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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
******************************************* 

                          ด้วยรฐัธรรมนูญ  มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับ
ที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
                         ดังน้ัน   เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์    ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงจึงขอประกาศผลการด าเนินงาน
การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน   รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561   มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ดังนี ้
 
ก. วิสัยทัศน ์ของอบต.เวียง  
"บ้านเมืองน่าอยู ่คุณภาพชีวิตก้าวหน้า เกษตรพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมล้ าค่า การศึกษาเด่น เน้นสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" 
 
ข. พันธกิจ ของอบต.เวียง  
    1. ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและก้าวทันเทคโนโลย ี 
    2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน อย่างทั่วถึง  
    3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้านจารีต วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง  
    4. ชุมชนมีศักยภาพและรายได้จาก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร อุตสาหกรรม  
    5. ชุมชนมีความสะอาด ปราศจากมลพิษ  
    6. การคมนาคมสะดวก และปลอดภัย  
    7. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพ  
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    8. การด าเนินงานและการบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได ้ 
    9. ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของรัฐและกิจกรรมทางการเมือง  
    10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ      
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เวียงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร ์ดังนี ้
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน     
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     
          ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
          
ง. การวางแผน 
                               อบต.เวียง  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พื้นที ่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป  
                              อบต.เวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ดังนี ้
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ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

69 73,266,200.00 45 19,964,000.00 50 31,620,000.00 47 27,420,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

29 3,595,000.00 32 1,058,000.00 29 668,000.00 29 1,015,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

14 2,870,000.00 14 2,820,000.00 14 2,820,000.00 14 2,820,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารงาน 

12 310,000.00 12 290,000.00 12 290,000.00 12 290,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5 80,000.00 5 80,000.00 5 80,000.00 5 80,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การพาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

8 160,000.00 8 160,000.00 8 160,000.00 8 160,000.00 

รวม 137 80,281,200.00 116 24,372,000.00 118 35,638,000.00 115 31,785,000.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ.2561 - 2564 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์

 

จ. การจัดท างบประมาณ 
                              ผูบ้รหิาร อบต.เวียง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 120 
โครงการ งบประมาณ 17,477,400 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 53 13,051,200.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 28 1,045,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 14 2,881,200.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 12 260,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5 80,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 8 160,000.00 

รวม 120 17,477,400.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณ  ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
แยกตามแต่ละยุทธศาสตร ์
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณและโครงการที่ขออนุมัติใช้เงินสะสม (ต.ค. 60- ก.ย.61) อบต.เวียง มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง 4.00 มตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ถนน คสล. 400.00 
ตารางเมตร  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
เข้าพื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 4 

เงินสะสม 440,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
เข้าพื้นที่
เกษตรกรรม 

จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะ 1,250.00 เมตร 
จากบ้านนายก้อง ธนะ
วงค์ สิ้นสุดสวนนาย
ประสิทธ์ิ เชิงดอย 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 499,800.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะ 
212.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร จากสวนนาย
แก่น วงค์ไชย สิ้นสุดที่
นานางอุฬาริน รุ่งเรือง 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 1,000,000.0
0 

เพื่อให้อ่าง
เก็บน้ ากักเก็บ
น้ าไว้เพียงพอ
ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค
ในชุมชน 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า กว้าง 
75.00 เมตร ท้องกว้าง 
70.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 105 เมตร ลึก 
0.50-0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร แบบมีฝาปิด 
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 
6 

เงินสะสม 499,500.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
เข้าพื้นที่
การเกษตร 

สายที่ 1 กว้าง 4.00 
เมตร ระยะ 1,600.00 
เมตร จากสี่แยกร่องสัก 
สิ้นสุดที่นานายพนม 
ประหา 
 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
 
 

8. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 7 

เงินสะสม 250,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
110.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร จากบ้าน
นายสมเดช จันตัน 
สิ้นสุดบ้านนายบุญโย 
วงศ์ใหญ ่
 

9. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรั้ว
และเทลาน คสล.
อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรม
ต่างๆ ภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรั้ว คสล. สูง 
1.50 เมตร ยาว 71 
เมตร และเทลาน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
16.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร 
 

10. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ า หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล. จุดที่ 1 ระยะ 
56 เมตร และจุดที่ 2 
ระยะ 58 เมตร 
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11. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา 
หมู่ 9 

เงินสะสม 250,000.00 เพื่อให้
น้ าประปามี
คุณภาพที่ดี 
เหมาะสมกับ
การอุปโภค 
บริโภค 

ระบบกรองน้ าประปา 
จ านวน 1 จุดปรับปรุง
ซ่อมแซมถังแชมเปญ 
ขนาดจุ 15 ลบ. และ
ก่อสร้างเสริมฐาน คสล. 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
จ านวน 1 ชุด และติดตั้ง
เครื่องสูบน้ า จ านวน 1 
ชุด 

12. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 10 

เงินสะสม 140,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร จากบ้านนายเหลา 
แก้วค ามูล สิ้นสุดสวน
นางสุดา วงศ์วุฒ ิ
 

13. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 11 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
115 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นคสล.ไม่น้อย
กว่า 402.50 ตาราง
เมตร 

14. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 11 

เงินสะสม 288,000.00 เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.แบบมีฝาปิด กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 148 
เมตร ลึก 0.40 - 0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
จากอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 
สิ้นสุดบ้านนายปุ่น ค า
เมา 
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15. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 12 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อใช้ระบาย
น้ าเสียภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
ขนาด 0.40 เมตร ยาว 
146 เมตร และบ่อพัก 
คสล.กว้าง 0.60*0.60 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
จ านวน 14 บ่อ จากบ้าน
นายสมพงษ์ ศิริบุญคุณ 
สิ้นสุดตลิ่งแม่น้ าอิง 
 

16. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 13 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

98,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
54 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นที่ถนน คสล.
ไม่น้อยกว่า 189.00 
ตารางเมตร 
 

17. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลอง
ห้วยหลวง หมู่ที่ 13 

เงินสะสม 239,000.00 เพื่อให้
สามารถส่งน้ า
เข้าพื้นที่
การเกษตรได้
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกห้วย ปากกว้าง 
6.00 เมตร ท้องกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 
1,340.00 เมตร ลึก 
1.50 เมตร เริ่มต้นที่นา
นางสมบัติ ปานา สิ้นสุด
ที่นานางอุบล สาทอง 
 

18. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 16 

เงินสะสม 250,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
110.00 เมตร เริ่มต้น
จากสวนนายวิชัย วงศา
สนธ์ิ สิ้นสุดที่บ้านนาย
สุริยัน อนุกิจ 
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19. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 17 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 100 เมตร ลึก 
0.50-0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร แบบมีฝาปิด 

20. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 18 

เงินสะสม 400,000.00 เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.แบบมีฝาปิด จุดที่ 
1 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
78.00 เมตร ลึก 0.50 - 
0.60 เมตร หนา 0.10 
เมตรและกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 49.00 เมตร 
ลึก 0.40 - 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร จาก
บ้านนายอินหวัน เชิง
ห้วย สิ้นสุดบ้านนาย
จ านงค์ ศิริใจ 
 

21. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 19 

เงินสะสม 285,000.00 เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 
0.40 เมตร ระยะ 
200.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล .กว้าง 0.60 x 
0.60 เมตร จ านวน 20 
บ่อ จากบ้านนายธนากร 
กิตติภานุวงค์ สิ้นสุดที่
นานายอนันต์ เรือนพิ
บูรณ์ 
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22. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวชุมชน หมู่
ที่ 21 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพัน
ธ์ข่าวสารของ
ชุมชน 

ปรับปรุงหอกระจายข่าว
พร้อมอุปกรณ์จ านวน 1 
ชุด 
 
 

23. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 21 

เงินสะสม 250,000.00 เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.แบบมีฝาปิด จุดที่ 
1 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
92.00 เมตร ลึก 0.40 - 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร จากบ้านนาย
ธนวัฒน์ บัติปัน สิ้นสุด
สวนนายกู้เกียรติ พร
พุทธิชัย 
 

24. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 22 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. จุดที่ 
1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
74 เมตร หนา 0.15 
เมตร และจุดที่ 2 กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 45 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

25. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 22 

เงินสะสม 350,000.00 เพื่อใช้ในการ
สัญจรข้ามล า
น้ าในชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด
สองช่อง ขนาด 1.80 x 
1.80 เมตร ยาว 6.00 
เมตร จากบ้านนาย
ประพันธ์ อ่วมอ าไพ 
สิ้นสุดบ้านนายประพันธ์ 
อ่วมอ าไพ 
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26. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าห้วยริว หมู่ที่ 
23 

เงินสะสม 499,500.00 เพื่อให้อ่าง
เก็บน้ ากักเก็บ
น้ าไว้เพียงพอ
ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค
ในชุมชน 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า กว้าง 
100.00 เมตร ท้องกว้าง 
95.00 เมตร ยาว 70.00 
เมตร ลึก 2.00 เมตร  

27. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 23 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์
ส าหรับเก็บ
พัสดุของ
ชุมชน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ กว้าง 4 
เมตร ยาว 8 เมตร สูง 
3.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
32.00 ตารางเมตร 

28. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 24 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 100 เมตร ลึก 
0.50-0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร 
 

29. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 25 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 100 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร 
 

30. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังที่ช ารุด
เสียหาย ให้มี
สภาพที่ดีใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ถนนลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตรภายในเขต
ต าบลเวียง 
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31. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเข้าพื้นที่
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
หินคลุกที่
ช ารุดเสียหาย 
ให้มีสภาพที่ดี
ในการสัญจร
ของประชาชน 
 

ถนนหินคลุกเข้าพื้นที่
การเกษตรภายในเขต
ต าบลเวียง 

32. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส านักงาน 
อบต.เวียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 76 เมตร ลึก 0.40-
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตรแบบมีฝาปิด 
 

33. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะที่
ช ารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้
งานได้
ตามปกต ิ
 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะที่
ติดตั้งในพื้นที่ชุมชนใน
เขตต าบลเวียง 

34. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน้ า/ท่อระบาย
น้ าในชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อซ่อมแซม
รางระบายน้ า
หรือท่อ
ระบายน้ าที่
ช ารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้
งานได้
ตามปกต ิ
 

รางระบายน้ าหรือท่อ
ระบายน้ าที่ช ารุดใน
พื้นที่ต าบลเวียง 
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35. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่ต าบลเวียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้านที่
ช ารุด ให้มี
สภาพการใช้
งานตามปกต ิ

ระบบประปาหมู่บ้านทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

36. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
คลองส่งน้ าเข้าพื้นที่
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อซ่อมแซม
คลองส่งน้ าที่
ช ารุดเสียหาย 
ให้มีสภาพการ
ใช้งานที่ดี 

คลองส่งน้ าเข้าพื้นที่
การเกษตรในพื้นที่ต าบล
เวียง 

37. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
สถานีสูบน้ าต าบลเวียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อซ่อมแซม
สถานีสูบน้ าที่
ช ารุด ให้
สามารถสูบน้ า
เข้าพื้นที่
การเกษตรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

สถานีสูบน้ าที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ ของ 
อบต.เวียง 

38. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อซ่อมแซม
ฝายที่ช ารุด
เสียหายให้
สามารถชะลอ
การไหลของ
น้ า และกัก
เก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับการท า
เกษตรกรรม
ในพื้นที่  
 

จ านวน 3 ฝาย 
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39. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพื่อปรับปรุง
อาคารที่ท า
การองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเวียง ให้
มีสถานที่
เหมาะสมใน
การจัดเก็บ
เอกสารต่าง ๆ 
 

ต่อเติมห้องเอกสาร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
4.90 เมตร สูง 2.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 14.70 
ตารางเมตร และ 
จัดสร้างช้ันเก็บเอกสาร 

40. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ให้มี
สุขภาพที่ดี 
ลดภาระการ
ดูแลของ
ลูกหลาน 
 

กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน 20 
ชุมชน 

41. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้
พิการ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่
ดี สามารถ
ช่วยเหลือ
ตัวเองได ้

ผู้พิการ จ านวน 195 คน 

42. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ติดเช้ือ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้ผู้ติด
เช้ือ มี
คุณภาพชีวิตที่
ดี ลดปัญหา
ด้านสังคม 
 

ผู้ติดเช้ือ จ านวน 55 คน 
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43. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้กลุ่ม
สตรีในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ
และสังคม 
 
 

กลุ่มสตรี จ านวน 20 
ชุมชน 

44. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิการผลิตงานจัก
สาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 1.เพื่อสร้าง
งาน สร้าง
รายได ้ให้
ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได้เป็น
ของตนเอง
เพิ่มข้ึนได ้2.
เพื่อสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู ้พัฒนา
สังคมและ
ชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง
และรู้จัก
พึ่งตนเอง 
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
 
 

ประชาชนที่มีความสนใจ
จ านวน 30-50 คน 
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45. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนวดแผน
ไทย  

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 1.เพื่ออบรม
ให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการใน
การนวดแผน
ไทย ให้กับ
ประชาชน 2.
เพื่อสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู ้พัฒนา
สังคมและ
ชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง
และรู้จัก
พึ่งตนเอง 
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
 
 

ประชาชนที่มีความสนใจ
จ านวน 30-50 คน 

46. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแปรรูป
สมุนไพร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 1.เพื่ออบรม
ให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ
การสร้าง
ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร
พื้นบ้าน  
 
