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สารบัญ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕   

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/๒๕๖4 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง    อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 

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

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ๑. ด้านกายภาพ  
  ๑.๑  ที่ตั้งขององค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง 
  ตั้งอยูํเลขที่  ๓๔๕  หมูํที่ ๑๒  ถนนเทิง – เชียงของ  ต าบลเวียง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย     
๕๗๑๖๐  หํางจากที่วําการอ าเภอเทิงไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๓ กิโลเมตรและหํางจากตัวจังหวัดเชียงราย
ประมาณ ๖๕ กิโลเมตรตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ของศาลากลางจังหวัดเชียงราย สถานที่ราชการใกล๎เคียง
คือ ส านักงานขนสํงจังหวัดเชียงรายสาขาเทิง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๐๘.๘๓ ตร.กม. หรือ ๖๘,๐๑๘.๗๕ ไรํ 
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  ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุํมตามแนวเขตภูเขา และเขตปุาไม๎ มีแมํน้ าอิงและแมํน้ าลาวไหลผําน 
ที่อยูํอาศัยของประชาชนเป็นเชิงเขาและที่ราบเชิงเขา   มีทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๑๐๒๐ และหมายเลข 
๑๐๒๑ ผําน 
 
  ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  อากาศบนภูเขาจะคํอนข๎างเย็นแตํฤดูกาลจะเป็นแบบมรสุมเมืองร๎อนโดยได๎รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ในชํวงฤดูฝนและลมตะวันออกเฉียงเหนือในชํวงฤดูหนาว แบํงเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร๎อนเริ่ม
ตั้งแตํเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคมและฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํเดือน
พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ๑ 
 
  ๑.๔ ลักษณะของดิน  
  ประกอบด๎วยดิน ๒ กลุํมใหญํ ได๎แกํ บริเวณที่ราบเป็นดิน ที่เกิดจากตะกอนล าน้ าระดับตําง ๆ 
และบริเวณภูเขาและที่สูงชัน   เป็นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชัน  ดินตะกอนล าน้ าระดับตําง ๆ ประกอบด๎วย
ดินหลายชนิด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ๑ต่ าถึงดีหรือดีปานกลาง เนื้อดินรํวน จนถึงดินเหนียว มีการระบาย
น้ าดีจนถึงเลวปกติใช๎ในการท านา  ดินบนภูเขาและที่ชันมีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแหํงมีก๎อนกรวดและก๎อนหิน
ปะปนในเนื้อดินหรือกระจัดกระจายไปตามผิวดิน ลักษณะเนื้อดินสีของดินและปฏิกิริยาดิน แตกตํางกันไป
แล๎วแตํชนิดของหินต๎นก าเนิดโดยทั่วไปมักมีความอุดมสมบูรณ๑ต่ า 
 
  ๑.๕ ลักษณะของแหลํงน้ า  
  แมํน้ าสาขาที่ไหลผําน เชํน แมํน้ าอิง ความยาวที่ไหลผํานจังหวัดประมาณ ๑๐๐ ก.ม. ต๎นน้ า
เกิดจากสํวนด๎านใต๎ของหนองเล็งทรายกํอนเข๎ากว๏านพะเยาไหลผํานอ าเภอเทิงไปบรรจบกับแมํน้ าโขงที่อ าเภอ
เชียงของ และแมํน้ าลาวที่บรรจบกับน้ าแมํน้ าหงาว และไหลผํานมาบรรจบกับแมํน้ าอิง ด๎านหลังเทศบาลเวียง
เทิง   นอกจากแมํน้ าสาขาท่ีไหลผําน พื้นที่ต าบลเวียง ยังมีอํางเก็บน้ า เชํน อํางเก็บน้ าบ๎านทุํงโห๎ง   อํางเก็บน้ า
บ๎านห๎วยไคร๎  อํางเก็บน้ าห๎วยริว และอํางเก็บน้ าห๎วยหลวง ที่ใช๎การการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและในภาค
เกษตรกรรม 
 
  ๑.๖ ลักษณะของไม๎และปุาไม ๎  
  มีลักษณะเป็นปุาเบญจพรรณ  ปุาแพะหรือปุาเต็งรัง มีลักษณะเป็นปุาโปรํง มีต๎นไม๎ขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ฤดูแล๎งจะผลัดใบ และมีไฟปุาเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  พ้ืนที่ปุาไม๎ที่ส าคัญ ได๎แกํ ปุาดอยทา ปุา
ห๎วยไคร๎ 
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 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  ๒.๑ เขตการปกครอง  

  หมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  มีจ านวน  ๒๐  หมู่บ้าน  
ดังนี้ 
  ๑.บ๎านห๎วยไคร๎  หมูํที่  ๓  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายนิกร   แปงค า 
 ๒.บ๎านรํองแชํ  หมูํที่  ๔  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายจวน          ทิพบุญศรี 

๓.บ๎านทุํงโห๎ง  หมูํที่  ๕  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ  นายดวงแสง ไกลถิ่น 
๔.บ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ หมูํที่  ๖  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ     นายประทวน กรดแก๎ว 
๕.บ๎านทุํงขันไชย       หมูํที่  ๗  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายบุญสํง        วงค๑ใหญํ 
๖.บ๎านห๎วยไคร๎เกํา หมูํที่  ๘  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายอนันต๑        ปริศนา 
๗.บ๎านรํองขามปูอม หมูํที่  ๙  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ  นายประศาสตร๑   กุลไพศาล 
๘.บ๎านใหมํ  หมูํที่  ๑๐ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ  นายทัศกาล        ทาเนตร 
๙.บ๎านห๎วยผึ้ง  หมูํที่  ๑๑ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายยงยุทธ       ภักดีภัทรสกลุ 
๑๐.บ๎านรํองริว  หมูํที่  ๑๒ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายทองพูน        แก๎วนิล 
๑๑.บ๎านห๎วยหลวง หมูํที่ ๑๓ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายสมประสงค๑    จุฬารี 
๑๒.บ๎านมํวงไพวัลย๑  หมูํที่  ๑๖ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายวสันต๑           กว๎างขวาง 
๑๓.บ๎านห๎วยไคร๎สันติภาพ  หมูํที่  ๑๗  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายกิตติพงษ๑   แปงค า 
๑๔.บ๎านริมอิง    หมูํที่  ๑๘ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายจ านงค๑    ศิริใจ 
๑๕.บ๎านทุํงเฉลิมพระเกียรติ หมูํที่  ๑๙ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายจ ารัส นันตา 
๑๖.บ๎านห๎วยไคร๎เหนือ    หมูํที่  ๒๑  ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายวินัส              ณ เมืองนิล 
๑๗.บ๎านทุํงโห๎งเหนือ    หมูํที่  ๒๒ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายภคิน             ไกลถิ่น 
๑๘.บ๎านห๎วยระเมศ    หมูํที่  ๒๓ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายจันทร๑แก๎ว      ดอนโศรก 

  ๑๙.บ๎านห๎วยไคร๎ใต๎    หมูํที่  ๒๔ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายรุํง                ทะลา 
๒๐.บ๎านห๎วยไคร๎ลานทอง    หมูํที่ ๒๕ ผู๎ใหญํบ๎านชื่อ นายพิเศษ            ทะบุญมา 
 

  ๒.๒ การเลือกตั้ง  
  ประชาชนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ ต าบลเวียง  มีจ านวนทั้งสิ้น  8,890   คน 
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 ๓. ประชากร 
  ๓.๑ ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
     

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม
ประชากร 

๓ บ๎านห๎วยไคร๎ ๑๘3 ๑๘0 ๑๗4 ๓๕4 
๔ บ๎านรํองแชํ  302 ๔26 ๔02 ๘28 
๕ บ๎านทุํงโห๎ง  267 ๒84 ๓๐8 ๕๙2 
๖ บ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ ๓๒5 ๔44 ๔๑4 ๘58 
๗ บ๎านทุํงขันไชย ๒55 ๒๒7 ๑๘6 ๔13 
๘ บ๎านห๎วยไคร๎เกํา 177 ๒11 238 ๔49 
๙ บ๎านรํองขามปูอม 163 ๒11 ๒๓3 ๔44 

๑๐ บ๎านใหมํ  407 305 362 667 
๑๑ บ๎านห๎วยผึ้ง  208 ๒35 236 471 
๑๒ บ๎านรํองริว  ๔31 ๔๘6 509 ๙95 
๑๓ บ๎านห๎วยหลวง ๒๕9 425 ๔37 ๘62 
๑๖ บ๎านมํวงไพรวัลย๑ ๑๑5 ๑36 ๑36 ๒72 
๑๗ บ๎านห๎วยไคร๎สันติสุข 201 ๒48 238 486 
๑๘ บ๎านริมอิง  ๑๔7 206 ๒22 428 
๑๙ บ๎านทุํงเฉลิมพระเกียรติ ๑84 202 ๑๗9 381 
๒๑ บ๎านห๎วยไคร๎เหนือ ๑81 219 ๒37 ๔56 
๒๒ บ๎านทุํงโห๎งเหนือ ๒๐9 206 ๒41 ๔47 
๒๓ บ๎านห๎วยระเมศ 227 ๒44 ๒20 ๔64 
๒๔ บ๎านห๎วยไคร๎ใต๎ ๑๔3 199 ๑๙2 391 
๒๕ บ๎านห๎วยไคร๎ลานทอง ๑๔5 ๑90 ๒๑0 400 

