
 
ประกาศ อบต.เวียง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

             
            ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี
           ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.เวียง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาเพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ  อบต.เวียง ดังนี ้
 
 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เวียง 
    "บ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตก้าวหน้า เกษตรพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมล้ าค่า การศึกษาเด่น เน้นสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" 
 
ข. พันธกิจ ของ อบต.เวียง 
    ๑.การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบการขนส่ง 
    ๒.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    ๓.การพัฒนาด้านแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร 
    ๔.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
    ๕. การฝึกทักษะอาชีพและการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
    ๖. การส่งเสริมและดูแลด้านสาธารณสุขของประชาชน 
    ๗.การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันสาธารณภัยในชุมชน 
    ๘.การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
    ๙.การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
    ๑๐.การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 



    ๑๑.การส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
    ๑๒.การส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรแบบพอเพียง 
    ๑๓.การส่งเสริมเกษตรกรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทาง 
    ๑๔.การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ าธรรมชาติ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้คงความอุดมสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน 
    ๑๕. การส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของชุมชน 
    ๑๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สมาชิกสภา ฯ เพื่อการให้บริการแก่ ประชาชนอย่างทั่วถึง 
    ๑๗. การเพิ่มเติม/ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาส่งเสริมในการปฏิบัติงาน 
    ๑๘.การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
     
 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เวียงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารพื้นฐาน 
 

 

 

 

 

 

ง. การวางแผน 
          อบต.เวียง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
          อบต.เวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 
 



ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

24 5,152,000 29 7,607,000 66 64,833,006 79 53,599,200 33 40,026,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

27 975,000 34 1,538,000 31 1,453,000 29 1,870,000 33 2,250,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การพาณิชยกรรม
และการเกษตรกรรม 

8 160,000 9 260,000 8 360,000 8 662,920.00 7 160,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 80,000 8 120,000 4 90,000 38 
  

370,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
พ้ืนฐาน 

11 242,000 14 18,152,000 14 18,395,800 15 18,405,800 15 18,415,800 

รวม 92 9,490,200 110 30,564,770 148 89,165,966 194 83,472,280 118 65,788,794 
 

 จ. การจัดท างบประมาณ 
             ผู้บริหารอบต.เวียง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 104 โครงการ งบประมาณ 31,863,050 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 31 8,050,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารพ้ืนฐาน 15 19,593,800.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 21 3,018,250.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 27 961,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 120,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 5 120,000.00 

รวม 104 31,863,050.00 
 



    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เวียง มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ที่ 
3 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 
 

เพื่อเป็นแหล่ง
น้ าดิบส าหรับ
การผลิต
น้ าประปา 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ลึก 100 เมตร จ านวน 
1 บ่อ จ านวนน้ าไม่น้อย
กว่า 5 ลบ.ม. ต่อ 1 ชม. 

2. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า หมู่
ที่ 5 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อใช้ระบาย
น้ าจาก
ครัวเรือนใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 120 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร แบบมีฝาปิด 
เริ่มต้นที่ บ้านนายอุดม 
วงศ์ไชย สิ้นสุดที่บ้าน
นายกิตติพงษ์ ใจอารีย ์

3. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 6 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อปรับปรุง
เส้นทางเข้า
พื้นที่การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 900 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ตั้งแต่ที่นานางเรวดี 
ทัศบุตร สิ้นสุดที่นานาย
ผาด ศรีโท 

4. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า หมู่
ที่ 9 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อใช้ระบาย
น้ าจาก
ครัวเรือนใน
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าช้ัน 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ยาว 170 
เมตร และบ่อพัก คสล.ก
ว้าง 0.60 x 0.60 เมตร 
หนา 0.10 เมตร จ านวน 
17 บ่อ เริ่มต้นที่บ้าน
นางหนูผัด มหาเสน 
สิ้นสุดที่บ้านนางบุญเกิด 
ยอดค าวัง 



5. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคาร
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 10 

0.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อปรับปรุง
อาคาร
เอนกประสงค์
ให้มที่มีความ
เหมาะสมกับ
การใช้งานของ
ชุมชน 

ปรับปรุงอาคาร กว้าง 6 
เมตร ยาว 8 เมตร สูง 
3.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 
48.00 ตารางเมตร 

6. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ าล าห้วย
หินเหล็กไฟ หมู่ที่ 
11 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อกักเก็บน้ า
ของล าห้วยหิน
เหล็กไฟให้
เพียงพอกับ
พื้นที่
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ า สัน
ฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 
10 เมตร สูง 2 เมตร 
เริ่มต้นที่ล าห้วยหินเหล็ก
ไฟ สิ้นสุดที่สวนนายชนธิ
ชา อดิแสน 

7. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า หมู่
ที่ 12 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อใช้ระบาย
น้ าจาก
ครัวเรือนใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ซอย 1 กว้าง 
0.30 เมตร ยาว 
105.00 เมตร ลึก 
0.50-0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร แบบมีฝาปิด 
เริ่มต้นที่บ้านนางมาลี 
ราชเมืองมูล สิ้นสุดที่บ้าน
นางสายชล หมื่นอินทร ์

8. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยมข้าม
คลองห้วยหลวง 
หมู่ที่ 13 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อใช้สัญจร
ข้ามคลองใน
การเข้าพื้นที่
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด
กว้าง 2 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร หนา 
0.25 เมตร ชนิด 1 ช่อง 
เริ่มต้นที่ล าห้วยคลอง
ห้วยหลวง สิ้นสุดที่นาง
บรรณ ร่มชาล ี

9. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 16 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อเพิ่มแสง
สว่างภายใน
เส้นทางสัญจร
ในชุมชน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะใน
ชุมชน 



10. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
17 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 72.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร เริ่มต้นที่
บ้าน นายจันทร์ ผู้ดี 
สิ้นสุดที่บ้านนายเหรียญ 
ไชยชนะ และจุดที่ 2 
ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
62.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร เริ่มต้นที่
บ้านนายอินตุ้ม อ านาจ
ศาล สิ้นสุดที่บ้านนายอิน
ตุ้ม อ านาจศาล 

11. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
18 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร ยาว 110 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เริ่มต้น
ที่บ้านนางจันทร์สม เชิง
น้ า สิ้นสุดที่บ้านนายธวัช
ชัย แสนสาร 

12. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่
ที่ 22 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อสร้าง
เส้นทางการ
สัญจรเข้าพื้นที่
การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก จุดที่ 1 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร เริ่มต้นที่บ้าน 
นางจ๋อย หารดี สิ้นสุดอ่าง
เก็บน้ าทุ่งโห้ง และจุดที่ 2 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
184.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร เริ่มต้นที่บ้าน 
นางสุธารัตน์ พิมพ์จ าปา 
สิ้นสุดสวนนายจรัญ ดู่อุด 
และ จุดที่ 3 กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 320.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย0.10เมตร เริ่มต้น
ที่สวน นายเสาร์ค า ใจจู 
สิ้นสุดสวนนายวิเชียร ผู้ดี 
 



13. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ฝาปิดรางระบาย
น้ า หมู่ที่ 24 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อใช้ปิดราง
ระบายน้ าใน
ชุมชน 

จุดที่ 1 ก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 0.65 
เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา 
0.12 เมตร รวมทั้งหมดยาว 
377.00 เมตร เริ่มต้นที่
บ้านนายก๋อง ใจยา สิ้นสุดที่
บ้านนางอุบล หม่ืนอินท์ และ
จุดที่ 2 ก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 0.65 
เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา 
0.12 เมตร รวมทั้งหมดยาว 
73.00 เมตร เริ่มต้นที่บ้าน 
นายส ารวย เนตรใส สิ้นสุดที่
บ้านนางจิรา ทะทา 

14. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า หมู่
ที่ 25 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อใช้ระบาย
น้ าจาก
ครัวเรือนใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 120 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร แบบมีฝาปิด 
เริ่มต้นที่บ้านนาย
สมบูรณ์ ใจใหญ่ สิ้นสุดที่
บ้านนายหว่ัน หมอป่า 

15. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร 

500,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 
 

เพื่อปรับปรุง
ถนนลูกรังที่ ให้
มีเหมาะสมใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ถนนลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตรภายในเขต
ต าบลเวียง 

16. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร 

400,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 
 

เพื่อปรับปรุง
ถนนหินคลุกให้
มีความ
เหมาะสม ใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ถนนหินคลุกเข้าพื้นที่
การเกษตรภายในเขต
ต าบลเวียง 



17. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ฝายชะลอน้ า 

50,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อปรับปรุง
ฝายชะลอน้ าให้
สามารถกักเก็บ
และลดการไหล
ของน้ า 

ฝายชะลอน้ าในพื้นที่
ต าบลเวียง 

18. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
สถานีสูบน้ า 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อปรับปรุง
สถานีสูบน้ าให้
สามารถสูบน้ า
เข้าพื้นที่
การเกษตรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานีสูบน้ าในความ
รับผิดชอบของ อบต.
เวียง 

19. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

100,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านให้
สามารถผลิต
น้ าประปาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบประปาหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ 
อบต.เวียง 

20. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
อ่างเก็บน้ าห้วย
ไคร้ หมู่ที่ 3 

0.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก
เก็บน้ า และเป็น
แหล่งน้ าส ารอง
กรณีฝนทิ้งช่วง 

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 
75 เมตร ท้องกว้าง 70 
เมตร ยาว 250 เมตร 
ลึก 2 เมตร 

21. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
อ่างเก็บน้ าทุ่งโห้ง 
หมู่ที่ 5 

0.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 
 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก
เก็บน้ า และเป็น
แหล่งน้ าส ารอง
กรณีฝนทิ้งช่วง 