 
 

ประชาชนที่มีความสนใจ
จ านวน 30-50 คน 
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47. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 1.เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้การ
เลี้ยงไส้เดือน
ดินให้แก่
ประชาชนใน
ชุมชนเพื่อ
ผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์
 

ประชาชนที่มีความสนใจ 
จ านวน 30 - 50 คน 

48. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อป้องกัน
และระงับการ
ระบาดของ
โรค
ไข้เลือดออก 
 
 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

49. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อให้น้ าที่ใช้
ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของ
กรมอนามัย 
 
 

แหล่งน้ าในชุมชนพื้นที่ 
อบต.เวียง จ านวน 20 
หมู่บ้าน 

50. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อส่งเสริม
สุขภาพของ
ประชาชนใน
พื้นที ่
 
 

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 
อบต.เวียงจ านวน 20 
หมู่บ้าน 
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51. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ แกนน า และ
ผู้น าองค์กร ในชุมชน
ด้านสุขภาพ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อทบทวน 
ให้ความรู้ ใน
การดูแล
สุขภาพของ
ประชาชน 
การ
ปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับ
สภาพปัญหา
สาธารณสุข
ของพื้นที ่ 

แกนน าด้านสุขภาพ ใน
พื้นที่ อบต.เวียงจ านวน 
20 หมู่บ้าน 

52. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
ควบคุม ป้องกัน และ
ระงับโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อในต าบล
เวียง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อให้ความรู้
และ
ประชาสัมพัน
ธ์การป้องกัน
โรคให้กับ
ประชาชน 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

53. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรม และ
รณรงค์การป้องกันโรค
เอดส ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อให้ความรู้
กับประชาชน
ในการป้องกัน 
ควบคุมโรค
เอดส ์
 

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 
อบต.เวียงจ านวน 20 
หมู่บ้าน 

54. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ลด
การเผาลดหมอกควัน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อ
ประชาสัมพัน
ธ์และให้
ความรู้กับ
ประชาชนใน
การลดการ
เผาในชุมชน 
 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 
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55. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อให้ชุมชนมี
การบริหาร
จัดการขยะ
อย่างถูกวิธี 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

56. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
อัคคีภัยในชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อป้องกัน
การเกิด
อัคคีภัยใน
ชุมชน 

ชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน 

57. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
หมอกควันและไฟป่า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่ออบรมให้
ความรู้แก่
อาสาสมัครใน
การป้องกัน
การเผาพื้นที่
ไฟป่า 

กลุ่มอาสาสมัครจ านวน 
40 คน 

58. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อป้องกัน
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อด าเนินการจ านวน 7 
วัน 

59. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อป้องกัน
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อด าเนินการ จ านวน 
7 วัน 

60. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการขับข่ีปลอดภัย
ใส่ใจกฎจราจร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อให้
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจการใช้
รถใช้ถนนและ
ความรู้ในกฎ
จราจร 

ประชาชนที่สนใจ 
จ านวน 50 คน 
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61. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้แก่
ชุมชนในการ
ป้องกันยาเสพ
ติด 

ชุมชนในพื้นที่จ านวน 
20 หมู่บ้าน 

62. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการอบรม
บุคลากรทางการศึกษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มีความรู้
ความสามรถ
เพิ่มข้ึน 

บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดอบต. เวียง 

63. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการปรับปรุง
อาคาร ศพด. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อปรับปรุง
อาคาร ศพด.
ที่ช ารุดให้มี
สภาพพร้อม
ใช้งาน 

ศพด. สังกัดอบต. เวียง
ทั้ง 5 แห่ง 

64. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

805,200.00 เพื่อสนับสนุน
อาหาร
กลางวัน และ
ค่าจัดการ
เรียนการสอน 
ของเด็ก ศพด.
ในสังกัด 
 

ศพด.ในสังกัด จ านวน 5 
ศูนย์ 

65. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้
ของผู้สูงอายุ
ในด้านต่าง ๆ 

กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน 20 
ชุมชน 
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66. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการ to be 
number one  

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ
ของเยาวชน
ในด้านต่าง ๆ
ที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
สังคม 

เยาวชนในเขตพื้นที่
อบต. เวียง 

67. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
ผู้ปกครองเด็กสังกัด 
ศพด.ในการดูแลเด็ก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้ความรู้
กับผู้ปกครอง
ในการปฏิบัติ
ดูแลเด็กเล็ก
ในการ
เตรียมพร้อม
ก่อนวัยเรียน 
 

ผู้ปกครองเด็กสังกัด 
ศพด. ทั้ง 5 แห่ง 

68. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพื่อพัฒนา
หรือเพิ่ม
ศักยภาพกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ 
ให้มีขีด
ความสามารถ
ในการ
ประกอบ
อาชีพต่าง ๆ 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
ชุมชน 

69. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 
 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อส่งเสริม
และท านุบ ารุง
ศาสนา 

วัดในเขตพื้นที่ ของ 
อบต.เวียง 
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70. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 
 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่ออนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณีของ
ไทย 
 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.
เวียง จ านวน 20 
หมู่บ้าน 

71. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 
 

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่ออนุรักษ์
และสืบสาน
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.
เวียง จ านวน 20 
หมู่บ้าน 

72. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการกีฬาสี ศพด. รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อให้เด็กใน
สังกัด ศพด.ได้
มีพัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ์ 
 
 

ศพด. จ านวน 5 ศูนย์ 

73. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการ
ผลิตพืชอินทรีย์เพื่อลด
การใช้สารเคมีในการ
ท าเกษตรกรรม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้
ประชาชน
ปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิต
จากเกษตร
เคมีมาเป็น
เกษตรอินทรีย ์
 

ประชาชนที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 
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74. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้
ประชาชน
ปรับเปลี่ยนมา
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ทดแทนการใช้
ปุ๋ยเคมีใน
กระบวนการ
ผลิต 

ประชาชนที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 

75. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมผลิต
สารชีวภัณฑ์ทดแทน
การใช้สารเคมีเพื่อ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้
ประชาชน
ปรับเปลี่ยนมา
ใช้สารชีว
ภัณฑ์ทดแทน
การใช้สารเคมี
ในกระบวน 
การผลิต 

ประชาชนที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 

76. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตร 
ฐานตามระบบ
การเกษตรดีที่
เหมาะสม ( GAP ) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อพัฒนา
ระบบ
มาตรฐานการ
ผลิตพืชให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 

77. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมส่งเสริม
การด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้
ประชาชน
สามารถน้อม
น าปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในการ
ด ารงชีวิต 

ประชาชนที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 
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78. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การตรวจ
วิเคราะห์ดินและการ
ใช้ปุ๋ยสั่งตัด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้
เกษตรกรมี
ความรู้
สามารถตรวจ
วิเคราะห์ดิน 
และปรับใช้
ปริมาณ
ปุ๋ยเคมีที่
เหมาะสมกับ
ดินในพื้นที่ได้  