 รวม ๔,๕๒๙ ๕,๒๘๔ ๕,๓๗๔ ๑๐,๖๕๘ 
ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอเทิง    ณ วันที่ 24  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖3 
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 ๔. สภาพทางสังคม   
  ๔.๑ การศึกษา  

  สถานศึกษาในเขตพื้นที่   ประกอบด้วย 

  ๑. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัด อบต.  จ านวน    ๕    แหํง 
  ๑.๑. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านห๎วยไคร๎    
  ๑.๒. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทุํงโห๎ง    
  ๑.๓. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านใหมํ 
  ๑.๔. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านห๎วยหลวง 
  ๑.๕. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านริมอิง 

  ๒. โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แหํง และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน ๒ แหํง 
    ๒.๑. โรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

  ๒.๒. โรงเรียนบ๎านรํองแชํ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
    ๒.๓. โรงเรียนบ๎านทุํงโห๎ง     
    ๒.๔. โรงเรียนบ๎านใหมํ 
  ๓. โรงเรียนเอกชน จ านวน ๒ แหํง จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๓.๑. โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา (อนุบาลถึง ป.๖)     
    ๓.๒. โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม (อนุบาลถึง ม.๖) 

  ๔.๒ สาธารณสุข 
     โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านรํองแชํ  จ านวน    ๑     แหํง 
  ๔.๓ อาชญากรรม 
 ....................................-...................................................................................................  
  ๔.๔ ยาเสพติด      
 ...............................-.........................................................................................................  
  ๔.๕ การสังคมสงเคราะห๑  
  รายละเอียดประชากรที่ขอรับสวัสดิการ ( ข๎อมูล ณ เดือนธันวาคม  ๒๕๖3) 
   จ านวนประชากรพิการที่ข้ึนทะเบียน        จ านวน         211    คน 
   จ านวนผู๎สูงอายุที่ข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ  จ านวน       2,168   คน 
   จ านวนประชากรที่ติดเชื้อ HIV ที่ขอรับเบี้ยยังชีพ จ านวน             3    คน 
 
 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน  
  ๕.๑ การคมนาคมขนสํง  
   - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๑๐๒๐   ตัดผํานตั้งแตํบ๎านรํองริว  หมูํที่ ๑๒  ถึงบ๎านห๎วย
ไคร๎  หมูํที่ ๒๑  เชื่อมตํอต าบลต๎า   อ าเภอขุนตาล    
   - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๑๐๒๑   ตัดผํานตั้งแตํบ๎านใหมํ  หมูํที่ ๑๐  ถึงบ๎านห๎วยระ
เมศ  หมูํที่ ๒๓   เชื่อมตํอบ๎านปี้  ต าบลหงาว   
  - เส๎นทางหลวงชนบท ตัดผํานตั้งแตํบ๎านใหมํ  หมูํที่ ๑๐  ถึงบ๎านห๎วยหลวง  หมูํที่  ๑๓  
เชื่อมตํอเขตต าบลอํางทอง  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 
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  ๕.๒ การไฟฟูา  
    มีส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอเทิง  ตั้งอยูํเลขที่  ๑๔๐  หมูํที่  ๑๒   ถนน
เทิง-เชียงของ  ต าบลเวียง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย   โทรศัพท๑   ๐-๕๓๗๙-๕๕๐๐-๑   ในพ้ืนที่ต าบล
เวียงทั้ง  ๒๐  หมูํบ๎านมีระบบไฟฟูาเข๎าถึงทุกหมูํบ๎าน 
     