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 
75 เมตร ท้องกว่้าง 
70.00 เมตร ยาว 250 
เมตร ลึก 2 เมตร 



22. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้ดิน
แบบระบบปิด
และระบบเปิด 
หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 8,
หมู่ที่ 19 

0.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อสร้างแหล่ง
กักเก็บน้ าใต้ดิน
ในพื้นที่ 

ก่อสร้างธนาคารน้ า จุดที่ 
๑ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ 
เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร 
และจุดที่ ๒ ขนาดกว้าง 
๑.๐๐ เมตร ยาว 
๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก 
๒.๐๐ เมตร และจุดที่ ๓ 
ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก 
๒.๐๐ เมตร และจุดที่ ๔ 
ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก 
๒.๐๐ เมตร และจุดที่ 5 
แบบระบบเปิด ขนาด
กว้าง 40.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร ลึก 
15.00 เมตร สถานที่
ด าเนินการ หมู่ที่ 
๖,๘,๑๙ 

23. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
สถานีสูบน้ า หมู่ที่ 
12 

0.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 
 

เพื่อให้การส่งน้ า
เข้าพื้นที่
การเกษตร
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต จ านวน 5 จุด 
ยาวรวม 3,840 เมตร 
รวมมีพื้นที่ปรับปรุงคลอง
ดาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
12,368 ตารางเมตร 

24. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
อ่างเก็บน้ าห้วยริว 
หมู่ที่ 23 

0.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 
 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก
เก็บน้ า และเป็น
แหล่งน้ าส ารอง
กรณีฝนทิ้งช่วง 

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 
90 เมตร ท้องกว้าง 85 
เมตร ยาว 200 เมตร 
ลึก 2 เมตร 



25. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
4 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

จุดที่1 ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
42.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่บ้านนางสาว
ศิวนาถ ไชยปัญญา สิ้นสุดที่
บ้านนางริน ยองเพชรและ 
จุดที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
46.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่บ้านนาย
มณเฑียร ฟ้าตา สิ้นสุดที่บ้าน
นายประยูร วิชัยเนตร และ 
จุดที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.00 เมตรยาว 
48.00 เมตรหนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่บ้านนายเพียร 
แก้วหน่อ สิ้นสุดที่บ้านพยนต์ 
วิชัยเนตร 

26. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
7 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
110.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร เริ่มต้นที่
บ้าน นายปั๋น เที่ยงทุกข์ 
สิ้นสุดที่สวน ร.ต.จ ารวน 
วงค์ใหญ ่

27. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
8 

0.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

จุดท่ี 1 ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 44 
เมตร เร่ิมต้นท่ีบ้านนางพรรษา 
ค าต๊ิบ สิ้นสุดท่ีบ้าน นายอรุณ 
ศรีวิราช และจุดท่ี 2 กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 18 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เร่ิมต้นท่ีบ้าน
นางพิกุล แปงค า สิ้นสุดท่ีบ้าน
นางพิกุล แปงค า จุดท่ี 3 กว้าง 
2 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร เร่ิมต้นท่ีบ้านนาย
บุญส่ง หน่อค าหล้า สิ้นสุดท่ี
บ้านนายสุเทพ สิ่งของ จุดท่ี 4 
กว้าง 2 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เร่ิมต้นท่ีบ้าน
นางสุมลฑา นิลประดิษฐ์ 
สิ้นสุดท่ีบ้านนางสุมลฑา นิล
ประดิษฐ์ 



28. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ที่ 
23 

0.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อเป็นแหล่ง
น้ าดิบส าหรับ
การผลิต
น้ าประปา 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ลึก 120 เมตร จ านวน 
1 บ่อ จ านวนน้ าไม่น้อย
กว่า 5 ลบ.ม. ต่อ 1 ชม. 
สถานที่ด าเนินการระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 23 

29. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
21 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

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

30. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ าห้วย
ดงหลวง หมู่ที่ 
19 

250,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ส าหรับ
เกษตรกรรมใน
พื้นที ่

ก่อสร้างฝาย สันฝาย
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร สูง 2.00 
เมตร สถานที่ด าเนินการ 
บริเวณห้วยดงหลวง 

31. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
อาคารป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

2,500,000.0
0 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อเป็นสถานที่
ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและ
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ก่อสร้างอาคาร คสล. 
กว้าง 15.00 เมตร ยาว 
17.00 เมตร สูง 5.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 255.00 
ตารางเมตร สถานที่
ก่อสร้าง บริเวณ
ส านักงาน อบต.เวียง 

32. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้
ยากไร้ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 
 

ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่
จ านวน 5 ราย/ป ี



33. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
สงเคราะห์และ
บรรเทาทุกข์
ราษฎร 

5,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือ
และสงเคราะห์
ราษฎรที่มี
ปัญหาความ
ชีวิตความ
เป็นอยู่ใน
เบื้องต้น 

ราษฎรในพื้นที่อ าเภอเทิง 

34. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน ในด้าน
การเพิ่มความรู้
ในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และมี
ความรู้ในการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการเสพ
ยาเสพติด 
 

เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ 
40 คน/ป ี

35. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพ 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่ม
อาชีพให้มี
ศักยภาพในการ
ผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้
ตอบสนองกับ
ความต้องการ
ของผู้บริโภคได ้
 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.
เวียง 

36. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพิ่มทักษะอาชีพ 

60,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อฝึกทักษะ
อาชีพให้
ประชาชนที่
สนใจ 
 
 

ประชาชนที่สนใจ 
จ านวน 40 คน/ปี 



37. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
คนดีศรีชุมชน 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุน
และเชิดชูผู้ที่
ประกอบคุณ
งามความดี 
และสร้าง
คุณประโยชน์
ต่อสังคม 

ผู้ที่ประกอบคุณงาม
ความดี และสร้าง
คุณประโยชน์ต่อสังคม 
ในด้านต่าง ๆ จ านวน 5 
คน/ป ี

38. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

50,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

39. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

30,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

40. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
และผู้น าองค์การ
ในชุมชนด้าน
สุขภาพ 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ทักษะ
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การดูแลรักษา
สุขภาพของ
ประชาชน 

แกนน าด้านสุขภาพ ใน
พื้นที่ อบต.เวียงจ านวน 
20 หมู่บ้าน 

41. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์
ควบคุม ป้องกัน
และระงับ
โรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อในต าบล
เวียง 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 
 
 

เพื่อให้ความรู้
การป้องกันโรค
ให้กับประชาชน 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

42. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์
ลดการเผา ลด
หมอกควัน 

5,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 
 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์งดการ
เผาในพื้นที ่

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 



43. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดการ
ขยะในชุมชน 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ชุมชนมีการ
บริหารจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี 

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.เวียง 
จ านวน 20หมู่บ้าน 

44. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

50,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส ารวจ
ข้อมูลจ านวน
สัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์
ตามโครงการ ฯ 
และการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สุนัขและแมวในพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง 

45. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
ด าเนินงาน ตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

350,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและ
ดูแลด้าน
สุขภาพอนามัย
ของชุมชนใน
พื้นที่ตาม
แนวทาง
พระราชด าร ิ

ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.เวียง ทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

46. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน
ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 
 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อ
เกิดโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด
ข้ึนในพื้นที่ 

ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.เวียง ทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

47. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกัน
อัคคีภัยในชุมชน 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 
 

เพื่อป้องกันการ
เกิดอัคคีภัยใน
ชุมชน 

ชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน 



48. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออบรมให้
ความรู้แก่
อาสาสมัครใน
การป้องกันการ
เผาป่า 

กลุ่มอาสาสมัครจ านวน 
40 คน 

49. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

30,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ด าเนินการจ านวน 7 วัน 

50. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

16,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ด าเนินการ จ านวน 7 วัน 

51. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการขับข่ี
ปลอดภัยใส่ใจกฎ
จราจร 

15,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจการใช้รถ
ใช้ถนนและ
ความรู้ในกฎ
จราจร 

ประชาชนที่สนใจ 
จ านวน 50 คน 

52. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์
และป้องกันยา
เสพติด 

5,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 
 

เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้แก่ชุมชน
ในการป้องกัน
ยาเสพติด 

ชุมชนในพื้นที่จ านวน 
20 หมู่บ้าน 

53. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ซักซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 
 

เพื่อป้องกันการ
เกิดอัคคีภัยใน
ชุมชน 

เจ้าหน้าที่ในองค์กร, อป
พร. ,ประชาชน และ
นักเรียนสังกัด สพฐ.
ในพืนที่ 



54. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดท า
แนวกันไฟป่า
ชุมชน 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่าไม้
และแก้ไข
ปัญหาไฟป่า 

ป่าชุมชนในพื้นที่ของ 
อบต.เวียง 

55. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอ าเภอ
เทิง 

30,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมยาเสพ
ติดไม่ให้ระบาด
ในพืนที่ 

พื้นที่รับผิดชอบในเขต
อ าเภอเทิง 

56. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน
สาธารณภัย 

15,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ผู้ประสบภัย
พิบัติฉุกเฉิน 

ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 20 
ชุมชน 

57. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

40,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้น้ าที่ใช้
ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของ
กรมอนามัย 

แหล่งน้ าในชุมชนพื้นที่ 
อบต.เวียง จ านวน 20 
หมู่บ้าน 

58. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หลักสูตร
ทบทวน) 

50,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นผู้ช่วย
เจ้าพนักงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใน
ระดับพื้นที ่

ประชาชนในเขตพื้นที่
จ านวน 50 คน 

59. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการอบรม
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา , 
กองการศึกษา , 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา  

เพื่อส่งเสริม
บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มีความรู้
ความสามรถ
เพิ่มข้ึน 

บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดอบต. เวียง 



60. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

1,033,250.0
0 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่น ๆที่กรม
ส่งเสริมฯ
ก าหนด 