ประชาชนที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 

79. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการส่งเสริม
การตลาดและพัฒนา
สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
การตลาด 
ผลิตภัณฑ์ 
ของชุมชนใน
เขต อบต.
เวียง 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

80. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 1.เพื่อน า
ผลผลิต
ทางการ
เกษตรมาแปร
รูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับ
ผลผลิตทาง
การเกษตร  
 

ประชาชนที่มีความสนใจ
จ านวน 30 - 50 คน 

81. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการรณรงค์ปลูก
หญ้าแฝกอันเนื่อง มา
จากพระราชด าร ิ

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อป้องกัน
การพังทลาย
ของดินบริเวณ
แหล่งน้ า
สาธารณะ 
 

แหล่งน้ าสาธารณะใน
พื้นที่ อบต.เวียง 
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82. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

โครงการปลูกป่าชุมชน 
เฉลิมพระเกียรต ิ

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมใน
การสร้างและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรป่า
ไม้ 

ป่าชุมชนในพื้นที่ อบต.
เวียง 

83. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

โครงการรักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อสนับสนุน
การดูแลรักษา
แหล่งน้ าและ
ป่าไม้ในชุมชน 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

84. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

โครงการจัดท าแนวกัน
ไฟป่าชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ป่าไม้และ
แก้ไขปัญหา
ไฟป่า 

ป่าชุมชนในพื้นที่ขอ
งอบต.เวียง 

85. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ 
 

โครงการก าจัด
ผักตบชวาในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อก าจัด
ผักตบชวาที่
กีดขวางทาง
น้ าในพื้นที่ 

แหล่งน้ าสาธารณะใน
พื้นที่ต าบลเวียง 

86. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อส ารวจ
ข้อมูลปัญหา
และความ
ต้องการ ใน
การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.
เวียง จ านวน 20 ชุมชน 
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87. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงานและลูกจ้าง 
และสมาชิกสภา อบต.
เวียง  

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อให้
พนักงาน 
ลูกจ้างและ
สมาชิกสภา มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ยิ่งข้ึน 

พนักงาน ลูกจ้าง และ
สมาชิกสภา ฯ จ านวน 
100 คน 

88. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ฯ และพนักงาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อสร้าง
จิตส านึกใน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมแก่
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ฯ 
พนักงานของ 
อบต.ในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 
และพนักงาน อบต.เวียง 
จ านวน 90 คน 

89. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อให้มี
สถานที่พร้อม
ในการค้นหา
ข้อมูลในการ
พัฒนาด้าน
ต่าง ๆของ 
อบต.เวียง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.เวียง  

90. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้แก่
คณะกรรมการ
ประชาคมท้องถ่ินใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อเพิ่มองค์
ความรู้ให้แก่
คณะกรรมกา
รที่ได้รับการ
แต่งตั้งในการ
ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ตัวแทนประชาคม
หมู่บ้าน จ านวน 80 คน 
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91. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อเพิ่มแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจร
ในชุมชน 
 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน 20 
จุด 

92. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อเพิ่มแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจร
ในชุมชน 
 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน 20 
จุด 

93. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อเพิ่มแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจร
ในชุมชน 
 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน 10 
จุด 

94. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
และบรรเทาทุกข์
ราษฎร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรที่มี
ปัญหาความ
เดือนร้อนใน
ด้านต่าง ๆ 
 

ราษฎรในพื้นที่อ าเภอ
เทิง 

95. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอเทิง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้ ศูนย์
ปฏิบัติการ
พลังแผ่นดิน
เอาชนะยา
เสพติด อ.เทิง
สามารถ
ด าเนินการ
ตามกิจกรรม
ได ้
 

พื้นที่รับผิดชอบในเขต
อ าเภอเทิง 
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96. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพื่อให้
หน่วยงานที่
ขอรับ
งบประมาณ
สามารถจัด
กิจกรรมได้
ตาม
วัตถุประสงค์ 

ประชาชนในพื้นที่ของ
อ าเภอเทิง 

97. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการจัดงาน
ประเพณีของจังหวัด
และอ าเภอ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อให้
หน่วยงานที่
ขอรับ
งบประมาณ
สามารถจัด
กิจกรรมได้
ตาม
วัตถุประสงค์ 

ประชาชนในพื้นที่ของ
อ าเภอเทิง 

98. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
ประจ าป ี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อให้กลุ่ม
พัฒนาสตรีได้
ด าเนินการจัด
กิจกรรมต่าง 
ๆในวันแม่
แห่งชาติได้
ตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มสตรีในพื้นที่อ าเภอ
เทิง 

99. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจ าป ี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,000.00 เพื่อให้กลุ่ม
พัฒนาสตรีได้
ด าเนินการจัด
กิจกรรมต่าง 
ๆในวันสตรี
สากลได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มสตรีในพื้นที่อ าเภอ
เทิง 
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100
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ-จัด
จ้าง และสถานที่กลาง
ในการประกวดราคา/
สอบราคา ของ อปท.
ระดับอ าเภอ อ าเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

18,000.00 เพื่อให้ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อ-จัด
จ้างและ
สถานที่กลาง
ในการ
ประกวด
ราคา/สอบ
ราคา ของ 
อปท.ระดับ
อ าเภอ อ าเภอ
เทิง สามารถ
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ของ 
อปท. 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับ
อ าเภอ 

101
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

25,000.00 เพื่อสร้าง
ความ
ปรองดองใน
ชุมชนในการ
อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข 

ชุมชนต าบลเวียงทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

102
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย  

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อสร้างองค์
ความรู้ในการ
ปกครอง
ภายใต้ระบบ
ประชาธิปไตย
ให้กับ
ประชาชน 

ผู้น าชุมชน และ
ประชาชน จ านวน 100 
คน 



31 
 

103
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการกิจกรรม 5 ส รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อสร้าง
องค์กรให้มี
ระบบ และมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
 

หน่วยงานภายใน
ส านักงาน อบต.เวียง 

104
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ส านักงาน อบต.
เวียง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

45,000.00 เพื่อปรับปรุง
สภาพ 
แวดล้อมให้มี
ความมีความ
เหมาะสม 
 

พื้นที่ด้านในและนอก
อาคารที่ท าการ อบต.
เวียง 

105
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 13 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

102,000.00 เพื่อเพิ่มแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจร
ในชุมชน 
 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน 20 
จุด 

106
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 16 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อเพิ่มแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจร
ในชุมชน 
 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน 14 
จุด 

107
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 18 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อเพิ่มแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจร
ในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน 10 
จุด 

108
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 19 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 เพื่อเพิ่มแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจร
ในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน 7 จุด 
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109
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,616,000.0
0 