  ๕.๓ การประปา 
  ๑.ระบบประปาหมูํบ๎านขนาดใหญํมาก โดยใช๎แหลํงน้ าสาธารณะ  เพ่ือผลิตน้ าประปาให๎ชุมชน 
จ านวน  ๘   หมูํบ๎าน   ประกอบด๎วย   
  - บ๎านรํองแชํ   หมูํที่  ๔   - บ๎านใหมํ   หมูํที่  ๑๐ 
  - บ๎านริมอิง  หมูํที่  ๑๘   - บ๎านทุํงเฉลิมพระเกียรติ   หมูํที่ ๑๙ 
  - บ๎านห๎วยไคร๎เหนือ  หมูํที่  ๒๑  - บ๎านทุํงโห๎งเหนือ   หมูํที่  ๒๒ 
  - บ๎านห๎วยระเมศ   หมูํที่  ๒๓  - บ๎านห๎วยไคร๎ใต ๎  หมูํที่  ๒๔ 
  ๒.ระบบประปาหมูํบ๎านแบบถังเชมเปญ โดยใช๎แหลํงน้ าบาดาล/แหลํงน้ าสาธารณะ  เพ่ือผลิต
น้ าประปาให๎ชุมชน จ านวน  ๑๑   หมูํบ๎าน   ประกอบด๎วย   
  - บ๎านห๎วยไคร๎    หมูํที่  ๓   - บ๎านทุํงโห๎ง    หมูํที่  ๕ 
  - บ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ  หมูํที่  ๖  - บ๎านทุํงขันไชย  หมูํที่ ๗ 
  - บ๎านห๎วยไคร๎เกํา  หมูํที่ ๘  - บ๎านรํองขามปูอม  หมูํที่ ๙ 
  - บ๎านห๎วยผึ้ง   หมูํที่ ๑๑   - บ๎านห๎วยหลวง  หมูํที่ ๑๓ 
  - บ๎านมํวงไพรวัลย๑  หมูํที่  ๑๖  - บ๎านห๎วยไคร๎สันติสุข  หมูํที่ ๑๗ 
  - บ๎านห๎วยไคร๎ลานทอง หมูํที่  ๒๕  
  ๓. ระบบประปาสํวนภูมิภาค   จ านวน  ๓   หมูํบ๎าน   ประกอบด๎วย   
  - บ๎านรํองริว      หมูํที่ ๑๒    
  - บ๎านใหมํ     หมูํที่ ๑๐ 
  - บ๎านห๎วยระเมศ    หมูํที่ ๒๓ 
 

  ๕.๔ โทรศัพท๑  
   โทรศัพท๑ส านักงาน/แฟกซ๑   ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ 
   โทรศัพท๑ภายใน  ตํอ   ส านักงานปลัด   กด  ๑๑ 
        กองคลัง  กด  ๑๒ 
        กองชําง  กด  ๑๓ 
        กองการศึกษา กด  ๑๔ 
        ห๎องท างาน ปลัด อบต.เวียง       กด  ๑๕ 
        ห๎องท างาน นายก อบต.เวียง    กด  ๑๖ 
        ห๎องประชุมบุษราคัม     กด  ๑๗ 
        ห๎องประชุมรังสรรค๑  กด  ๑๘ 
          

  ๕.๕ ไปรษณีย๑หรือการสื่อสารหรือการขนสํง และวัสดุ ครุภัณฑ๑ 
   รหัสไปรษณีย๑หลัก   ๕๗๑๖๐    เบอร๑โทรส านักงาน  ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ 
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 ๖. ระบบเศรษฐกิจ  
  ๖.๑  การเกษตร 

 พืชเศรษฐกิจส าคัญท่ีสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ 
 ๑.ข๎าว   จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๔,๐๐๐    ไรํ 
 ๒.ข๎าวโพด  จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๑,๕๐๐    ไรํ 
 ๓.แตงโม  จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ    ๒๐๐    ไรํ 
 ๔.ล าไย   จ านวนพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๑,๐๐๐    ไรํ 
 

  ๖.๒ การประมง  
   การประมงในพ้ืนที่ของต าบลเวียง  เป็นการประมงระดับพ้ืนบ๎าน  ใช๎เครื่องมือจากภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น โดยหาสัตว๑น้ าตามแหนํงน้ าสาธารณะ  เชํน  ล าห๎วย   หนองน้ า   ล าคลอง   และแมํน้ าสายหลัก  
เชํนแมํน้ าอิง  และแมํน้ าลาว 
 
     

  ๖.๓ การปศุสัตว๑  
   มีการเลี้ยงสัตว๑เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เชํน ปลานิล เป็ด ไกํ และวัวพันธุ๑พ้ืนเมือง  รวมทั้ง
แหลํงเลี้ยงกุ๎งก๎ามกรามในพ้ืนที่บ๎านทุํงขันไชย หมูํที่ ๗ โดยใช๎แหลํงน้ าจากสถานีสูบน้ าด๎วยไฟฟูาบ๎านทุํงขันไชย
สูบน้ าจากแมํน้ าลาวเข๎าสูํแหลํงเพาะเลี้ยง 
  
 

