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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
( เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ) 

********************************* 
                 ด้วยรฐัธรรมนูญ มาตรา 253    ก าหนดให้ อปท. สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ   รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ 
๑๓  ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล   ต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
                 ดังน้ัน     เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน 
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง      จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ   การใช้จ่าย   และผลการด าเนินงาน    รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน    ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ   องค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง ดังนี ้
 
ก. วิสัยทัศน์ 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  
    8. การด าเนินงานและการบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได ้ 
    9. ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของรัฐและกิจกรรมทางการเมือง  
    10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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    11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ      
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เวียงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร ์
ดังนี้ 
          ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
          ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
          ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน     
          ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
          ยุทธศาสตรท์ี ่5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     
          ยุทธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
          
ง. การวางแผน 
                  อบต.เวียง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ.2561-2565 ) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น  การจัดเวที
ประชาคมระดับต าบล  การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
ในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ   เพื่อพัฒนาพื้นที่ ก่อนที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป  
                   อบต.เวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน  2562  โดย
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

24 5,152,000 27 6,857,000 39 39,039,700  35 34,434,000  16 30,464,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ

ชีวิต 

27 975,000 33 1,498,000 30 1,403,000 27 1,020,000 27 1,020,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

ศาสนา 
วัฒนธรรม

และประเพณี
ท้องถิ่น 

17 2,881,200 16 2,887,770 24 3,944,160 24 3,735,160 22 3,466,760 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
การพาณิชยก

รรมและ
การเกษตร

กรรม 

8 160,000 9 260,000 7 160,000 7 160,000 7 160,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 พัฒนาด้าน
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรร
มชาติ 

5 80,000 8 120,000 4 90,000 4 90,000 4 90,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง

และการ
บริหารงาน 

11 242,000 14 18,152,000 14 18,395,800 14 18,395,800 14 18,395,800 

รวม 92 9,490,200 107 29,774,770  118 63,032,660 111 57,834,960  90 53,596,560  
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 
                    ผูบ้รหิาร อบต.เวียง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  จ านวน     
โครงการ งบประมาณรวม     บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  25 4,850,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  29 1,400,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  20 3,142,760 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 7 160,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 9 90,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน  14 18,395,800 

รวม 99 28,038,560 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณ  ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
แยกตามแต่ละยุทธศาสตร ์
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ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม

ยทุธศาสตร์ที่ 5 พฒันาด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารงาน
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เวียง มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 23 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ให้
สามารถใช้พื้นที่เป็น
ประโยชน์มากขึ้น 

ปรับปรุงอาคาร คสล. ขนาด
กว้าง 5.00  เมตร  ยาว 
10.00 เมตร สูง 4.00 
เมตร   อาคารมีพื้นที่ใช้สอย  
จ านวน 50.00 ตารางเมตร 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 3 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
100.00 เมตร ลึก 0.50-
0.60 เมตร หนา 0.10 
เมตร มีฝาปิด 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
สูบน้ าดิบประปา หมู่

ที่ 4 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อผันน้ าจากแม่น้ าอิง 
ไประบบประปาหมู่บ้าน 
เพื่อใช้ในการผลิต
น้ าประปาให้กับชุมชน 

ก่อสร้างท่อสูบน้ า ท่อพีวีซี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 
น้ิว ชั้น 13.5 รวมยาว 
892.00 เมตร และติดตั้ง
เครื่องสูบน้ า จ านวน 1 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  

หมู่ที่ 5 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนภายในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร ลึก 0.50-
0.60 เมตร  หนา 0.10 
เมตร  มีฝาปิด  ก่อสร้างตาม
แบบแปลนท่ี อบต.เวียง
ก าหนด   เร่ิมต้นท่ีบ้าน  นาง
ปาริชาต   เครือจันทร์ สิ้นสุด
ท่ีบ้าน นายวิรัตน์   ชัชวาล
ปรีชา และช่วงท่ี 2 กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 20.00 
เมตรลึก 0.50-0.60 เมตร 
หนา 0.10 เมตร มีฝาปิด 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 

6  

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมเข้าพื้นที่
การเกษตรของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 
5.00  เมตร ยาว600.00  
เมตร หนาเฉลี่ย  0.07 เมตร  
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
210.00  ลูกบาศก์เมตร มี
พื้นท่ีถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า  
3,000.00  ตารางเมตร 
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6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเทพื้น คสล. 
อาคารเอนกประสงค์ 

หมู่ที่ 8 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อปรับปรุงพื้นที่
อาคารอเนกประสงค์
ของหมู่บ้านให้มีความ
เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ก่อสร้างเทพื้นคสล.ขนาด
กว้าง 8.40 เมตร ยาว
21.00 เมตรหนา 0.15 
เมตรมีพื้นที่ คสล. จ านวน 
176.40 ตารางเมตรและ
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรมีพื้นที่คสล. จ านวน 
60.00  ตารางเมตร และ
กว้าง 4.00 เมตรยาว 
7.00  เมตร หนา 0.15 
เมตรมีพื้นที่ คสล.จ านวน 
28.00  ตารางเมตร และ
เทพื้น คสล. รูปสามเหลี่ยม 
หนา 0.15 เมตรจ านวน 
24.15 ตารางเมตรและ
กว้าง 1.30  เมตร ยาว 
25.00  เมตร หนา 0.15 
เมตรมีพื้นที่พื้น คสล.
จ านวน 32.50 ตาราง
เมตรและ เทพื้น คสล.รูป
สามเหลี่ยมหนา 0.15 
เมตรจ านวน 11.25   
ตารางเมตร หนา 0.15 
เมตร รวมมีพื้นที่คสล.
ทั้งหมด จ านวน 332.30 
ตารางเมตร 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ฝายชะลอน้ า หมู่ที่ 
9 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อปรับปรุงฝายชะลอ
น้ าให้สามารถชะลอการ
ไหลของน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอในการท า
เกษตรกรรม 
 
 

ปรับปรุงฝาย คสล. ยาว 
30.00  เมตร สูง 2.50  
เมตร หนา 0.20  เมตร  มี
พื้นที่ฝาย คสล. ไม่น้อยกว่า 
75.00  ตารางเมตร  

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
สามารถผลิตน้ าประปา
ที่สะอาดและเพียงพอ 
 

ปรับปรุงระบบประปา 
จ านวน 1 ระบบ  และ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ า จ านวน 
1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
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9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 11 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อน าน้ ามาใช้ในการ
ผลิตน้ าดื่มชุมชน 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ความลึก 100.00 เมตร  
จ านวน 1 บ่อ  ปริมาณน้ า
ไม่น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์
เมตร ต่อ 1 ชั่วโมง   
 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
คลองส่งน้ าดาด

คอนกรีต หมู่ที่ 12 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อให้การส่งน้ าเข้า
พื้นที่การเกษตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต จ านวน 11.00 
จุด ยาวรวม 145.00 
เมตร รวมมีพื้นที่ปรับปรุง
คลองดาดคอนกรีต ไม่น้อย
กว่า 522.00 ตารางเมตร 
 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 

13 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  
3.50 เมตร  ยาว 16.00
เมตร  หนา 0.15 เมตร  มี
พื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อย
กว่า 406.00 ตารางเมตร 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกหลง
ทราย หมู่ที่ 16 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อขุดลอกหลงทรายให้
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าเกษตรกรรม
ของประชาชน 