เพื่อให้
หน่วยงานที่
ขอรับ
งบประมาณ
สามารถจัด
กิจกรรมได้
ตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
จ านวน 4 โรงเรียน 

110
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ า หมู่ที่่ 21 

เงินสะสม 120,000.00 เพื่อใช้ส่งน้ า
จากอ่างเก็บ
น้ าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 
 
 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า 
คสล. ปากกว้าง 1.90 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.80 เมตร 
ยาว 25 เมตร 

111
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 

เงินสะสม 300,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 

112
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 8 

เงินสะสม 146,400.00 เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.แบบไม่มีฝาปิด 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
90 เมตร ลึก 0.40 - 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร จากบ้านนางสาว
ลลิตา ผัดเรือน สิ้นสุด
บ้านนายแก้ว อุปค า 
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113
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 17 

เงินสะสม 400,000.00 เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.แบบมีฝาปิด กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 195.00 
เมตร ลึก 0.50 - 0.60 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
จากบ้านนายอินหวัน 
สิ่งของ สิ้นสุดบ้านนาย
ตาล อ านาจศาล 
 

114
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 24 

เงินสะสม 250,000.00 เพื่อระบายน้ า
เสียจาก
ครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.แบบมีฝาปิด จุดที่ 
1 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
64.00 เมตร ลึก 0.40 - 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร จากบ้านนายตุ่น 
อินเบ้า สิ้นสุดบ้านนางจิ
รา ทะทา 
 
 

115
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 25 

เงินสะสม 250,000.00 เพื่อให้ชุมชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาถังเชมเปญ 
ขนาดจุ 15.00 ลูกบาศก์ 
และก่อสร้างฐาน คสล. 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
จ านวน 1 ชุด และติดตั้ง
ระบบกรองน้ า จ านวน 1 
ชุด และติดตั้งเครื่องสูบ
น้ า จ านวน 1 ชุด 
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116
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตาจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

 70,000.00 เพื่อส ารวจ
ข้อมูลจ านวน
สัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์
ตามโครงการ 
ฯ และป้องกัน
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

สุนัขและแมวในพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง 

117
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ ( 
หมู่ที่ 3 -25 ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

140,000.00 เพื่อให้ความรู้
และเพิ่ม
ทักษะแก่
บุคลากรใน
ชุมชนในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัยใน
ชุมชน 
 

จ านวนครัวเรือนใน
ชุมชน 

118
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ( หมู่ที่ 3-25) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

140,000.00 เพื่อป้องกัน
และควบคุม
โรคขาดสาร
ไอโอดีนใน
ชุมชน 
 

จ านวนครัวเรือนใน
ชุมชน 

119
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ( หมู่ที่ 3 
-25 ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 เพื่อป้องกัน
การเกิดโรคที่
เกิดจากการ
บริโภคอาหาร
ที่ไม่ถูก
สุขอนามัย 
 

จ านวนครัวเรือนใน
ชุมชน 



35 
 

120
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร หมู่ที่ 12 

เงินสะสม 494,000.00 เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
เข้าพื้นที่
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,400.00 เมตร จากที่
นานายประยูร อัศวภูมิ 
สิ้นสุดที่นานายพลอย 
ศรีมงคล 

 

 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
          อบต.เวียง  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
 ลงนามในสัญญา  รวม  60  โครงการ  จ านวนเงิน  6,172,283  บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ    จ านวน 60 โครงการ  
จ านวนเงิน  6,172,283   ล้านบาท    สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 15 3,327,200.00 15 3,327,200.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 23 848,411.00 23 848,411.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

7 1,772,380.00 7 1,772,380.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารงาน 

9 131,192.00 9 131,192.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5 74,600.00 5 74,600.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 

1 18,500.00 1 18,500.00 

รวม 60 6,172,283.00 60 6,172,283.00 
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    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เวียง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 199,000.00 04/2561 23/01/2561 60 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่
ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 198,200.00 32/2561 17/03/2561 60 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 198,500.00 07/2561 14/02/2561 60 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างรั้ว
และเทลาน 
คสล.อาคาร
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 198,500.00 09/2561 17/02/2561 60 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 198,500.00 13/2561 22/02/2561 60 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 11 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 199,000.00 05/2561 23/01/2561 60 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 12 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 198,500.00 14/2561 22/02/2561 60 
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8. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่
ที่ 17 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 198,500.00 35/2561 20/03/2561 60 

9. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว
ชุมชนหมู่ที่ 
21 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 199,000.00 40/2561 19/04/2561 60 

10. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 22 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 198,500.00 08/2561 14/02/2561 60 

11. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 23 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 198,500.00 10/2561 17/02/2561 60 

12. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า
พร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 24 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 198,500.00 11/2561 17/02/2561 60 

13. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 497,000.00 หจก.ภูเบศร์
ธุรกิจ/
โครงการ
ปรับปรุง
ถนนลูกรัง
เข้าพื้นที่
การเกษตร
ต าบลเวียง 

13/12/2560 90 

14. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า
ส านักงาน 
อบต.เวียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 148,500.00 15/2561 22/02/2561 60 
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15. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
อาคารที่ท า
การองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเวียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 298,500.00 หจก. นัทธ
ภัสก่อสร้าง 
( โครงการ
ปรับปรุง
อาคารที่ท า
การ อบต.
เวียง) 

24/11/2560 60 

16. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 4,890.00 ร้าน เอส 
เอ็ม อี ซัพ
พลาย 

09/07/2561 2 

  360.00 
นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน 

09/07/2561 2 

  12,000.00 
นายอัคร
เดช ผาสิงห์ 

10/07/2561 3 

17. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิการผลิต
งานจักสาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 7,200.00 นายเอกชัย 
มาทิพย์ 

10/05/2561 7 

  300.00 

นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

15/05/2561 1 

  7,970.00 จงรักการค้า 15/05/2561 1 

18. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
นวดแผนไทย  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 300.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

04/09/2561 1 

  1,564.00 
นางสาว
วรัญญา มา
ละ 

04/09/2561 1 

  14,160.00 
นางชนิภรณ์ 
ศรีธาราธิคุณ 

04/09/2561 3 
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19. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เลี้ยงไส้เดือน
เพื่อผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 300.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

29/08/2561 1 

  6,000.00 

นายบุญโญ 
ราช
บัณฑิตย์
(จ้างเหมา
รถตู้) 

29/08/2561 2 

  5,720.00 
นายอัคร
เดช ผาสิงห์ 

27/08/2561 4 

20. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 37,200.00 บริษัท ซี.
เค.กริฟฟิน 
จ ากัด  

21/06/2561 4 

  5,484.00 ฮายดี้ มีเดีย 21/06/2561 4 

  4,500.00 
วรัญญา
ก๊อปปี้ 

21/06/2561 4 

21. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 32,000.00 ศูนย์
วิทยาศาสต
ร์การแพทย์
เชียงราย 