  ๖.๔ การบริการ  
  ที่พัก 
   -  โรงแรมวัทนวรรณ  เบอร๑โทรศัพท๑   ๐๘๙ ๖๓๓ ๖๙๓๐   
   -  วังมัจฉา  รีสอร๑ท  เบอร๑โทรศัพท๑   ๐๘๑ ๓๖๖ ๐๕๐๗ 
   -   ภูริตา   รีสอร๑ท     เบอร๑โทรศัพท๑   ๐๘๖๑๑๔๑๙๖๗ 
  ร๎านอาหาร 
   - ร๎านบํอก๎ุง ครัวทุํงกุ๎งทอง กุ๎งเผา เบอร๑โทรศัพท๑   ๐๘๙ ๔๓๕ ๗๔๘๐ 
   - ร๎านอาหารบํอกุ๎งลุงสุบรรณ๑ ครัวมาลี เบอร๑โทรศัพท๑   ๐๘๗ ๓๖๑ ๓๙๘๒ 
   - ร๎านอาหารบํอกุ๎งลุงพงษ๑  เบอร๑โทรศัพท๑   ๐๙๖ ๔๕๐ ๑๒๙๗ 
   - ร๎านอาหารบํอกุ๎งครัวหนูแดง  เบอร๑โทรศัพท๑   ๐๘๔ ๖๒๐ ๕๗๑๙ 
 
 

  ๖.๕ การทํองเที่ยว   
   - วัดเทิงเสาหิน เป็นวัดเกําแกํของอ าเภอเทิง ภายในมีโบราณสถาน เชํน วิหาร เสาหิน 
ตั้งอยูํที่บ๎านใหมํ   หมูํที่ ๑๐ ต าบลเวียง   อ าเภอเทิง    จังหวัดเชียงราย 
   - วัดใหญํหนองปลาขาว    เป็นโบราณสถาน  ตั้งอยูํที่บ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ   หมูํที่ ๖  ต าบล
เวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย   อยูํใกล๎กับหนองปลาขาวซึ่งเป็นแมํน้ าอิงเดิม ในวัดมีพระพุทธรูปโบราณ 
ศิลปะเชียงแสน  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87
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  ๖.๖ อุตสาหกรรม  

  การอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต าบลเวียง  มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน และมีโรงงานใน
พ้ืนที่  ๑  แหํง  ได๎แกํ   บริษัทสหแสนหมิง   จ ากัด   ตั้งอยูํเลขท่ี  ๘๐  หมูํที่ ๑๙  ต าบลเวียง  อ าเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย  ๕๗๑๖๐  ประกอบกิจการเก่ียวกับอบพืชผลทางการเกษตรหรือเมล็ดพืช 

 

  ๖.๗ การพาณิชย๑และกลุํมอาชีพ 
  อาชีพหลักของประชากรในเขตต าบลเวียง สํวนใหญํประกอบอาชีพทางด๎านเกษตรกรรม อาทิ 
การท านา การท าสวน การท าไรํ การท าการประมง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทางด๎านพาณิชยกรรม อาทิ 
การค๎าขาย การบริการ และยังประกอบอาชีพรับจ๎าง ประกอบกิจการอุตสาหกรรมครัวเรือน รับราชการ   โดย
กิจการด๎านการพาณิชย๑มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ร๎านค๎า/ขายของช า   ๗๘ แหํง 
โรงสีข๎าว    ๑๙ แหํง 
โรงเรียนเอกชน     ๒  แหํง 
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   ๑๒ แหํง 
หอพัก/บ๎านเชํา/โรงแรม/รีสอร๑ท   ๔ แหํง 
ร๎านอาหาร    ๑๘ แหํง 
ร๎านจ าหนํายวัสดุกํอสร๎าง   ๔ แหํง 
ร๎านจ าหนํายอุปกรณ๑การเกษตร  ๗ แหํง 
ปั๊มน้ ามัน    ๑ แหํง 
อํูซํอมรถ/เคาะพํนสี   ๑๖ แหํง 
ตลาดสด    ๓ แหํง 
 

  ๖.๘ แรงงาน 
    - 
 
 ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  ๗.๑  การนับถือศาสนา    ในพ้ืนที่ต าบลเวียง  มีประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  ร๎อยละ  ๙๐ 
ศาสนาคริสต๑   ร๎อยละ  ๘    และศาสนาอิสลาม   ร๎อยละ  ๒   โดยมีศาสนสถานในพ้ืนที่   จ านวน  ๑๖   แหํง  