ขุดลอกหลงทราย  ขนาด
กว้าง  45.00 เมตร  ท้อง
กว้าง  40.00 เมตร  ยาว 
70.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า  
5,600.00 ลูกบาศก์เมตร 
   

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 17 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อใช้ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 100.00เมตร  ลึก 
0.40-0.50เมตร  หนา 
0.10  เมตร  มีฝาปิด 
 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 18 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อใช้ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  ช่วง
ที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 63.00 เมตร ลึก 
0.60-0.75  เมตร  หนา 
0.10 เมตร  มีฝาปิด   
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15 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 

21 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ถนน คสล.400.00 
ตารางเมตร 

16 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ฝายน้ าล้นล าห้วยผึ้ง 

หมู่ที่ 22 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อปรับปรุงฝายน้ าล้น 
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงฝาย คสล. ยาว 
45.00 เมตร ลาดเอียง 
3.00 เมตร  หนา 0.20 
เมตร   มีพื้นที่ฝาย คสล. 
ไม่น้อยกว่า 135.00 
ตารางเมตร 

17 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ 

24 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ราฃการของชุมชน 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว  
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร  สูง
12.00 เมตร  จ านวน 1
ชุด และติดตั้งเครื่อง
กระจายเสียง  จ านวน 1 
ชุด 

18 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

300,000.00 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังที่ช ารุด
เสียหาย ให้มีสภาพที่ดี
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

ถนนลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตรภายในเขตต าบล
เวียง 

19 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุกที่ช ารุด
เสียหาย ให้มีสภาพที่ดี
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

ถนนหินคลุกเข้าพื้นที่
การเกษตรภายในเขตต าบล
เวียง 

20 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ฝายชะลอน้ า 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

150,000.00 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้ าท่ีช ารุดเสียหาย  
ให้สามารถชะลอการไหล
ของน้ าและกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตรกรรม
ของประชาชนในพื้นท่ี 

ฝายชะลอน้ าในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.เวียง 

21 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
สถานีสูบน้ า 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

100,000.00 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงสถานีสูบน้ า 

เพื่อให้สามารถใช้สูบน้ า
เข้าพ้ืนท่ีการเกษตรกรรม
ของประชาชนในพื้นท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานีสูบน้ าที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.เวียง 
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22 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

100,000.00 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ที่มีการ
เสื่อมสภาพจากการใช้
งานตามปกติ ให้
สามารถผลิตน้ าประปา
หมู่บ้าน ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานได้ 

ระบบประปาชุมชนทั้ง 20 
ชุมชน 

23 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที่ 7 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายใน
เส้นทางสัญจรในชุมชน  

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

24 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที่ 19 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายใน
เส้นทางสัญจรในชุมชน  

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

25 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที่ 25 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายใน
เส้นทางสัญจรในชุมชน  

ระบบไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน 

26 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบด้าน
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ตามกฏหมายว่าด้วย
การฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ รวมถึงการช่วยเหลือ
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่
พึ่ง ฯลฯ 

27 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้านการ
สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือราษฎรใน
ชุมชน  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนในด้านการ
สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือในชุมชน 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการ
สงเคราะห์และช่วยเหลือ
ราษฎรในชุมชน (ผู้ติดเชื้อ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เช่น ค่าจ้างจัดท าปูาย
ไวนิลโครงการ,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม,ค่าอาหารกลางวัน
,ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ฯลฯ 
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28 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย
อินทรีย์   

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อให้ความรู้ในการ
เลี้ยงไส้เดือนดินในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
เช่นค่าจ้างจัดท าปูายไวนิล
โครงการ,ค่าสมนาคุณวิทยากร
,ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม,
ค่าอาหารกลางวัน,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

29 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็ก                      
และเยาวชน                 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัมนา
เด็กและเยาวชน ให้มี
พฤติกรรมที่ดีต่อสังคม  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น
ค่าจ้างจัดท าปูายไวนิล
โครงการ,ค่าสมนาคุณวิทยากร
,ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม,
ค่าอาหารกลางวัน,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ฯลฯ 

30 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพ   

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ ให้มี
ศักยภาพในการผลิต
สินค้า และเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าที่ผลิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
เช่นค่าจ้างจัดท าปูายไวนิล
โครงการ,ค่าสมนาคุณวิทยากร
,ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม,
ค่าอาหารกลางวัน,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ฯลฯ 

31 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ทักษะอาชีพ  

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

60,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพที่
ม่ันคง  มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ทักษะอาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เช่นค่าจ้างจัดท าปูายไวนิล
โครงการ,ค่าสมนาคุณวิทยากร
,ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม,
ค่าอาหารกลางวัน,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ฯลฯ 
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32 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมคน
ดีศรีชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 

2563 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีพฤติกรรมที่
ดีต่อสังคม และเป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อคนรุ่น
หลัง 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมคนดีศรีชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 เช่น ค่าจ้างจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ,ค่าจัดท า
โล่หรือเกียรติบัตร,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องในการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ฯลฯ 

33 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
และบรรเทาทุกข์
ราษฎร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มี
ปัญหาความเดือนร้อน
ในด้านต่าง ๆ 

ราษฎรในพื้นที่อ าเภอเทิง 

34 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 เพื่อปูองกันและระงับ
การระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

35 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 
อบต.เวียงจ านวน 20 
หมู่บ้าน 

36 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ แกนน า 
และผู้น าองค์กร ใน
ชุมชนด้านสุขภาพ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อทบทวน ให้ความรู้ 
ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน การ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม
กับสภาพปัญหา
สาธารณสุขของพื้นที่  
 

แกนน าด้านสุขภาพ ในพื้นที่ 
อบต.เวียงจ านวน 20 
หมู่บ้าน 

37 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
ควบคุม ปูองกัน 
และระงับโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อใน
ต าบลเวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์การ
ปูองกันโรคให้กับ
ประชาชน 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

38 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ลด
การเผาลดหมอก
ควัน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้กับประชาชน
ในการลดการเผาใน
ชุมชน 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

39 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการจัดการขยะ
ในชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อให้ชุมชนมีการ
บริหารจัดการขยะอย่าง
ถูกวิธี 

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

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตร
จารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟูาจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 เพื่อส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการ น 
และปูองกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารีเช่น ค่าจัดท าปูายไว
นิลโครงการ, ค่าจัดซื้อวัคซีน
พิษสุนัขบ้า เป็นต้น 

41 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

งบประมาณ
ประจ าปี 

400,000.00 เพื่อให้ความรู้ในการ
ปูองกันโรค การดูแล
สุขภาพ และการ
รักษาพยาบาลที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนในพื้นที่ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ตามโครงการการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล
โครงการ, ค่าจัดท าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์, ค่าจัดท าแผ่น
พับความรู้,ค่าอาหาร-
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองดื่ม 
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น
ต้น 

42 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน

ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบกับ
การระบาดของ
โรคติดต่อ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ตามโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อเป็นค่า
ด าเนินการหรือสนับสนุนให้มี
การปูองกัน การควบคุม การ
แพร่ระบาดและการระงับการ
ระบาดของโรคหรือสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ท่ีมีภาวะ
เสี่ยงรวมท้ังการประชา 
สัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อการช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐและเอกชน
ให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนการเฝูาระวัง ปูองกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ 