19/07/2561 1 

22. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 3,370.00 เพื่อน (วัสดุ
อุปกรณ์ที่
ใช้ในการ
ตรวจ
ประเมิน) 

21/12/2560 1 

  300.00 

นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 
 

20/12/2560 2 
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  4,960.00 

นาย
อรรณพ 
บุญทันตา
(ป้ายโฟม
บอร์ด) 

20/12/2560 2 

  3,700.00 

นางชนิ
ภรณ ์ศรี
ธาราธิคุณ
(คา่ตอบ
วิทยากร/
ค่าอาหาร
กลางวัน
และอาหาร
ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม) 
  

21/12/2560 4 

23. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ 
แกนน า และ
ผู้น าองค์กร 
ในชุมชนด้าน
สุขภาพ 
 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 300.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

11/01/2561 1 

  13,800.00 

นางชนิ
ภรณ ์ศรี
ธาราธิคุณ
(ค่าตอบ
วิทยากร/
ค่าอาหาร
กลางวัน
และอาหาร
ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม)  
 

11/01/2561 5 
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24. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อบรม และ
รณรงค์การ
ป้องกันโรค
เอดส์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 1,404.00 ฮายดี้ มีเดีย 21/06/2561 4 

25. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
รณรงค์ลดการ
เผาลดหมอก
ควัน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 4,800.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

08/02/2561 1 

26. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
จัดการขยะใน
ชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 4,260.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

20/10/2560 17 

  16,800.00 

นางพรรณี 
ญาณวุฒิ 
(อาหาร
กลางวัน+
อาหารว่าง) 

07/11/2560 1 

  1,200.00 

นางชนิ
ภรณ์ ศรี
ธาราธิคุณ
(คา่ตอบ
วิทยากร 
นายมานัส 
อรรถมานะ 
) 

07/11/2560 1 

  1,164.00 ฮายดี้ มีเดีย 21/06/2561 4 

  70,000.00 
โอนลด 
4/2561 

30/03/2561 1 

27. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ป้องกัน
อัคคีภัยใน
ชุมชน 
 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 8,400.00 นายบวร 
สุวรรณหิ
ตาทร 

17/07/2561 3 
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  345.00 

นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน 
 

17/07/2561 3 

  9,880.00 
จ่าเอกปิยะ 
อินปั๋น 
 

19/07/2561 1 

28. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันหมอก
ควันและไฟป่า 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 2,592.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 
 

19/02/2561 2 

  15,600.00 

จ่าเอกปิยะ 
อินปั๋น(คา่
ตอบ
วิทยากร/
ค่าอาหาร
กลางวัน
และอาหาร
ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม)  
 

14/02/2561 8 

29. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้ง
ศูนย์
ปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 936.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

14/12/2560 5 

  27,000.00 

นครเทิงการ
ดับเพลิง 2 
(กระจกโค้ง
นูนและเสา) 
 

20/12/2560 2 
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30. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้ง
ศูนย์
ปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วง
เทศกาล
สงกรานต์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 27,000.00 นครเทิงการ
ดับเพลิง2 
โดย นาย
บวร 
สุวรรณหิ
ตาทร  

05/04/2561 4 

  1,512.00 

ฮายดี้มีเดีย
โดยนางสาว
นงนุช แสน
เขื่อน 

05/04/2561 4 

31. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจ
กฎจราจร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 345.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

03/09/2561 1 

  14,640.00 
จ่าเอกปิยะ 
อินปั๋น 

31/08/2561 1 

32. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
รณรงค์และ
ป้องกันยาเสพ
ติด 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 3,435.00 ฮายดี้ มีเดีย 21/06/2561 4 

33. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการศูนย์
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 36,000.00 นางสาวดวง
สมร นาธิ
เลศ(ยืมทด
รองราชการ 
ค่าอาหาร
และอาหาร
ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม) 
 

29/03/2561 1 

  360.00 
ฮายดี้มีเดี้ย 
 

02/04/2561 1 
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34. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
ผู้ปกครองเด็ก
สังกัด ศพด.ใน
การดูแลเด็ก 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 8,760.00 นางสาวดวง
สมร นาธอ
เลิศ 
(ค่าอารหาร
กลางวัน 
และอาหาร
ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ) 
และค่า
วิทยากร  
 

04/12/2560 1 

  360.00 
นางนงนุช 
แสนเขื่อน 

04/12/2560 2 

35. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 600.00 ค่าป้าย
โครงการ
หล่อเทียน
เข้าพรรษา 

19/07/2561 9 

36. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 18,000.00 นางชมพู่นุช 
เจียมจันทร์
เล่ห์ 

20/10/2560 1 

  300.00 

ฮายดี้มีเดีย 
โดยนางสาว
นงนุช แสน
แขื่อน 

19/10/2560 1 

37. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ย
หมักอินทรีย์
ชีวภาพ 
 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 300.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

16/03/2561 3 



45 
 

  5,300.00 

นางชนิ
ภรณ ์ศรี
ธาราธิคุณ
(คา่ตอบ
วิทยากร/
ค่าอาหาร
กลางวัน
และอาหาร
ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม) 

28/03/2561 1 

  300.00 

นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

19/09/2561 1 

  12,600.00 
นางชนิ
ภรณ์ ศรี
ธาราธิคุณ 

20/09/2561 7 

38. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

โครงการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติโดยการ
รณรงค์ปลูก
หญ้าแฝกอัน
เน่ือง มาจาก
พระราชด าริ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 300.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

07/08/2561 1 

39. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

โครงการปลูก
ป่าชุมชน 
เฉลิมพระ
เกียรติ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 300.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน(ป้าย
ไวนิล) 

10/09/2561 1 

  4,000.00 พ พันธ์ุไม้ 10/09/2561 1 

40. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการรักน้ า 
รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 9,700.00 นายโกวิท 
แก้วข้าว 

07/08/2561 2 
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  300.00 

นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

07/08/2561 1 

41. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

โครงการ
จัดท าแนวกัน
ไฟป่าชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 10,000.00 นครเทิงการ
ดับเพลิง 2 

23/02/2561 3 

42. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

โครงการ
ก าจัด
ผักตบชวาใน
แหล่งน้ า
สาธารณะ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 50,000.00 วิลาศ
การค้า 

19/03/2561 2 

43. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 600.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

11/01/2561 1 

44. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
พนักงานและ
ลูกจ้าง และ
สมาชิกสภา 
อบต.เวียง  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 450.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

14/12/2560 5 

  38,500.00 
นางชฎาพร 
โปธาตุ  

19/12/2560 2 

45. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการ
ฝึกอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ฯ และ
พนักงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 432.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

05/09/2561 2 
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  13,200.00 
นาย
ปารเมศ 
สิทธิสมบัติ 