ศพด.ในสังกัด จ านวน 5 
ศูนย์ 

61. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านห้วยไคร ้

580,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ
ด้านอาหาร
กลางวันให้เด็ก
ในสังกัด สพฐ.
ในพื้นที่ 

เด็กนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ทุก
ระดับช้ัน 

62. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านทุ่งโห้ง 

300,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ
ด้านอาหาร
กลางวันให้เด็ก
ในสังกัด สพฐ.
ในพื้นที่ 

เด็กนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้งทุก
ระดับช้ัน 



63. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านใหม ่

220,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ
ด้านอาหาร
กลางวันให้เด็ก
ในสังกัด สพฐ.
ในพื้นที่ 

เด็กนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านใหม่ทุก
ระดับช้ัน 

64. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านร่องแช่ 

512,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ
ด้านอาหาร
กลางวันให้เด็ก
ในสังกัด สพฐ.
ในพื้นที่ 

เด็กนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านร่องแช่ทุก
ระดับช้ัน 

65. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์และ
ผู้ปกครอง ศพด. 

20,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหา
รศูนย์และ
ผู้ปกครอง 
ศพด.ในการ
ดูแลเด็กได้
ถูกต้อง 

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์และผู้ปกครอง 
ศพด. ในสังกัด 



66. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการแข่งขัน
ทักษะการเตรียม
ความพร้อมใน
เด็กระดับก่อนวัย
เรียน 

20,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ของ
เด็กในสังกัด 
ศพด. 

เด็กในสังกัด ศพด. 

67. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการศูนย์
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

50,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มผู้สูงอายุ ทั้ง 20 
ชุมชน 

68. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการ to be 
number one 

20,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ
ของเยาวชนใน
ด้านต่าง ๆที่
เป็นประโยชน์
ต่อสังคม 

เยาวชนในเขตพื้นที่อบต. 
เวียง 



69. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

20,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
ท านุบ ารุง
ศาสนา 

วัดในเขตพื้นที่ ของ 
อบต.เวียง 

70. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอย
กระทง 

20,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และ
สืบสาน
ประเพณีของ
ไทย 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง 
จ านวน 20 หมู่บ้าน 

71. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

20,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และ
สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ชุมชนในพื้นที่ อบต.เวียง 
จ านวน 20 หมู่บ้าน 



72. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการอนุรักษ์
และส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

20,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถ่ิน 

วัฒนธรรมและประเพณี
ในท้องถ่ินต าบลเวียง 

73. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดงาน
พระราชพิธีและ
งานรัฐพิธี 

15,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดงานพระราช
พิธีและงานรัฐ
พิธี 

งานพระราชพิธีและงาน
รัฐพิธี 

74. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดงาน
ประเพณีของ
จังหวัดและ
อ าเภอ 

25,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดงานประเพณี
ของจังหวัดและ
อ าเภอ 

งานประเพณีของจังหวัด
และอ าเภอ 



75. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการแข่งขัน
กีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

30,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กใน
สังกัด ศพด.ได้มี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายที่
แข็งแรงและ
สมบูรณ์ 

ศพด. จ านวน 5 ศูนย์ 

76. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการแข่งขัน
กีฬาสีผู้สูงอายุ 

30,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ออกก าลังกาย
ของผู้สูงอายุ 

กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่
ต าบลเวียง 

77. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน 

20,000.00 

ส่วน
การศึกษา, 
กองการศึกษา
, กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนทีม
นักกีฬาในการ
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

ทีมนักกีฬาในพื้นที่ต าบล
เวียง 



78. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล อบต. 
เวียงคัพ ต่อต้าน
ยาเสพติด 

35,000.00 

ส่วนการศึกษา , 
กองการศึกษา , 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา  

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
เยาวชนเล่น
กีฬาเพื่อ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

เยาวชนในพื้นที่ต าบล
เวียง 

79. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถ่ิน 

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง 

8,000.00 

ส่วนการศึกษา , 
กองการศึกษา , 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา  

เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมด้าน
ศาสนาของ
พุทธศาสนิกชน
ให้ด ารงสืบ
ต่อไป 

พุทธศาสนิกชนชาว
เชียงรายจ านวน 
10,000 คน 

80. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
การพาณิชยก
รรมและ
การเกษตร
กรรม 

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการ
ผลิตปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ
เพื่อทดแทนการ
ใช้ปุ๋ยเคมีในการ
ท าเกษตรกรรม 

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 

81. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
การพาณิชยก
รรมและ
การเกษตร
กรรม 

โครงการส่งเสริม
การด าเนินการ
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนน้อม
น าปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การด ารงชีวิต 

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 40 คน 

82. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
การพาณิชยก
รรมและ
การเกษตร
กรรม 

โครงการส่งเสริม
การท าธนาคาร
น้ าใต้ดิน 

30,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้มี
การท าธนาคาร
น้ าใต้ดินในพื้นที่ 
ต าบลเวียง 

ชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน 



83. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
การพาณิชยก
รรมและ
การเกษตร
กรรม 

โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
เกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วย
เกษตรกรที่
ประสบปัญหา
เรื่องแหล่งน้ า 

เกษตรกรในเขตพื้นที่ทั้ง 
20 ชุมชน 

84. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
การพาณิชยก
รรมและ
การเกษตร
กรรม 
 

โครงการส่งเสริม
การผลิตสินค้า
เกษตรและ
อาหารปลอดภัย 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตพืชและ
อาหารปลอดภัย
แก่ผู้บริโภค 

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 

85. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

โครงการอนุรักษ์
ดินและน้ าโดย
การปลูกหญ้า
แฝกอันเนื่อง มา
จากพระราชด าร ิ

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน
บริเวณแหล่งน้ า
สาธารณะ 

พื้นที่ปลูกหญ้าแฝก
บริเวณแหล่งน้ า
สาธารณะ จ านวน 1 จุด 

86. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

โครงการปลูกป่า
ชุมชน เฉลิมพระ
เกียรต ิ

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
ไม้ในต าบลเวียง 
และสร้างความ
สมดุลให้กับ
ทรัพยากรรธรร
มชาติ 

ปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 
500 ต้น/ป ี

87. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

โครงการรักษ์น้ า 
รักษ์ป่า รักษา
แผ่นดิน 

50,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อดูแลรักษา
แหล่งน้ าและป่า
ไม้ให้คงความ
อุดมสมบูรณ์ 

แหล่งน้ าและป่าไม้ใน
พื้นที่ต าบลเวียง 



88. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์และ
รักษาพันธุกรรม
พืชที่ส าคัญใน
ท้องถ่ินให้คงอยู่
คู่ชุมชน 

พื้นที่ป่าชุมชนในเขต 
อบต.เวียง 

89. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้าง
ฝายชะลอความ
ชุ่มช้ืน ตาม
แนวทาง
พระราชด าริ ฯ 

30,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อดูแลรักษา
แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติให้มึ
ความชุ่มช้ืนและ
คงความอุดม
สมบูรณ์ 
 

แหล่งน้ าในธรรมชาติใน
พื้นที่ต าบลเวียง จ านวน
ปีละ 3 จุด 

90. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร
พื้นฐาน 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนมีการ
จัดท าแผน 
พัฒนา และใช้
แผนพัฒนา
ชุมชนเป็นกรอบ
ในการจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
และประชาชนในพื้นที่ทั้ง 
20 ชุมชน 

91. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร
พื้นฐาน 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พนักงานและ
ลูกจ้าง อบต.เวียง 
 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้พนักงาน
และลูกจ้าง 
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานและลูกจ้าง 
สังกัด อบต.เวียง จ านวน 
40 คน 



92. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร
พื้นฐาน 
 
 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพฝ่าย
บริหารและ
สมาชิกสภา อบต.
เวียง 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ฝ่าย
บริหารและ
สมาชิกสภา ฯ 
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบริหารและสมาชิก
สภา ฯ จ านวน 45 คน 

93. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร
พื้นฐาน 
 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ต าบลเวียง 

15,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ
ปกครองภายใต้
ระบบ
ประชาธิปไตย
ให้กับประชาชน 

ผู้น าชุมชนและประชาชน
ต าบลเวียง 

94. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร
พื้นฐาน 
 

โครงการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียง 

15,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาให้
เป็นสถานที่ใน
การค้นหาข้อมูล
กลางในการ
พัฒนาของ 
อบต.เวียง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.เวียง 

95. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร
พื้นฐาน 
 

โครงการกิจกรรม 
5 ส 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างองค์กร
ให้มีมีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

หน่วยงานภายใน
ส านักงาน อบต.เวียง 

96. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร
พื้นฐาน 
 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์
ส านักงาน 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียง 

30,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ให้มีความมี
ความเหมาะสม
ในการบริการ
ประชาชน 

พื้นที่ด้านในและนอก
อาคารที่ท าการ อบต.
เวียง 



97. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร
พื้นฐาน 

โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่
คณะกรรมการ
ประชา คม
ท้องถ่ินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

15,000.00 
ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อให้ความรู้
แก่
คณะกรรมการ
ประชาคม
หมู่บ้าน 

ตัวแทนประชาคม
หมู่บ้าน จ านวน 80 คน 

98. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร
พื้นฐาน 

โครงการจัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

15,000.00 
ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างแก่
ประชาชน 

ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 
40 คน 

99. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร
พื้นฐาน 

โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
วันแม่แห่งชาติ 
ประจ าป ี

5,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้กลุ่ม
พัฒนาสตรีได้
ด าเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
ในวันแม่
แห่งชาติได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มสตรีในพื้นที่อ าเภอ
เทิง 

100
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร
พื้นฐาน 
 
 

โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
วันสตรีสากล 
ประจ าป ี

7,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้กลุ่ม
พัฒนาสตรีได้
ด าเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
ในวันสตรีสากล
ได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มสตรีในพื้นที่อ าเภอ
เทิง 