43 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอ าเภอเทิง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อให้ ศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด อ.เทิงสามารถ
ด าเนินการตามกิจกรรม
ได้ 

พื้นที่รับผิดชอบในเขต
อ าเภอเทิง 
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44 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
จัดตั้งอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน  

งบประมาณ
ประจ าปี 

360,000.00 เพื่อจัดตั้งอาสาสมัคร
ปัองกันภัยฝุายพลเรือน
ในการดูแลความ
เรียบร้อยในชุมชน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน เช่น ค่าปูายไวนิล
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน,ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,อาหารกลางวันผู้
เข้ารับฝึกการอบรมฯ,ค่า
สมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายฯ,ค่าวัสดุใน
การฝึกฯ และเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ฯ 
ฯลฯ 

45 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการปูองกัน
อัคคีภัยในชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อปูองกันการเกิด
อัคคีภัยในชุมชน 

ชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน 

46 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกัน
หมอกควันและไฟปุา 
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัครในการ
ปูองกันการเผาพื้นที่ไฟ
ปุา 

กลุ่มอาสาสมัครจ านวน 40 
คน 

47 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ด าเนินการจ านวน 7 วัน 

48 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ด าเนินการ จ านวน 7 วัน 

49 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎ
จราจร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ใช้รถใช้ถนนและความรู้
ในกฎจราจร 
 

ประชาชนที่สนใจ จ านวน 
50 คน 

50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และ
ปูองกันยาเสพติด 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่
ชุมชนในการปูองกันยา
เสพติด 
 

ชุมชนในพื้นที่จ านวน 20 
หมู่บ้าน 
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51 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ซักซ้อมแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อปูองกันการเกิด
อัคคีภัยในชุมชน 

เจ้าหน้าที่ในองค์กร , อปพร. 
,ประชาชน และนักเรียน
สังกัด สพฐ.ในพืนที่ 

52 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดท าแนว
กันไฟปุาชุมชน  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อปูองกันการลุกลาม
ของไฟปุาในพื้นที่ปุา
ชุมชน 

ปุาชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.เวียง 

53 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน สา
ธารณภัย  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสา
ธารณภัยในเบื้องต้น 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ตามโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านสาธารณ
ภัย เช่น การด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชน ผู้
ประสบสาธารณภัยใน
เบื้องต้น  ในการด ารงชีพ
หรือบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าหรือระงับสา
ธารณภัย หรือเพื่อคุ้มครอง
ชีวิตและทรัพย์สิน หรือ
ปูองกันภยันตรายที่จะเกิด
แก่ประชาชนฯ ฯล 
 

54 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าส าหรับ
การอุปโภคบริโภค 

งบประมาณ
ประจ าปี 

40,000.00 เพื่อให้น้ าที่ใช้ส าหรับ
การอุปโภคบริโภคอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย 

แหล่งน้ าในชุมชนพื้นที่ 
อบต.เวียง จ านวน 20 
หมู่บ้าน 

55 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

โครงการอบรม
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามรถ
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดอบต. เวียง 

56 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

งบประมาณ
ประจ าปี 

1,129,760 เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวัน และค่าจัดการ
เรียนการสอน ของเด็ก 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
กรมส่งเสริม ฯ ก าหนด 
ของ ศพด.ในสังกัด 
 

ศพด.ในสังกัด จ านวน 5 
ศูนย์ 
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57 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์และผู้ปกครอง 
ศพด. 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองในการปฏิบัติ
ดูแลเด็กเล็กในการ
เตรียมพร้อมก่อนวัย
เรียน 

คณะกรรมการบริหารศูนย์
และผู้ปกครองเด็กสังกัด 
ศพด. ทั้ง 5 แห่ง 

58 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขัน
ทักษะการเตรียม
ความพร้อมในเด็ก
ระดับก่อนวัยเรียน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
ของเด็ก และเพิ่มทักษะ
การเรียนรู้ก่อนวัยเรียน 

เด็กในสังกัด ศพด.ทั้ง 5 
ศูนย์ 

59 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

กิจกรรมสร้างการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุในพื้นที่ทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

60 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการ to be 
number one 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
ความสามารถของ
เยาวชนในด้านต่าง ๆที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

เยาวชนในเขตพื้นที่อบต. 
เวียง 

61 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ร.ร.
บ้านห้วยไคร้ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

560,000.00 เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบทั้ง 5 หมู่ 

เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 
ถึง ป.6 ในสังกัด 

62 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 
 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

328,000.00 เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบทั้ง 5 หมู่ 

เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 
ถึง ป.6 ในสังกัด 
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63 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ร.ร.
บ้านใหม่ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

232,000.00 เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบทั้ง 5 หมู่ 

เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 
ถึง ป.6 ในสังกัด 

64 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ร.ร.
บ้านร่องแช่ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

528,000.00 เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบทั้ง 5 หมู่ 

เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 
ถึง ป.6 ในสังกัด 

65 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อให้เด็กในสังกัด 
ศพด.ได้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ 

ศพด. จ านวน 5 ศูนย์ 

66 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬา
สีผู้สูงอายุ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุมี
กิจกรรมนันทนาการ
ด้านกีฬา และปฏิสังคม
ในกลุ่มมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบล
เวียง 

67 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการจัดส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อเป็นค่าอาหารและค่า
เคร่ืองดื่มส าหรับนักกีฬา   
ค่าอุปกรณ์  ค่าชุดนักกีฬา
ส าหรับส าหรับผู้ควบคุม  
ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาท่ี
เข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

นักกีฬาในพื้นที่ต าบลเวียง 

68 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล อบต. เวียง 
คัพ ต่อต้านยาเสพ
ติด 

งบประมาณ
ประจ าปี 

35,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
เล่นกีฬาของเยาวชนใน
พื้นที่ ให้ห่างไกลจากยา
เสพติด 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล จ านวน 1  ครั้ง 
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69 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมและท านุ
บ ารุงศาสนา 

วัดในเขตพื้นที่ ของ อบต.
เวียง 

70 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีของไทย 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง 
จ านวน 20 หมู่บ้าน 

71 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง 
จ านวน 20 หมู่บ้าน 

72 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์
และส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชน 

73 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 
 

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐ
พิธี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2560 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพื่อให้หน่วยงานที่ขอรับ
งบประมาณสามารถจัด
กิจกรรมได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

ประชาชนในพื้นที่ของ
อ าเภอเทิง 

74 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

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

งบประมาณ
ประจ าปี 

25,000.00 เพื่อให้หน่วยงานที่ขอรับ
งบประมาณสามารถจัด
กิจกรรมได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

ประชาชนในพื้นที่ของ
อ าเภอเทิง 
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75 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
การผลิตพืชอินทรีย์
เพื่อลดการใช้
สารเคมีในการท า
เกษตรกรรม 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
จากเกษตรเคมีมาเป็น
เกษตรอินทรีย์ 