03/09/2561 7 

46. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการ
พัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเวียง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 3,195.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา 
(ป้าย
อะคริลิค 
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ) 

08/03/2561 1 

  11,135.00 
หจก.สวน
หนังสือ 

05/09/2561 2 

  320.00 

นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

13/09/2561 1 

47. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
ให้แก่
คณะกรรมกา
รประชาคม
ท้องถิ่นในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 720.00 หจก.สวน
หนังสือ 

18/12/2560 3 

  540.00 ฮายดี้มีเดีย 18/12/2560 3 

  6,960.00 

นาย
ประกอบ 
เจริญรัมย์
(ค่าอาหาร
กลางวัน
และอาหาร
ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 
 

22/12/2560 1 
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48. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สงเคราะห์
และบรรเทา
ทุกข์ราษฎร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 5,000.00 ก่ิงกาชาด
อ าเภอเทิง 

17/01/2561 1 

49. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
อ าเภอเทิง 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 20,000.00 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเทิง 

27/11/2560 4 

50. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจัด
งานพระราช
พิธีและงานรัฐ
พิธี ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2560 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

60,000.00 10,000.00 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเทิง 

12/10/2560 1 

  50,000.00 
ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเทิง 

16/10/2560 1 

51. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจัด
งานประเพณี
ของจังหวัด
และอ าเภอ 
ประจ า 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 40,000.00 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเทิง 

24/10/2560 1 

52. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการจัด
กิจกรรมเน่ือง
ในวันแม่
แห่งชาติ 
ประจ าปี  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 5,000.00 อุดหนุน
โครงการจัด
กิจกรรม
เน่ืองในวัน
แม่แห่งชาติ 
ประจ าปี
2561 

03/08/2561 1 
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53. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการจัด
กิจกรรมเน่ือง
ในวันสตรี
สากล 
ประจ าปี  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

7,000.00 7,000.00 07032561 07/03/2561 1 

54. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการ
กิจกรรม 5 ส 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 240.00 นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

30/05/2561 2 

55. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
ส านักงาน 
อบต.เวียง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

45,000.00 21,000.00 04/2561(
นางอุบล 
นันตา) 

02/10/2560 3 

  17,000.00 

4/2560 
(หจก.นันท
ธภัส 
ก่อสร้าง) 

20/10/2560 3 

  4,900.00 

06/2560 
(นางปิย
นาท ไชย
จ าเริญ 

02/10/2560 3 

56. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,616,000.00 135,000.00 โรงเรียน
บ้านห้วย
ไคร้ 

06/11/2560 3 

  96,000.00 
โรงเรียน
บ้านทุ่งโห้ง 

06/11/2560 3 

  48,000.00 
โรงเรียน
บ้านใหม่ 

06/11/2560 3 

  123,000.00 
โรงเรียน
บ้านร่องแช่ 

06/11/2560 3 
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  135,000.00 
โรงเรียน
บ้านห้วย
ไคร้ 

12/01/2561 3 

  96,000.00 
โรงเรียน
บ้านทุ่งโห้ง 

12/01/2561 3 

  48,000.00 
โรงเรียน
บ้านใหม่ 

12/01/2561 3 

  123,000.00 
โรงเรียน
บ้านร่องแช่ 

12/01/2561 3 

  270,000.00 
โรงเรียน
บ้านห้วย
ไคร้ 

20/03/2561 3 

  192,000.00 
โรงเรียน
บ้านทุ่งโห้ง 

20/03/2561 3 

  96,000.00 
โรงเรียน
บ้านใหม่ 

20/03/2561 3 

  246,000.00 
โรงเรียน
บ้านร่องแข่ 

20/03/2561 3 

57. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัข
บ้าตามพระ
ปณิธานศาส
ตาจารย์ ดร.
สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

 70,000.00 45,420.00 สงค์-กานต์-
ฟาร์ม-
อาหารสัตว์ 

03/08/2561 3 

  300.00 

นางสาวนง
นุช แสน
เขื่อน (ป้าย
ไวนิล) 

03/08/2561 3 
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58. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
หมอหมู่บ้าน
ในพระราช
ประสงค์ ( หมู่
ที่ 3 -25 ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

140,000.00 7,000.00 บ้านห้วย
ใคร้ ม.3 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านร่องแช่ 
ม.4 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านทุ่งโห้ง 
ม.5 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านห้วย
ใคร้เก่า ม.6 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านทุ่งขัน
ไชย ม.7 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านห้วย
ใคร้ใหม่ ม.
8 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านร่อง
ขามป้อม ม.
9 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านใหม่ ม.
10 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านห้วยผึ้ง 
ม.11 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านร่องริว 
ม.12 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านห้วย
หลวง ม.13 

17/07/2561 1 

  7,000.00 

บ้านม่วง
ไพรวัลย์ ม.
16 
 

17/07/2561 1 
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  7,000.00 
บ้านห้วย
ไคร้ใต้ ม.17 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านใหม่ริม
อิง ม.18 

17/07/2561 1 

  7,000.00 

บ้านทุ่ง
เฉลิมพระ
เกียรติ ม.
19 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านห้วย
ใคร้เหนือ 
ม.21 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านทุ่งโห้ง
เหนือ ม.22 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านห้วย
ใคร้ใต้ ม.24 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านห้วยใค
ร้ลานทอง 
ม.25 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านห้วยระ
เมศ ม.23 

17/07/2561 1 

59. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ขาดสาร
ไอโอดีน ( หมู่
ที่ 3-25) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

140,000.00 7,000.00 บ้านห้วย
ใคร้ ม.3 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านร่องแช่ 
ม.4 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านทุ่งโห้ง 
ม.5 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านทุ่งขัน
ไชย ม.7 
 

17/07/2561 1 
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  7,000.00 
บ้านห้วย
ใคร้เก่า ม.6 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านห้วย
ใคร้ใหม่ ม.
8 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านร่อง
ขามป้อม ม.
9 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านใหม่ ม.
10 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านห้วยผึ้ง 
ม.11 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านร่องริว 
ม.12 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านห้วย
หลวง ม.13 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านม่วง
ไพรวัลย์ ม.
16 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านห้วย
ไคร้ใต้ ม.17 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านใหม่ริม
อิง ม.18 

17/07/2561 1 

  7,000.00 

บ้านทุ่ง
เฉลิมพระ
เกียรติ ม.
19 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านห้วย
ใคร้เหนือ 
ม.21 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านทุ่งโห้ง
เหนือ ม.22 
 

17/07/2561 1 
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  7,000.00 
บ้านห้วยระ
เมศ ม.23 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านห้วย
ใคร้ใต้ ม.24 