101
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร
พื้นฐาน 
 

โครงการสร้าง
หลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

16,498,200.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพของ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบล
เวียง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 



102
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร
พื้นฐาน 

โครงการ
เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพล
ภาพ 

2,853,600.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยความพิการ
ที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ผู้พิการในพื้นที่ต าบล
เวียง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

103
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร
พื้นฐาน 

โครงการ
สนับสนุนการรจัด
สวัสดิการทาง
สังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

60,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ ที่แพทย์
ได้รับรองและ
ท าการวินิจฉัย
แล้ว 

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ต าบล
เวียง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

104
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร
พื้นฐาน 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สถานที่กลางเพื่อ
เป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับ
อ าเภอ อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการ
อ านวยการให้
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
(สถานที่กลาง) 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพื้นที่บริการ
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สถานที่กลาง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
       อบต.เวียง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 34 โครงการ จ านวนเงิน 24,466,050 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 32 โครงการ 
จ านวนเงิน 14,680,495 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ี
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 1,933,800.00 5 1,436,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 8 121,064.00 8 121,064.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

12 2,075,904.00 12 2,075,904.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 

1 18,365.00 1 18,365.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

6 11,029,162.00 6 11,029,162.00 

รวม 34 15,178,295.00 32 14,680,495.00 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เวียง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัต/ิเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุกเข้าพื้นที่
การเกษตรหมู่ที่ 
6 

250,000.00 247,000.00 247,000.00 3,000.00 

2. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างฝายกั้น
น้ าล าห้วยหิน
เหล็กไฟ หมู่ที่ 
11 

250,000.00 249,000.00 0.00 1,000.00 



3. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 22 

250,000.00 247,500.00 247,500.00 2,500.00 

4. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร 

500,000.00 498,000.00 498,000.00 2,000.00 

5. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
หินคลุกเข้าพื้นที่
การเกษตร 

400,000.00 399,000.00 399,000.00 1,000.00 

6. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

100,000.00 44,500.00 44,500.00 55,500.00 

7. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าห้วยดง
หลวง หมู่ที่ 19 

250,000.00 248,800.00 0.00 1,200.00 

8. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน 

30,000.00 14,906.00 14,906.00 15,094.00 

9. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกน
น าและผู้น า
องค์การใน
ชุมชนด้าน
สุขภาพ 

20,000.00 16,000.00 16,000.00 4,000.00 

10. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์
ลดการเผา ลด
หมอกควัน 

5,000.00 4,560.00 4,560.00 440.00 

11. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนใน
ด้านป้องกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อ 

20,000.00 8,480.00 8,480.00 11,520.00 



12. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน 

20,000.00 14,500.00 14,500.00 5,500.00 

13. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

30,000.00 29,628.00 29,628.00 372.00 

14. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล
สงกรานต ์

16,000.00 15,840.00 15,840.00 160.00 

15. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดท า
แนวกันไฟป่า
ชุมชน 

20,000.00 17,150.00 17,150.00 2,850.00 

16. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการอบรม
บุคลากร
ทางการศึกษา 

20,000.00 10,920.00 10,920.00 9,080.00 

17. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

1,033,250.00 405,350.00 405,350.00 627,900.00 

18. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน
ห้วยไคร้ 

580,000.00 568,000.00 568,000.00 12,000.00 



19. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านทุ่ง
โห้ง 

300,000.00 292,000.00 292,000.00 8,000.00 

20. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน
ใหม ่

220,000.00 200,000.00 200,000.00 20,000.00 

21. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน
ร่องแช่ 

512,000.00 496,000.00 496,000.00 16,000.00 

22. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการศูนย์
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

50,000.00 18,755.00 18,755.00 31,245.00 

23. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการจัดงาน
พระราชพิธีและ
งานรัฐพิธี 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

24. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการจัดงาน
ประเพณีของ
จังหวัดและ
อ าเภอ 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

25. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการจัดส่ง
ทีมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

20,000.00 7,200.00 7,200.00 12,800.00 

26. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล อบต. 
เวียงคัพ ต่อต้าน
ยาเสพติด 

35,000.00 29,679.00 29,679.00 5,321.00 



27. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถ่ิน 

โครงการสืบสาน
ประเพณี
นมัสการและ
สรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุง 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 

28. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การพาณิชยกรรม
และการเกษตรกรรม 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000.00 18,365.00 18,365.00 11,635.00 

29. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
พื้นฐาน 

โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

20,000.00 16,902.00 16,902.00 3,098.00 

30. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
พื้นฐาน 

โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
ให้แก่
คณะกรรมการ
ประชา คม
ท้องถ่ินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 
 

15,000.00 13,260.00 13,260.00 1,740.00 

31. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
พื้นฐาน 
 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