ดังนี้ 
1. วัดหนองปลาขาว   ตั้งอยูํหมูํที่  ๖  บ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ 
2. วัดโพธิ์สวําง   ตั้งอยูํหมูํที่  ๖  บ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ 
3. วัดห๎วยไคร๎เกํา   ตั้งอยูํหมูํที่  ๘  บ๎านห๎วยไคร๎เกํา 
4. วัดพระธาตุขุนทอง  ตั้งอยูํหมูํที่  ๒๕ บ๎านห๎วยไคร๎ลานทอง 
5. วัดพระธาตุจอมหงส๑  ตั้งอยูํหมูํที่  ๑๑ บ๎านห๎วยผึ้ง 
6. วัดทุํงโห๎ง   ตั้งอยูํหมูํที่  ๕  บ๎านทุํงโห๎ง 
7. วัดพระธาตุจุฬามณี  ตั้งอยูํหมูํที่  ๑๙ บ๎านทุํงเฉลิมพระเกียรติ 
8. วัดรํองริว   ตั้งอยูํหมูํที่  ๑๒ บ๎านรํองริว 
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9. วัดเทิงเสาหิน   ตั้งอยูํหมูํที่  ๙  บ๎านรํองขามปูอม 
10. ส านักสงฆ๑บ๎านห๎วยระเมศ   ตั้งอยูํหมูํที่  ๒๓ บ๎านห๎วยระเมศ 
11. วัดขันไชยวราราม  ตั้งอยูํหมูํที่  ๗  บ๎านทุํงขันไชย 
12. วัดปุามํวงไพรวัลย๑  ตั้งอยูํหมูํที่  ๑๖ บ๎านมํวงไพรวัลย๑ 
13. วัดช๎างค้ า   ตั้งอยูํหมูํที่  ๔  บ๎านรํองแชํ 
14. วัดโพธิ์ศรีพัฒนา   ตั้งอยูํหมูํที่  ๑๓ บ๎านห๎วยหลวง 
15. โบสถ๑คริสตจักร   ตั้งอยูํหมูํที่  ๑๐  บ๎านใหมํ 

 
  ๗.๒  ประเพณีและงานประจ าปี  
    - งานประเพณี  บุญเผวดเทศน๑มหาชาติ  หมูํที่ ๑๒ 
    - งานประเพณีจุดบั้งไฟ   หมูํที่  ๖,๘,๑๓ 
    - งานประเพณีลอยกระทง 
    - งานแขํงขันเรือพาย 
    - งานประเพณีสงกรานต๑รดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุ 
 
  ๗.๓  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน  
   - ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   เชํน    
     ๑. การใช๎สมุนไพรเพื่อรักษาโรค   หมูํที่ ๑๑  และ หมูํที่  ๑๒ 
     ๒. การบ าบัดโรคด๎วยการนวดฝุาเท๎า  และอบทราย 
   - ภาษาท๎องถิ่น  ดังนี้ 
     ๑.ภาษาพ้ืนเมือง 
     ๒.ภาษาอีสาน   หมูํที่  ๖,๑๒,๑๓,๑๖ 
     
  ๗.๔  สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
     ๑.งานจักสานจากตะกร๎าหวาย     หมูํที่  ๔, หมูํที่  ๑๐ 
     ๒.ผลิตภัณฑ๑เครื่องใช๎จากกะลามะพร๎าว   หมูํที่  ๑๐ 
     ๓.ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าไหม      หมูํที่  ๑๒ 
     ๔.ผลิตภัณฑ๑จากสมุนไพร     หมูํที่ ๑๑,  หมูํที่  ๑๒ 
     ๕.ผลิตภัณฑ๑งานถักทอจากเส๎นไหมพรม     หมูํที่  ๒๔ 
     ๖.ผลิตภัณฑ๑งานทอเสื่อจากต๎นกก     หมูํที่ ๑๒ 
 
 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  ๘.๑  น้ า 
   ๑.แหลํงน้ าสาขา  เชํน  แมํน้ าอิง ,  แมํน้ าลาว 
   ๒. อํางเก็บน้ าสาธารณะ   เชํน  อํางเก็บน้ าบ๎านห๎วยไคร๎,อํางเก็บน้ าบ๎านทุํงโห๎ง,อํางเก็บน้ า
ห๎วยผึ้ง,  อํางเก็บน้ าห๎วยริว,อํางเก็บน้ าห๎วยหลวง  
  ๘.๒  ปุาไม๎  
   แหลํงปุาไม๎ท่ีส าคัญ  ได๎แกํ  ปุาห๎วยไคร๎   ปุาดอยทา  เป็นต๎น 