17/07/2561 1 

  7,000.00 
บ้านห้วยใค
ร้ลานทอง 
ม.25 

17/07/2561 1 

60. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ( 
หมู่ที่ 3 -25 ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 6,000.00 บ้านห้วย
ใคร้ ม.3 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านร่องแช่ 
ม.4 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านทุ่งโห้ง 
ม.5 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านห้วย
ใคร้เก่า ม.6 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านทุ่งขัน
ไชย ม.7 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านห้วย
ใคร้ใหม่ ม.
8 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านร่อง
ขามป้อม ม.
9 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านใหม่ ม.
10 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านห้วยผึ้ง 
ม.11 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านร่องริว 
ม.12 
 

17/07/2561 1 
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  6,000.00 
บ้านห้วย
หลวง ม.13 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านม่วง
ไพรวัลย์ ม.
16 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านห้วย
ไคร้ใต้ ม.17 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านใหม่ริม
อิง ม.18 

17/07/2561 1 

  6,000.00 

บ้านทุ่ง
เฉลิมพระ
เกียรติ ม.
19 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านห้วย
ใคร้เหนือ 
ม.21 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านทุ่งโห้ง
เหนือ ม.22 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านห้วยระ
เมศ ม.23 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านห้วย
ใคร้ใต้ ม.24 

17/07/2561 1 

  6,000.00 
บ้านห้วยใค
ร้ลานทอง 
ม.25 

17/07/2561 1 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 

อบต.เวียง เทงิ จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 69.0 73.27 53.0 13.05 15.0 3.33 15.0 3.33 15.0 3.33 

2.ยทุธศาสตร์ที ่2 การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 29.0 3.60 28.0 1.04 23.0 0.85 23.0 0.85 23.0 0.85 

3.ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน 14.0 2.87 14.0 2.88 7.0 1.77 7.0 1.77 7.0 1.77 

4.ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารงาน 12.0 0.31 12.0 0.26 9.0 0.13 9.0 0.13 9.0 0.13 

5.ยทุธศาสตร์ที่ 5 พฒันาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 5.0 0.08 5.0 0.08 5.0 0.07 5.0 0.07 5.0 0.07 

6.ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 8.0 0.16 8.0 0.16 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02 
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ช. ผลการด าเนินงาน 

      อบต.เวียง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
ดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ     1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่3 
                (ใส่รูป) 
    2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที ่6 
                (ใส่รูป) 
    3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที ่7 
                (ใส่รูป) 
    4. โครงการก่อสร้างรั้วและเทลาน คสล.อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 
                (ใส่รูป) 
    5. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 9 
                (ใส่รูป) 
    6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 
                (ใส่รูป) 
    7. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที ่12 
                (ใส่รูป) 
    8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที ่17 
                (ใส่รูป) 
    9. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวชุมชน หมู่ที่ 21 
                (ใส่รูป) 
    10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที ่22 
                (ใส่รูป) 
    11. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 23 
                (ใส่รูป) 
    12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด หมู่ที ่24 
                (ใส่รูป) 
    13. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร 
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                (ใส่รูป) 
    14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส านักงาน อบต.เวียง 
                (ใส่รูป) 
    15. โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
                (ใส่รูป) 
    16. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
                (ใส่รูป) 
    17. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิการผลิตงานจักสาน 
                (ใส่รูป) 
    18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดแผนไทย  

     

19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

     

20. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
                (ใส่รูป) 
    21. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค 
                (ใส่รูป) 
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  22. โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

   
 23. โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนน า และผู้น าองค์กร ในชุมชนด้านสุขภาพ 

   
   24. โครงการอบรม และรณรงค์การป้องกันโรคเอดส ์
                (ใส่รูป) 
    25. โครงการรณรงค์ลดการเผาลดหมอกควัน 
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 26. โครงการจัดการขยะในชุมชน 

   
 27. โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 

   
 28. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันหมอกควันและไฟป่า 
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29. โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่

    
30. โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

    
31. โครงการขับข่ีปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 
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32. โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด 
                (ใส่รูป) 
 33. โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

   

  34. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปกครองเด็กสังกัด ศพด.ในการดูแลเด็ก 

    
35. โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 

    
36. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
                (ใส่รูป) 
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 37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 

    3
8. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่อง มาจากพระราชด าร ิ

    
39. โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรต ิ

     

40. โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 
                (ใส่รูป) 
    41. โครงการจัดท าแนวกันไฟป่าชุมชน 
                (ใส่รูป) 
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42. โครงการก าจัดผักตบชวาในแหล่งน้ าสาธารณะ 

    4
3. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

    
44. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและลูกจ้าง และสมาชิกสภา อบต.เวียง  
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45. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

    4
6. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

   

  47. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการประชาคมท้องถ่ินในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

   

  48. โครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ราษฎร 
                (ใส่รูป) 
    49. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอเทิง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
                (ใส่รูป) 
    50. โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
                (ใส่รูป) 
    51. โครงการจัดงานประเพณีของจังหวัดและอ าเภอ ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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                (ใส่รูป) 
    52. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าป ี 
                (ใส่รูป) 
    53. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าป ี 
                (ใส่รูป) 
    54. โครงการกิจกรรม 5 ส 

    5
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน อบต.เวียง 

   

  56. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
                (ใส่รูป) 
    57. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตาจารย์ ดร.สมเด็จพระ
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เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

       

 58. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ( หมู่ที่ 3 -25 ) 
                (ใส่รูป) 
    59. โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ( หมู่ที่ 3-25) 
                (ใส่รูป) 
    60. โครงการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิ ( หมู่ที่ 3 -25 ) 
                (ใส่รูป) 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/

มือถึอ 
1 นายสวาท     สมใจ  นายก อบต.เวียง ประธานกรรมการ  
2 นายนพดล     ค าน้อย  รองนายก อบต.เวียง กรรมการ  
3 นายเทพ               เข่ือนศิริ รองนายก อบต.เวียง กรรมการ  
4 นายถนอม           แทนจ ารัส สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
5 นายสุ่ม                ชมภูพเยาว์ สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
6 นายประสิทธ์ิ แจ้งชาวนา  สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
7 นายสว่าง  วิชา  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
8 นายวีนัสณ เมืองนิล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
9 นายสวาท ไกลถ่ิน  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
10 นายประหยัด หินทราย  ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
11 นางสาวณัฐนิชา นันแต๋            ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
12 นายเสรี              ประยศ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
13 นายรุ่ง              ทะลา ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
14 นายเปล่ง  สิทธิเลิศ  ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
15 นายอนันต์ ปริศนา  ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
16 นางจารุมาศ    สวัสดี  ปลัด อบต.เวียง กรรมการและเลขานุการ  
17 นายดิเรก  พงษ์ธนานุวัฒน์  หัวหน้าส านักงานปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

           
                     ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ 
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.เวียง ทราบเพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา 
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
                     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                            ประกาศ   ณ   วันที่   7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 
 
                                                           ลงช่ือ      สวาท     สมใจ 
                                                                  ( นายสวาท     สมใจ )  
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
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