16,498,200.
00 

9,274,800.0
0 

9,274,800.0
0 

7,223,400.0
0 

32. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
พื้นฐาน 
 

เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

2,853,600.0
0 

1,705,200.0
0 

1,705,200.0
0 

1,148,400.0
0 



33. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
พื้นฐาน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

60,000.00 9,000.00 9,000.00 51,000.00 

34. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
พื้นฐาน 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สถานที่กลาง
เพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอ 
อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.เวียง เทิง จ.เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

79 53,599,200 31 8,050,000 7 1,933,800 5 1,436,000 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารพื้นฐาน 

15 18,405,800 15 19,593,800 6 11,029,162 6 11,029,162 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

25 3,743,160 21 3,018,250 12 2,075,904 12 2,075,904 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

29 1,870,000 27 961,000 8 121,064 8 121,064 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

38 5,191,200 5 120,000 
    

6.ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การพาณิช
ยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

8 662,920 5 120,000 1 18,365 1 18,365 

รวม 194 83,472,280 104 31,863,050 34 15,178,295 32 14,680,495 
 

 
 
 
 
 
 



ช. ผลการด าเนินงาน 
       อบต.เวียง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

นายสวาท สมใจ นายก อบต.เวียง 053795691 - - 

นายนพดล ค าน้อย รอง นายก อบต.เวียง 053795691 - - 

นายเทพ เขื่อนศิริ รอง นายก อบต.เวียง 053795691 - - 

นายถนอม แทนจ ารัส สมาชิกสภา อบต.เวียง 053795691 - - 

นายปภังกร วงค์ใหญ่ สมาชิกสภา อบต.เวียง 053795691 - - 

นายประสิทธ์ิ แจ้งชาวนา สมาชิกสภา อบต.เวียง 053795691 - - 

นายกุน เขียวจ าปา ผู้ทรงคุณวุฒิ 053795691 - - 

นายวีนัส ณ เมืองนิล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 053795691 - - 

นายสวาท ไกลถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 053795691 - - 

นายสมยศ จันทร์ภูงา ผู้ทรงคุณวุฒิ 053795691 - - 

นางประภาพร แสงศรีจันทร์ ผู้แทนภาคราชการ 053795691 - - 

นางสาวนวพร ชอบเดิน  ผู้แทนภาคราชการ 053795691 - - 

นายบุญเรือง ยศเรืองศักดิ์ ผู้แทนภาคราชการ 053795691 - - 

นายรุ่ง ทะลา ผู้แทนประชาคม 053795691 - - 

นายเปล่ง สิทธิเลิศ ผู้แทนประชาคม 053795691 - - 

นายอนันต์ ปริศนา ผู้แทนประชาคม 053795691 - - 

นางจารุมาศ สวัสดี ปลัด อบต.เวียง 053795691 - - 

นายดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์  หัวหน้าส านักงานปลัด  053795691 - - 



   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 
ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

นายส านวน จันสุ  สมาชิกสภา อบต.เวียง 053795691 - - 

นายอินต่วน ดู่อุ๊ด สมาชิกสภา อบต.เวียง 053795691 - - 

นายศรีจันทร์ ชาติเวียง สมาชิกสภา อบต.เวียง 053795691 - - 

นายอุดม ชาติคง ผู้แทนประชาคม 053795691 - - 

นายอนันต์ กองวงค์  ผู้แทนประชาคม 053795691 - - 

นายวิเชียร ติยานันท์ ผู้แทนภาคราชการ 053795691 - - 

นายปริญญา ใจเถิง ผู้แทนภาคราชการ 053795691 - - 

นายดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์  หัวหน้าส านักงานปลัด  053795691 - - 

นายสุทัศน์ มาลารัตน์ ผู้อ านวยการกองช่าง  053795691 - - 

นายจ านง ศิริใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ 053795691 - - 

นายตัน ทฤษฎี ผู้ทรงคุณวุฒิ 053795691 - - 

ส.อ.วิสิษฐ์ อรินทร นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

053795691 - - 

นายนิกร แปงค า ผู้แทนประชาคม 053795691 - - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

นางจารุมาศ สวัสดี ปลัด อบต.เวียง 053795691 - - 

นางจุฑาทิพ หยงสตาร์ รอง ปลัด อบต.เวียง 053795691 - - 

นายสุทัศน์ มาลารัตน์ ผู้อ านวยการกองช่าง  053795691 - - 

ร.ต.ต.อนันต์ มาลี ผู้แทนประชาคม 053795691 - - 

นายภคิน ไกลถิ่น ผู้แทนประชาคม 053795691 - - 

นายดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์  หัวหน้าส านักงานปลัด  053795691 - - 

ส.อ.วิสิษฐ์ อรินทร นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

053795691 - - 

 



                   ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.เวียง กรุณาแจ้งข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น   เพื่อที่ 
อบต.เวียง  จะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ในระยะต่อไป 
                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                   
                               ประกาศ  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม   2564 
            
 

      ลงช่ือ     สวาท    สมใจ 
             ( นายสวาท   สมใจ )  
             นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลเวียง 