หนา้ 12 
 

  ๘.๓  ภูเขา  
    มีเขตภูเขาอยูํในเขตวนอุทยานพญาพิภักดิ์   เชํน  ปุาห๎วยไคร ๎
  ๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    ปัจจุบันมีปุาไม๎ชุมชน  ที่ได๎รับการอนุรักษ๑รักษาไว๎   เพื่อเป็นปุาธรรมชาติเอาไว๎ส าหรับ
เป็นแหลํงต๎นน้ าและใช๎สอยจากของปุา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติอยูํในเกณฑ๑ท่ีดี  มีความอุดมสมบูรณ๑ 
และมีการจัดท าโครงการปลูกปุาชุมชน เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ในทุกๆ ปี    สํวนในด๎านแหลํงน้ า  มีการปรับปรุง
โดยการขุดลอกเพ่ือใช๎กักเก็บน้ าไว๎ใช๎ในฤดูแล๎ง  และเพ่ือใช๎เป็นแหลํงขยายพันธุ๑ของสัตว๑น้ า    รวมทั้งเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคในชุมชน และใช๎ส าหรับพื้นที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่ 
  
 ๙. อื่น ๆ (ถ๎ามีระบุด๎วย) 
  ...........................-...................................... 
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ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
    ๑. ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคง 
    ๒. ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
    ๓. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
    ๔. ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ๕. ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
    ๖. ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
  

   ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
    ๑. การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
    ๒. ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    ๓. ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร๑การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    ๕. ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน 
    ๖. ยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    ๗. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส๑ 
    ๘. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    ๙. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
    ๑๐. ยุทธศาสตร๑ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 
 

   ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
   ยุทธศาสตร๑ที่ ๑   พัฒนาสภาพแวดล๎อมในการพัฒนาการค๎า การลงทุน และโลจิ
สติกส๑เชื่อมโยงกับตํางประเทศ 
   ยุทธศาสตร๑ที่ ๒   การสร๎างความเข๎มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือมูลคําสินค๎าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
   ยุทธศาสตร๑ที่ ๓  พัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยงเชิงนิเวศ  ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ  เพ่ือสร๎างรายได๎สูํชุมชนและเชื่อมโยงหํวงโซํมูลคําเพ่ิมการทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัดอยํางยั่งยืน 
   ยุทศาสตร๑ที่๔  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ๑  การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล๎อมและพลังงานโดยการมีสํวนรํวมของชุมชนสูํการเป็นกลุํมจังหวัดสีเขียว 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และ
บริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       
   ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   ยุทธศาสตร๑ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑ เชื่อมโยงกลุํม
จังหวัด กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
   ยุทธศาสตร๑ที่ ๒ การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
   ยุทธศาสตร๑ที่ ๓ การพัฒนาด๎านการศึกษาและการสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตร๑ที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
   ยุทธศาสตร๑ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ๑
และยัง่ยืน 
   ยุทธศาสตร๑ที่ ๖ การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 
 
  ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๒.๑ วิสัยทัศน์  
  บ๎านเมืองนําอยูํ  คุณภาพชีวิตก๎าวหน๎า   เกษตรพัฒนา   ศิลปวัฒนธรรมล้ าคํา   การศึกษา
เดํน   เน๎นสิ่งแวดล๎อมยั่งยืน 
   ๒.๒ ยุทธศาสตร๑ 
  ยุทธศาสตร๑ที่ ๑  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร๑ที่ ๒  การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร๑ที่ ๓  การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น 
  ยุทธศาสตร๑ที่ ๔  การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
  ยุทธศาสตร๑ที่ ๕  การพัฒนาด๎านอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  ยุทธศาสตร๑ที่ ๖  การพัฒนาด๎านการเมืองและบริหารงาน 
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  ๒.๓ เป้าประสงค์ 
  ๑.มีเส๎นทางการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
  ๒.มีระบบสาธารณูปโภคท่ีอ านวยความสะดวกและเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของประชาชน 
  ๓.มีแหลํงน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค และแหลํงน้ าส าหรับการท าเกษตรกรรมอยํางเพียงพอ 
  ๔.กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  ๕.ประชาชนมีอาชีพ และรายได๎ที่มั่นคง 
  ๖.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  รวมทั้งได๎รับการดูแลเบื้องต๎นทางด๎านสาธารณสุข 
  ๗.ประชาชนได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๘.ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ได๎รับการปูองกันและแก๎ไข 
  ๙.ประชาชนในทุกกลุํมได๎รับการสํงเสริมด๎านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๑๐. วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎รับการอนุรักษ๑รักษาไว๎ 
  ๑๑.ประชาชนทุกกลุํมได๎รับการสํงเสริมด๎านการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
  ๑๒.เกษตรกรมีการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพในการท าเกษตรกรรม ท าให๎สามารถลดคําใช๎จําย 
และเพ่ิมรายได๎ในการท าการเกษตรกรรม   
  ๑๓.เกษตรกรสามารถสร๎างสินค๎าที่ปลอดภัยและเพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตร   
  ๑๔.ชุมชนมีคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดี  เหมาะสมกับการด ารงชีพ 
  ๑๕.ทรัพยากรธรรมชาติ เชํน  ปุาไม๎  แหลํงน้ าได๎รับการดูแลรักษาให๎คงความอุดมสมบูรณ๑ 
  ๑๖.ประชาชนมีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น และรํวมติดตามประเมินผลการพัฒนา 
  ๑๗.บุคลากรในสังกัด อบต.เวียง และสมาชิกสภา ฯ ได๎รับการการพัฒนาความรู๎และทักษะใน
การปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาองค๑กรและท๎องถิ่น 
  ๑๘.การบริหารองค๑กรมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และโปรํงใส  ประชาชนตรวจสอบได๎ 
  ๑๙.มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  ๒๐.อปท.มีการจัดเก็บรายได๎ที่มีประสิทธิภาพ  
 