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 

76 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
7เศรษฐกิจ 
การพาณิชยก
รรมและ
การเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
หมักอินทรีย์ชีวภาพ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ทดแทนการใช้
ปุ๋ยเคมีในกระบวนการ
ผลิต 

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 

77 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
ผลิตสารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช้
สารเคมีเพื่อปูองกัน
ก าจัดศัตรูพืช 
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ปรับเปลี่ยนมาใช้สารชีว
ภัณฑ์ทดแทนการใช้
สารเคมีในกระบวนการ
ผลิต 

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 

78 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 
 

โครงการอบรม
ส่งเสริมการ
ด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สามารถน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด ารงชีวิต 

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 

79 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 
 

โครงการส่งเสริมการ
ท าธนาคารน้ าใต้ดิน 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
และการระบายน้ าที่ท่วม
ขังในพื้นที่ชุมชน 

ธนาคารน้ าใต้ดินครบทุก
ชุมชน 

80 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 
 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน

เกษตรกรผู้มีรายได้
น้อย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบกับ
ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรที่ตกต่ า 

ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 20 
หมู่บ้าน 
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81 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการผลิต
สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
กับผู้บริโภค 

กลุ่มเกษตรกร จ านวน 50 
คน 

82 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

โครงการอนุรักษ์ดิน
และน้ าโดยการปลูก
หญ้าแฝกอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 เพื่อปูองกันการพังทลาย
ของดินบริเวณแหล่งน้ า
สาธารณะ 

แหล่งน้ าสาธารณะในพื้นที่ 
อบต.เวียง 

83 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

โครงการปลูกปุา
ชุมชน เฉลิมพระ
เกียรติ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการสร้างและอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้ 

ปุาชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง  

84 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

โครงการรักษ์น้ า 
รักษ์ปุา รักษา
แผ่นดิน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 เพื่อสนับสนุนการดูแล
รักษาแหล่งน้ าและปุาไม้
ในชุมชน 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

85 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช 
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟูา
มหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจกา
ริณีพีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่ออนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่น ให้คงอยู่ 

พื้นที่ปุาชุมชนในเขต อบต.
เวียง 

86 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงานและลูกจ้าง 
อบต.เวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อเพิ่มทักษะการ
ปฏิบัติงานให้พนักงาน 
ลูกจ้าง  

พนักงาน ลูกจ้าง และ
สมาชิกสภา ฯ จ านวน 50 
คน 
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87 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ฝุายบริหารและ
สมาชิกสภา อบต.
เวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อให้สมาชิกสภา 
สามารถปฏิบัติงาน
ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงาน ลูกจ้าง และ
สมาชิกสภา ฯ จ านวน 40 
คน 

88 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 
 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใน
การปกครองภายใต้
ระบบประชาธิปไตย
ให้กับประชาชน 

ผู้น าชุมชน และประชาชน 
จ านวน 100 คน 

89 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 
 

โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพื่อให้มีสถานที่พร้อมใน
การค้นหาข้อมูลในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆของ 
อบต.เวียง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.เวียง 

90 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 
 

โครงการกิจกรรม 5 
ส 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 เพื่อสร้างองค์กรให้มี
ระบบ และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

หน่วยงานภายในส านักงาน 
อบต.เวียง 

91 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ส านักงาน 
อบต.เวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพื่อปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมให้มีความมี
ความเหมาะสม 

พื้นที่ด้านในและนอกอาคาร
ที่ท าการ อบต.เวียง 

92 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 
 

โครงการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันแม่
แห่งชาติ ประจ าปี 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี
ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆในวันแม่
แห่งชาติได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มสตรีในพื้นที่อ าเภอเทิง 

93 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 
 

โครงการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันสตรีสากล 
ประจ าปี 

งบประมาณ
ประจ าปี 

7,000.00 เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี
ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆในวัน
สตรีสากลได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มสตรีในพื้นที่อ าเภอเทิง 

94 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 
 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพื่อส ารวจข้อมูลปัญหา
และความต้องการ ใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

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

โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่คณะกรรมการ
ประชาคมท้องถิ่นใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้
ให้แก่คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งในการ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน 
จ านวน 80 คน 

96 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหารงาน 

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับ

พระราชบัญญัติที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพื่อให้ความรู้ให้แก่
ประชาชนเก่ียวกับ 
พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน 
จ านวน 80 คน 

97 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

14,837,400 เพื่อจ่ายเป็นค่ายังชีพ
ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุทั้ง 20 หมู่บ้าน 

98 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

3,014,400 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ความพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผู้พิการในพื้นที่ต าบลเวียง 
ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

99 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
การรจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

งบประมาณ
ประจ าปี 

372,000 เพื่อจ่ายเป็นเบี่ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ ที่แพทย์
ได้รับรองและท าการ
วินิจฉัยแล้ว 

ผู้ปุวยเอดส์ในพื้นที่ต าบล
เวียง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
          อบต.เวียง  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563   โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญารวม 38  โครงการ จ านวนเงิน 16,889,249.28 บาท มีการเบิก 
จ่ายงบประมาณ จ านวน 38  โครงการ จ านวนเงิน 16,889,249.28 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 11 2,280,233.28 11 2,280,233.28 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 11 339,302.00 11 339,302.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

10 2,298,255.00 10 2,298,255.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 

0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารงาน 

6 11,971,459.00 6 11,971,459.00 

รวม 38 16,889,249.28 38 16,889,249.28 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ  อบต.เวียง ที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี   
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 23 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
200,000.00  บาท 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 3 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 198,700.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,300.00  บาท 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
สูบน้ าดิบประปา หมู่ที่ 
4 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 199,000.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,000.00 บาท 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  

หมู่ที่ 5 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 198,800.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,200.00  บาท 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 6  

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 199,000.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,000.00  บาท 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเทพื้น คสล. 
อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 8 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 198,900.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,100.00  บาท 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงฝาย
ชะลอน้ า หมู่ที่ 9 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 โอนลด 
200,000.00 

โอนลดไปก่อสร้างวางท่อ
ประปาหมู่ที่ 9   เบิกจ่าย
198,800  บาท 
คงเหลือ  1,200 บาท 
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8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
200,000.00 บาท 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 11 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
200,000.00 บาท 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
คลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต หมู่ที่ 12 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
200,000.00 บาท 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 13 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
200,000.00 บาท 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกหลง
ทราย หมู่ที่ 16 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 197,000.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
3,000.00 บาท 

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 17 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
200,000.00 บาท 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 18 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
200,000.00 บาท 

15 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 21 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
200,000.00 บาท 

16 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงฝาย
น้ าล้นล าห้วยผึ้ง หมู่ที่ 
22 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
200,000.00 บาท 

17 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ 24 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
200,000.00 บาท 

18 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

300,000.00 299,000.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,000.00 บาท 
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19 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเข้าพื้นที่
การเกษตร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 199,000.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,000.00  บาท 

20 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงฝาย
ชะลอน้ า 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

150,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
150,000.00  บาท 

21 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
สถานีสูบน้ า 

งบประมาณ
ประจ าปี 

100,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
100,000.00 บาท 

22 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

100,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
100,000.00  บาท 

23 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที่ 7 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 195,478.77 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
4,521.23 บาท 
 

24 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที่ 19 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 197,097.17 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
2,902.83  บาท 
 

