัติจ่ายจากงบประมาณจากเงินสะสม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565   ฉบับเพ่ิมเติม 2/2565 
 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 
6 

เพื่อใช้สัญจรเข้าพื้นที่
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,640.00  
เมตร หนาเฉลีย่  0.10  เมตร มีปริมาณ
หินคลุกบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 492.00  
ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนท่ีถนนหินคลุกบดทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 4,920.00  ตารางเมตร  
เริ่มต้นท่ีนานายใจ๋  ชาติคง  สิ้นสดุที่นา
นายสุดใจ  ภมูิพัฒน์ 

500,000 

2 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 
7 

เพื่อใช้สัญจรเข้าพื้นที่
เกษตรกรรม 

จุดท่ี 1  ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00  

เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร มีปริมาณหิน
คลุกบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 105.00  

ลูกบาศก์เมตร มีพื้นท่ีถนนหินคลุกบดทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 1,050.00  ตารางเมตร 
และรองพื้นทางดินลูกรังบดทับแน่น ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว  350.00  เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร มีปริมาณดินลูกรังบด
ทับแน่น ไม่น้อยกว่า 105.00 ลูกบาศก์
เมตร เริ่มต้นท่ีสวนนางศรีนวล  บัวติ๊บ  
สิ้นสุดท่ีสวนนายคำเทิง  วงศ์ใหญ่  และ 
จุดท่ี 2 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00  

เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร มีปริมาณหิน
คลุกบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 135.00  

ลูกบาศก์เมตร มีพื้นท่ีถนนหินคลุกบดทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 1,350.00  ตารางเมตร  

เริ่มต้นท่ีสวน ร.ต.รำจวน  วงศ์ใหญ่  สิ้นสุดท่ี
สวนนายสุชน  บัวติ๊บ 

จุดท่ี 3 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น  
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 260.00  
เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร มีปริมาณหิน
คลุกบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 91.00  
ลูกบาศก์เมตร มีพื้นท่ีถนนหินคลุกบดทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 910.00  ตารางเมตร 
เริ่มต้นท่ีสวนนางนันทา   สุเมธาลังการ  
สิ้นสุดท่ีบ้านนายสมบูรณ์  สุเมธาลังการ 
 

400,000 
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3 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 
21 

เพื่อใช้สัญจรเข้าพื้นที่
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร มีปริมาณหิน
คลุกบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 270.00  

ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนท่ีถนนหินคลุกบดทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 2,700.00  ตารางเมตร  

เริ่มต้นท่ีสวนนายกู้เกยีรติ  พรพุทธิชัย  
สิ้นสุดที่นานายเสน่ห์  เครือเถาว์ 

270,000 

4 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 
22 

เพื่อใช้สัญจรเข้าพื้นที่
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,140.00  

เมตร หนาเฉลีย่  0.10  เมตร มีปริมาณ
หินคลุกบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 342.00  
ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนท่ีถนนหินคลุกบดทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 3,420.00  ตารางเมตร  

เริ่มต้นท่ีสวนนางจันทร์เป็ง  ปัญญา  
สิ้นสุดทีฝ่ายชะลอน้ำห้วยผึ้ง 

340,000 

5 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 
23 

เพื่อใช้สัญจรเข้าพื้นที่
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 730.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร มีปริมาณหิน
คลุกบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 219.00  

ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนท่ีถนนหินคลุกบดทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 2,190.00  ตารางเมตร  
เริ่มต้นท่ีสวนนางยุพา   วงศ์วุฒิ  สิ้นสุดที่

บ้านนางฐานิดา  ใจผ่อง 

220,000 
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ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพ่ิมเติม 2/2565 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 6 

เงินสะสม 500,000 495,000 ดำเนินการเรียบร้อย 
12 พ.ย. 65 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 7 

เงินสะสม 400,000 399,000 ดำเนินการเรียบร้อย 
11  พ.ย. 65 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 21 

เงินสะสม 270,000 269,000 ดำเนินการเรียบร้อย 
11 พ.ย. 65 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 22 

เงินสะสม 340,000 339,000 ดำเนินการเรียบร้อย 
29 ต.ค. 65 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 23 

เงินสะสม 220,000 219,000 ดำเนินการเรียบร้อย 
31 ต.ค. 65 

 

 
  



60 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

จ ำนวนโครงกำรในแผนพฒันำ

จ ำนวนโครงกำรท่ีบรรจใุนขอับญัญติั

จ ำนวนโครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำร



61 
 

                                ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 10 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 

    
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 23 

    
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 21 
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โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 16 

    
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ(ซับเมิสซิเบิ้ล)  หมู่ที่ 3 

    
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่ 8 

    
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 19 
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โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 19 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 

    
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 

    
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 6 
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โครงการถนนหินคลุก  หมู่ที่ 11 

     
โครงการถนนหินคลุก  หมู่ที่ 17 

     
โครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ 8,24 

     
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 21 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หมู่ที่ 24 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หมู่ที่ 4 

      
โครงการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านร่องริวกิจกรรมเลี้ยงไส้เดือน ณ วัดร่องริว ม.12  
วันที่ 22 มกราคม 2565 

      
งานสาธารณสุข อบต.เวียง จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและผู้นำองค์กรในชุมชนด้านสุขภาพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
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การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

     
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัย 

     
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและลูกจ้าง อบต.เวียง 

     
โครงการส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 

    
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการสงเคราะห์และช่วยเหลือราษฎรในชุมชน 

    
โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

     
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 
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โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

     
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

     
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

     
โครงการขับข่ีปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 
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โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

     
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 

     
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

     
โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดและโครงการ TO BE NUMBER ONE 
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โครงการแข่งขันฟุตบอล อบต. เวียงคัพ 

     
กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน 

     
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและผู้นำองค์กรในชุมชนด้านสุขภาพ 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/

มือถึอ 
1 นายสวาท     สมใจ นายก อบต.เวียง ประธานกรรมการ  
2 นายเทพ  เขื่อนศิริ รองนายก อบต.เวียง กรรมการ  
3 นายอินต่วน  ดู่อุ๊ด รองนายก อบต.เวียง กรรมการ  
4 นายสงวน          ทองสิทธิ์ สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
5 นายสุวิทย์ จำศักดิ์ สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
6 นายสุธี            สิ่งของ สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
7 นายกุน           เขียวจำปา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
8 นายทัศกาล          ทาเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
9 นายสวาท ไกลถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
10 นางประภาพร แสงศรีจันทร์ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
11 นางสาวนวพร     ชอบเดิน      ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
12 นางอมรรัตน์      จันทร์ถา ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
13 นายทินกร         เย็นจุรีย์     ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
14 นายศรีทศ         หมอป่า ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
15 นายยงยุทธ       ภักดีภัทรสกลุ ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
16 นางภรภัทร์ บุญศรี ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
17 นางนิภาพร ชุมภูวงศ์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
18 นางจารุมาศ    สวัสด ี ปลัด อบต.เวียง กรรมการและเลขานุการ  
19 นายดิเรก  พงษ์ธนานุวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

           
                     ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ 
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.เวียง ทราบเพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา 
และปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
                     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                            ประกาศ   ณ   วันที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ.2565 
 
                                                           ลงชื่อ        สวาท    สมใจ 

                                                                    ( นายสวาท    สมใจ ) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 