25 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที่ 25 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 198,257.34 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,742.66  บาท 

26 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00 บาท 

27 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้านการ
สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือราษฎรใน
ชุมชน  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

28 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย
อินทรีย์   

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 
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29 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็ก                      
และเยาวชน                 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

30 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ   

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

31 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
อาชีพ  

งบประมาณ
ประจ าปี 

60,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
60,000.00  บาท 

32 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมคนดี
ศรีชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 
2563 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
10,000.00  บาท 

33 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
และบรรเทาทุกข์
ราษฎร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 5,000.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 

34 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
50,000  บาท 

35 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 21,130.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
8,870.00 บาท 

36 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ แกนน า 
และผู้น าองค์กร ใน
ชุมชนด้านสุขภาพ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 11,300.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
7,921.00  บาท 

37 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
ควบคุม ปูองกัน และ
ระงับโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อในต าบล
เวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 16,970.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
3,030.00  บาท 

38 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ลด
การเผาลดหมอกควัน  

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 4,800.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
200.00   บาท 

39 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการจัดการขยะ
ในชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 
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40 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตรจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
50,000.00  บาท 

41 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

งบประมาณ
ประจ าปี 

400,000.00 48,770.00 
โอนลด จ านวน

50,000.00 บาท 

ด าเนินการไปบางส่วน 
มีงบประมาณคงเหลือ
301,230.00 บาท 
 

42 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 9,260.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
10,740.00  บาท 

43 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอเทิง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
30,000.00  บาท 

44 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
จัดตั้งอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน  

งบประมาณ
ประจ าปี 

360,000.00 154,300 
โอนลด จ านวน 
205,700 บาท 

ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 

45 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการปูองกัน
อัคคีภัยในชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00  ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000  บาท 

46 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกัน
หมอกควันและไฟปุา 
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 19,976.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
24.00  บาท 

47 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 29,736.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
264.00  บาท 
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48 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
30,000  บาท 

49 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎ
จราจร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
15,000  บาท 

50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และ
ปูองกันยาเสพติด 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
5,000  บาท 

51 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ้อม
แผนปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000  บาท 

52 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดท าแนวกัน
ไฟปุาชุมชน  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 18,060.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,940.00  บาท 

53 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน สา
ธารณภัย  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000  บาท 

54 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าส าหรับ
การอุปโภคบริโภค 

งบประมาณ
ประจ าปี 

40,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
40,000.00  บาท 

55 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอบรม
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000  บาท 

56 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

งบประมาณ
ประจ าปี 

1,129,760 623,700.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
506,060.00  บาท 

57 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
และผู้ปกครอง ศพด. 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000  บาท 
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58 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันทักษะ
การเตรียมความพร้อม
ในเด็กระดับก่อนวัย
เรียน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000  บาท 

59 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
 

โครงการศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 39,434.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
10,566.00  บาท 

60 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ to be 
number one 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000  บาท 

61 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ร.ร.
บ้านห้วยไคร้ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

560,000.00 560,000.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 

62 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

328,000.00 288,000.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
40,000.00  บาท 

63 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ร.ร.
บ้านใหม่ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

232,000.00 220,000.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
12,000.00  บาท 

64 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ร.ร.
บ้านร่องแช่ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

528,000.00 504,000.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
24,000.00  บาท 

65 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
30,000.00  บาท 
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66 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ผู้สูงอายุ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 19,067.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
10,933.00  บาท 

67 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการจัดส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

68 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล อบต. เวียง 
คัพ ต่อต้านยาเสพติด 

งบประมาณ
ประจ าปี 

35,000.00 4,054.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
30,946.00  บาท 

69 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

70 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

71 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

72 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

73 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 
 

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 15,000.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 
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74 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

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

งบประมาณ
ประจ าปี 

25,000.00 25,000.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 

75 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการ
ผลิตพืชอินทรีย์เพื่อลด
การใช้สารเคมีในการ
ท าเกษตรกรรม 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

76 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน7
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

77 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
ผลิตสารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช้สารเคมี
เพื่อปูองกันก าจัด
ศัตรูพืช 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

78 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรม
ส่งเสริมการ
ด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
30,000.00  บาท 

79 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการส่งเสริมการ
ท าธนาคารน้ าใต้ดิน 

 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
30,000.00  บาท 

80 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
เกษตรกรผู้มีรายได้
น้อย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

81 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 
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82 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ

โครงการอนุรักษ์ดิน
และน้ าโดยการปลูก
หญ้าแฝกอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
10,000.00  บาท 

83 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ

โครงการปลูกปุา
ชุมชน เฉลิมพระ
เกียรติ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
10,000.00  บาท 

84 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ
 

โครงการรักษ์น้ า รักษ์
ปุา รักษาแผ่นดิน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
50,000.00  บาท 

85 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช 
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟูามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

86 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงาน
และลูกจ้าง อบต.เวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 

87 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพฝุาย
บริหารและสมาชิก
สภา อบต.เวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
20,000.00  บาท 
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88 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
15,000.00  บาท 

89 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
15,000.00  บาท 

90 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 
 

โครงการกิจกรรม 5 ส งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
10,000.00  บาท 

91 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ส านักงาน อบต.
เวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
30,000.00  บาท 

92 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 
 

โครงการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันแม่แห่งชาติ 
ประจ าปี 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
5,000.00  บาท 

93 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันสตรีสากล 
ประจ าปี 

งบประมาณ
ประจ าปี 

7,000.00 7,000.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
0  บาท 

94 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 16,875.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
3,125.00 บาท 

95 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้แก่
คณะกรรมการ
ประชาคมท้องถิ่นใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 10,984.00 ด าเนินการเรียบร้อย 
มีงบประมาณคงเหลือ 
4,016.00  บาท 

96 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
มีงบประมาณคงเหลือ 
15,000.00  บาท 
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97 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

14,837,400 10,084,200 ด าเนินการไปบางส่วน  
มีงบประมาณคงเหลือ 
4,753,200  บาท 

98 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

3,014,400 

 

1,814,400 ด าเนินการไปบางส่วน  
มีงบประมาณคงเหลือ 
1,200,000  บาท 

99 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
การรจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

งบประมาณ
ประจ าปี 

372,000 38,000 ด าเนินการไปบางส่วน  
มีงบประมาณคงเหลือ 
334,000  บาท 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพิ่มเติม 1/2562 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงฝายน้ า
ล้นล าห้วยผึ้ง 
หมู่ที่ 22 

เพื่อปรับปรุงฝายน้ า
ล้น ให้มีความแข็งแรง
และสามารถรองรับ
ปริมาณน้ าที่มากขึ้นได้  

ปรับปรุงฝาย คสล. ยาว 65 เมตร ลาดเอียง 
4.30 – 2.80 เมตร หนา 0.30 เมตร  มี
พื้นที่ฝาย คสล.ไม่น้อยกว่า 268.40  
ตารางเมตร  และยาว 40 เมตร กว้างเฉลี่ย 
3.70 – 3.00 เมตร หนา 0.20 เมตร มี
พื้นที่ฝาย คสล.ไม่น้อยกว่า 138.00  
ตารางเมตร สถานทีด าเนินการ  บริเวณฝาย
ห้วยผึ้ง 

500,000 
( 2562 ) 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า  หมู่ที่ 
23 

เพื่อซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพเดิม ประชาชน
สามารถใช้สัญจรข้าม
เพื่อเข้าพื้นที่
การเกษตรได้ 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร รวมยาว 32 
เมตร จ านวน 2 จุด และก่อสร้างชานรับน้ า 
คสล. กว้าง 4.50 เมตรยาว 6 เมตร หนา 
0.15 เมตร จ านวน 2 จุด เริ่มต้นที่อ่างเก็บ
น้ าห้วยริว สิ้นสุดที่สาธารณประโยชน์  
 

250,000 
( 2562 ) 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการร้อยใจ
รักษ์ กิจกรรม
การเรียนรู้
ประสบการณ์
การประยุกต์ใช้
แนว
พระราชด าริ 

เพื่อเรียนรู้การ
ประยุกต์ใช้แนว
พระราชด าริในพื้นที่ที่
มีปัญหาการค้าและ
การล าเลียงยาเสพติด
บริเวณชายแดน
ภาคเหนือ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล,ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน ผู้น ากลุ่มอาชีพ และปราชญ์ชาวบ้าน 
เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 การ
เรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนว
พระราชด าริ โครงการร้อยใจรักษ์ 
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นละ 60 คน 

40,000 
( 2562 ) 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพิ่มเติม 1/2563 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังให้มีเหมาะสมใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ปรับเกรดลงดินลูกรังบดทับแน่นจุดที่ 
๑,๒,๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม 
๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร 
เริ่มต้นที่นา นายติ กองวงษา   สิ้นสุดที่นา
นายฉลาด  สาทอง 

๒๑๐,๐๐๐ 
( 2563 ) 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๑๙ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังให้มีเหมาะสมใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ปรับเกรดลงดินลูกรังบดทับแน่น จุดที่ ๑ 
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๒๕ เมตร เริ่มต้นที่สวน นางเหรียญ
ทอง   วงวะลังศักดิ์   สิ้นสุดที่สวน  นางลัก
คณา ตาหล้า และจุดที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร เริ่มต้นที่สวน 
นายศรีชม  วงค์วะลังศักดิ์ สิ้นสุดที่นานาย
ผจญ  วงศ์วุฒิ  และจุดที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐  เริ่มต้นที่บ้านนางปั๋น    
มิตรเจริญ  สิ้นสุดที่สวนนางสุขขี   วงศ์วุฒิ 

123,000 
( 2563 ) 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน

ลูกรัง หมู่ที่ ๒๒ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังให้มีเหมาะสมใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ปรับเกรดลงดินลูกรังบดทับแน่น กว้าง 
๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๔๐  เมตร    เริ่มต้นที่สวนนายเสา
ค า  ใจจู   สิ้นสุดที่สวน  นายประเสร็ฐ  
ปินตาบูรณ์ 

 

164,000 
( 2563 ) 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๖ 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 

๑๒ 

เพื่อปรับเกลี่ยเรียบ
ถนนลูกรังให้มีสภาพที่
เหมาะสมในการ
สัญจรของประชาชน 

ปรับเกรดถนนลูกรังเดิมบดทับแน่น จุดที่ 
๑,๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร รวมยาว 
๖,๑๖๐.๐๐ เมตร และ จุดที่ ๓ กว้าง 
๔.๐๐ เมตรยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร  เริ่มต้นที่
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖  สิ้นสุดที่ถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๒ 

500,000 
( 2563 ) 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน

หินคลุก หมู่ที่ ๘ 

เพื่อปรับปรุงถนนหิน
คลุก ให้มีเหมาะสมใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก จุดที่ ๑,๒ กว้าง 
๔.๐๐  เมตร  รวมยาว  ๑,๒๙๕.๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐  เมตร  เริ่มต้นที่นานาง
สมทรวง   ค าชนะ   สิ้นสุดที่นา 
นายวาน    กองค า 

495,000 
( 2563 ) 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
ห้วยสัก หมู่ที่ 
๑๑  

 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนทิ้งช่วง  

ขุดลอกจุดที่ ๑  ขนาดปากกว้าง ๖.๐๐  
เมตร  ท้องกว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาวรวม  
๑๒๕.๐๐   เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐  เมตร  
และจุดที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร 
ท้องกว้าง  ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๒๕.๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร 
สถานที่ด าเนินการ  ห้วยสัก  

268,000 
( 2563 ) 
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7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
คลองร่องแช่   
หมู่ที่ ๑๘ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บ
น้ า และเป็นแหล่งน้ า
ส ารองกรณีฝนทิ้งช่วง  

ขุดลอกคลอง  ขนาดปากกว้าง ๒๐.๐๐ 
เมตร ท้องกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว 
๗๕.๐๐  เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร  และ 
ปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร  ท้องกว้าง  
๑๐.๐๐  เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร  ลึก
เฉลี่ย ๒.๕๐  เมตร  เริ่มต้นที่ คลองร่องแช่  
สิ้นสุดที่  แม่น้ าอิง 

230,000 
( 2563 ) 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
น้ าประปา   หมู่
ที่ ๙ 

เพื่อวางท่อประปาจาก
ระบบประปาหมู่บ้าน
เข้าครัวเรือนในชุมชน 

จุดที่ ๑ ขุดวางท่อ พีวีชี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ น้ิว ชั้น ๘ .๕ยาว ๔.๐๐
เมตร รวมยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร เริ่มต้นที่ 
บ้านนายส าเริง  มนาคม สิ้นสุดที่บ้านนาง
ถนอม ชาญธีระประวัติ 
จุดที่ ๒ ขุดวางท่อ พีวีชี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ น้ิว ชั้น ๘ .๕ยาว ๔.๐๐
เมตร รวมยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร เริ่มต้นที่ 
ระบบประปาหมู่บ้าน สิ้นสุดที่บ้านนาย
บรรเจิด  ศรีอ าคา 
จุดที่ ๓ ขุดวางท่อ พีวีชี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ น้ิว ชั้น ๘ .๕ยาว ๔.๐๐
เมตร รวมยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร เริ่มต้นที่ 
บ้านนายส าเริง  มนาคม สิ้นสุดที่บ้านนาง
ประเสริฐ  กว้างขวาง 
จุดที่ ๔ ขุดวางท่อ พีวีชี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ น้ิว ชั้น ๘ .๕ยาว ๔.๐๐
เมตร รวมยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร เริ่มต้นที่ 
บ้านนายซัพ   กองกวด สิ้นสุดที่บ้านนาง
ทองเรียม  มูลวิไล 

200,000 
( 2563 ) 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่  ๕
  

เพื่อใช้สัญจร ข้ามล า
ห้วยที่ไหลลงสู่อ่างเก็บ
น้ าบ้านทุ่งโห้ง 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  ชนิดสองช่อง ขนาด 
๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร  
ยาว ๖.๐๐  เมตร สถานที่ด าเนินการ   อ่าง
เก็บน้ าบ้านทุ่งโห้ง  

500,000 
( 2563 ) 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 

เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในระดับ
พื้นที่  

ประชาชนในเขตพื้นที่จ านวน  ๑๐๐  คน 268,200 
( 2563 ) 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรม
และการเกษตร
กรรม 

โครงการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียงองค์การ

บริหารส่วน
ต าบลเวียง 

เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
ของชุมชนทางด้าน
เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ โดยมี
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
พื้นฐานการเรียนรู้ 

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  จ านวน ๑  จุด 

200,000 
( 2563 ) 
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12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซมสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟูา 
บ้านทุ่งขันไชย    
หมู่ที่ ๗ ต าบล
เวียง อบต.เวียง 

อ.เทิง จ.
เชียงราย ๑ แห่ง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่งน้ าเข้าพื้นที่

การเกษตร 

ซ่อมแซมคลองส่งน้ าเข้าพื้นที่การเกษตรใน
พื้นที่ต าบลเวียง ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร 

รวมมีพื้นที่ซ่อมแซมคลองส่งน้ าไม่น้อยกว่า 
๔,๗๐๐ ตารางเมตร  เริ่มต้นที่บ้านนาย

ทองสูน  ทับทิมหิน  สิ้นสุดที่บ้านนายสังคม 
กลุไพศาล 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างธนาคาร
น้ าใต้ดินแบบ

ระบบปิด 

เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บ
น้ าใต้ดินในพื้นที่ 

ก่อสร้างธนาคารน้ า จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง 
๑.๐๐ เมตร  ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร  ลึก 

๒.๐๐ เมตร และจุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ 
เมตร  ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร  ลึก ๒.๐๐ 

เมตร  และจุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร  
ยาว ๒๐.๐๐ เมตร  ลึก ๒.๐๐ เมตร และ

จุดที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร  ยาว 
๖๕.๐๐ เมตร  ลึก ๒.๐๐ เมตร สถานที่

ด าเนินการ หมู่ที่ ๘ ,๒๔,๒๕ 

๑,040,๐๐๐ 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
แผงโซล่าเซลล์ 

ส านักงาน 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียง 

เพื่อน าไฟฟูามาใช้
ส าหรับห้องศูนย์การ

เรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ส าหรับผลิตพลังงาน
ไฟฟูาใช้ในห้องศูนย์การเรียนรู้ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  ๑  จุด 

2,000,๐๐๐ 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพิ่มเติม 2/2563 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

จุดที่1  ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 42.00  เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่บ้านนางสาวศิวนาถ ไชย
ปัญญา  สิ้นสุดที่บ้านนางริน  ยองเพชร
และ จุดที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร เริ่มต้นที่บ้านนายมณเฑียร 
ฟูาตา สิ้นสุดที่บ้านนายประยูร  วิชัยเนตร 
และ จุดที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.00 เมตรยาว 48.00 เมตรหนา 
0.15 เมตร เริ่มต้นที่บ้านนายเพียร  แก้ว
หน่อ สิ้นสุดที่บ้านพยนต์  วิชัยเนตร   

๒5๐,๐๐๐ 
( 2564 ) 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 7 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 110.00  เมตร หนา 0.15  เมตร 
เริ่มต้นที่บ้าน  นายปั๋น  เที่ยงทุกข์   
สิ้นสุดที่สวน  ร.ต.จ ารวน วงค์ใหญ่ 

250,000 
( 2564 ) 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 8 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 44.00 เมตร เริ่มต้นที่บ้าน
นางพรรษา  ค าติ๊บ  สิ้นสุดที่บ้าน นาย
อรุณ   ศรีวิราช  และจุดที่ 2 ก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
18.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  เริ่มต้น
ที่บ้านนางพิกุล  แปงค า  สิ้นสุดที่บ้าน
นางพิกุล แปงค า  จุดที่ 3 ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 50.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร  เริ่มต้นที่บ้าน
นายบุญส่ง  หน่อค าหล้า สิ้นสุดที่บ้าน
นายสุเทพ สิ่งของ  จุดที่ 4 ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 30.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร  เริ่มต้นที่บ้าน
นางสุมลฑา  นิลประดิษฐ์ สิ้นสุดที่บ้าน
นางสุมลฑา  นิลประดิษฐ์ 
 

250,000 
( 2564 ) 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ 23 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าดิบ
ส าหรับการผลิต
น้ าประปา 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 120 เมตร จ านวน  1   บ่อ 
จ านวนน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ต่อ 1 
ชม. สถานที่ด าเนินการระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 23 

250,000 
( 2564 ) 
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5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 
17,21,24,25 
 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
เข้าพื้นที่การเกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
ของชุมชนหมู่ที่ 17,21,24,25 ต าบล
เวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

500,000 
( 2563 ) 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับ
เกรดถนนลูกรัง 

หมู่ที่ 
17,21,24 

เพื่อปรับเกรดถนน
ลูกรังให้มีพื้นที่ผิวที่
เหมาะสมกับการ

สัญจร 

ปรับเกรดถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
ของชุมชนหมู่ที่ 17,21,24ต าบลเวียง 

อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

500,000 
( 2563 ) 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 3 
 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
เข้าพื้นที่การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลุก จุดที่ 1,2 กว้าง 
4.00  เมตร รวมยาว1,305.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เริ่มต้นที่นา   นาย
วาน   กองค า    สิ้นสุดที่นา     นายประ
สิทธ์   เมืองดี 

499,000 
( 2563 ) 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
กรองน้ าประปา 
หมู่ที่  4 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้สามารถ
ผลิตน้ าประปาที่
สะอาด ปลอดภัย 

ปรับปรุงเปลี่ยนสารกรองน้ าประปา  
จ านวน 1 ชุด   สถานที่ด าเนินการระบบ
ประปาถังแชมเปญหมู่บ้าน 
 

45,600 
( 2563 ) 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
หนองน้ าลัด หมู่
ที่ 16 
 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บ
น้ าของชุมชน ส าหรับ
การท าเกษตรกรรมใน
พื้นที่ 

ขุดลอกปากกว้าง 60.00 เมตร ท้อง
กว้าง 50.00 เมตร ยาวรวม 125.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร สถานที่
ด าเนินการหนองน้ าลัด  

499,700 
( 2563 ) 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้

สามารถผลิต
น้ าประปาที่มีคุณภาพ 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน  1  
ระบบ สถานที่ด าเนินการระบบประปา
ถังเชมเปญ หมู่ที่ 7 

450,000 
(2563) 

เปลี่ยนแปลง
จากปี 2564 

งบเดิม 
200,000  

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่  21 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
เริ่มต้นที่สวนนายอุดม  ชาติคง สิ้นสุดที่
สวนนายอุดม  ชาติคง 

250,000 
( 2564 ) 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าห้วยดง
หลวง หมู่ที่ 19 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ส าหรับเกษตรกรรม
ในพื้นที่ 

ก่อสร้างฝาย สันฝายกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร สูง 2.00 เมตร 
สถานที่ด าเนินการ บริเวณห้วยดงหลวง   

250,000 
( 2564 ) 

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

เพื่อเป็นสถานที่
ปฏิบัติงานด้านการ
ปูองกันและและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ก่อสร้างอาคาร คสล. กว้าง  15.00 
เมตร   ยาว 17.00   เมตร  สูง  5.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
255.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง 
บริเวณส านักงาน อบต.เวียง 

2,500,000 
( 2564 ) 
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14 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 
หลักสูตร
ทบทวน 
 

เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในระดับ
พื้นที่  

ประชาชนในเขตพื้นที่จ านวน  50  คน 50,000 
( 2564-
2565 ) 

15 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณี
นมัสการและ
สรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุง 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ด้านศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนให้
ด ารงสืบต่อไป 

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายจ านวน 
10,000 คน 

8,000 
(2564) 

16 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการสร้าง
ฝายชะลอความ
ชุ่มชื้น ตาม
แนวทาง
พระราชด าริ ฯ 

เพื่อดูแลรักษาแหล่ง
น้ าตามธรรมชาติให้มึ
ความชุ่มชื้นและคง
ความอุดมสมบูรณ์ 

แหล่งน้ าในธรรมชาติในพื้นที่ต าบลเวียง  
จ านวนปีละ 3  จุด 
 

30,000 
( 2564-
2565 ) 

 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพิ่มเติม 1/2562 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงฝายน้ า
ล้นล าห้วยผึ้ง หมู่ที่ 22 

เงินสะสม 500,000 498,500 ด าเนินการเรียบร้อย 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า  หมู่ที่ 23 

เงินสะสม 250,000 248,700 ด าเนินการเรียบร้อย 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการร้อยใจรักษ์ 
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์การ
ประยุกต์ใช้แนว
พระราชด าริ 

เงิน
งบประมาณ
ประจ าปี 
( โอนตั้งจ่าย
เป็นรายการ
ใหม่ ) 

40,000 38,600 ด าเนินการเรียบร้อย 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพิ่มเติม 1/2563 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ 

เงินสะสม 210,000 209,000 ด าเนินการเรียบร้อย 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๑๙ 

เงินสะสม 123,000 122,300 ด าเนินการเรียบร้อย 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๒๒ 

เงินสะสม 164,000 163,200 ด าเนินการเรียบร้อย 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อ
หมู่ที่ ๑๒ 

เงินสะสม 500,000 498,500 ด าเนินการเรียบร้อย 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ ๘ 

เงินสะสม 495,000 493,500 ด าเนินการเรียบร้อย 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกห้วยสัก 
หมู่ที่ ๑๑  
 

เงินสะสม 268,000 266,500 ด าเนินการเรียบร้อย 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลอง
ร่องแช่   หมู่ที่ ๑๘ 

เงินสะสม 230,000 228,800 ด าเนินการเรียบร้อย 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างวางท่อ
น้ าประปา   หมู่ที่ ๙ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000 198,800 ด าเนินการเรียบร้อย 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่  ๕  

- 
 

500,000 
( 2563 ) 

- 
 

ยังไม่ได้มีการ
ด าเนินการ 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 
 

- 268,200 
( 2563 ) 

- ยังไม่ได้มีการ
ด าเนินการ 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การพาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง 
 

- 200,000 
( 2563 ) 

- ยังไม่ได้มีการ
ด าเนินการ 
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12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟูา บ้านทุ่งขัน
ไชย    หมู่ที่ ๗ ต าบล
เวียง อบต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชียงราย ๑ แห่ง 

- 
 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

- 
 

ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อ
ด าเนินการ 

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้ดินแบบ
ระบบปิด 

- ๑,040,๐๐๐ 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

- ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อ
ด าเนินการ 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์ ส านักงาน 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง 

- 2,000,๐๐๐ 
( 2563 ) 

โครงการเกิน
ศักยภาพ 

- ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อ
ด าเนินการ 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพิ่มเติม 2/2563 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 4 

เงินสะสม 210,000 209,000 ด าเนินการเรียบร้อย 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 7 

เงินสะสม 123,000 122,300 ด าเนินการเรียบร้อย 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 8 

เงินสะสม 164,000 163,200 ด าเนินการเรียบร้อย 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที่ 23 

เงินสะสม 500,000 498,500 ด าเนินการเรียบร้อย 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 
17,21,24,25 
 

เงินสะสม 495,000 493,500 ด าเนินการเรียบร้อย 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับเกรดถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 17,21,24 

เงินสะสม 500,000 480,000 ด าเนินการเรียบร้อย 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 3 
 

เงินสะสม 499,000 492,000 ด าเนินการเรียบร้อย 
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8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้ าประปา หมู่ที่  
4 

เงินสะสม 45,600 45,000 ด าเนินการเรียบร้อย 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกหนอง
น้ าลัด หมู่ที่ 16 
 

เงินสะสม 499,700 461,000 ด าเนินการเรียบร้อย 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เงินสะสม 450,000 447,500 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่  21 

- 250,000 
( 2564 ) 

- ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าห้วยดงหลวง 
หมู่ที่ 19 
 

- 250,000 
( 2564 ) 

- ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- 2,500,000 
( 2564 ) 

- ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ หลักสูตรทบทวน 
 

- 50,000 
( 2564-
2565 ) 

- ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

15 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง 

- 8,000 
(2564) 

- ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

16 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการสร้างฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น ตาม
แนวทางพระราชด าริ ฯ 

- 30,000 
( 2564-
2565 ) 

- ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.เวียง เทิง จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
ร้อยละของโครงการที่
ด าเนินการและเบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  39 39,039,700 25 4,850,000 11 2,280,233.28 11 2,280,233.28 44.00 47.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  30 1,403,000 29 1,400,000 11 339,302.00 11 339,302.00 37.93 24.24 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  

24 3,944,160 
20 3,142,760 

10 2,298,255.00 10 2,298,255.00 
50.00 73.13 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 

7 160,000 
7 160,000 

0 0 0 0 
0.00 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4 90,000 
9 90,000 

0 0 0 0 
0.00 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารงาน 

14 18,395,800 
14 18,395,800 

6 11,971,459.00 6 11,971,459.00 
42.86 65.08 

รวม 118 63,032,660 99 28,038,560 38.00 16,889,249.28 38.00 16,889,249.28 38.38 60.24 
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ช. ผลการด าเนินงาน 

       อบต.เวียง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน
ที่ส าคัญดังนี ้
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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 นายปภังกร       วงค์ใหญ่ สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
6 นายประสิทธ์ิ แจ้งชาวนา  สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
7 นายกุน           เขียวจ าปา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
8 นายวีนัส          ณ เมืองนิล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
9 นายสวาท ไกลถ่ิน  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
10 นายสมยศ         จันทร์ภูงา     ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
11 นางประภาพร แสงศรีจันทร์  ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
12 นางสาวนวพร     ชอบเดิน      ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  

13 นายบุญเรือง ยศเรืองศักดิ์  ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
14 นายรุ่ง           ทะลา ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
15 นายเปล่ง  สิทธิเลิศ  ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
16 นายอนันต์ ปริศนา  ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
17 นางจารุมาศ    สวัสดี  ปลัด อบต.เวียง กรรมการและเลขานุการ  
18 นายดิเรก  พงษ์ธนานุวัฒน์  หัวหน้าส านักงานปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

           
                     ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ 
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.เวียง ทราบเพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา 
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
                     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                            ประกาศ   ณ   วันที่    21   เมษายน  พ.ศ.2562 
 
                                                           ลงช่ือ       สวาท    สมใจ 
                                                                  ( นายสวาท     สมใจ )  
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 