  ๒.๔ ตัวช้ีวัด  
  ๑.มาตรฐานของโครงการด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  มีการด าเนินงานตามแบบที่ อบต.เวียง
ก าหนด 
  ๒.คุณภาพชีวิตของประชาชน  เชํน  รายได๎ในครัวเรือน   สุขภาพอนามัย   ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน และปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
  ๓.การเข๎าถึงการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ของประชาชน 
  ๔. วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ได๎รับการอนุรักษ๑และการสํงเสริม 
  ๕. การมีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎านการกีฬาและนันทนาการของประชาชน 
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  ๖.การท าการเกษตรแบบอินทรีย๑ของประชาชน  และภาระคําใช๎จําย รวมทั้งรายได๎จากการท า
การเกษตรกรรม 
  ๖. พ้ืนที่ในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ  ให๎ยังคงความอุดมสมบูรณ๑  เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต 
  ๗. การมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นของประชาชน 
   ๘.  ศักยภาพของบุคลากรและหนํวยงาน  ในการให๎บริการกับประชาชนในด๎านตําง ๆ 
  
  ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
  ๑.มีการด าเนินการกํอสร๎างด๎านโครงสร๎างพื้นฐานไมํน๎อยกวํา   ๒๐   โครงการ/ปี 
  ๒.กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตไมํน๎อยกวํา ๓ ราย/ปี 
  ๓.จัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะอาชีพ หรือการสํงเสริมอาชีพแกํประชาชนไมํน๎อยกวํา ๓ โครงการ/ปี 
  ๔.มีกิจกรรม/โครงการด๎านการสํงเสริมด๎านสาธารณสุขไมํน๎อยกวํา  ๑๐   โครงการ/ปี 
  ๕.มีกิจกรรมในการสํงเสริมและสนับสนุนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
ปูองกันปัญหายาเสพติดไมํน๎อยกวํา  ๑๐   โครงการ/ปี 
  ๖.มีกิจกรรมที่สํงเสริมด๎านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยไมํ
น๎อยกวํา   ๑๐ โครงการ/ปี 
  ๗.มีกิจกรรมในการสํงเสริมและอนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น   ๖   โครงการ/ปี 
  ๘.มีกิจกรรมในการสํงเสริมด๎านการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ   ๔  โครงการ/ปี 
  ๙.มีกิจกรรมในการสํงเสริมและสนับสนุนในการท าเกษตรแบบชีวภาพ   เกษตรปลอดสารพิษ  
รวมทั้งการเพ่ิมมูลคําของผลผลิตทางการเกษตรไมํน๎อยกวํา  ๗  โครงการ/ปี  
  ๑๐.มีกิจกรรมในการสํงเสริมและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมในชุมชนไมํ
น๎อยกวํา  ๔   โครงการ/ปี 
  ๑๑.ประชาชนมีสํวนรํวมในการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ตามระบอบประชาธิปไตยไมํน๎อย
กวํา ๑  โครงการ/ปี 
  ๑๒.มีกิจกรรมในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อบต.เวียง และฝุายบริหาร สมาชิกสภา ฯ  
ไมํน๎อยกาวํา  ๒   โครงการ/ปี 
  ๑๓.มีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมํน๎อยกวํา ๕  
รายการ/ปี 
  ๑๔.มีกิจกรรมในการสํงเสริมในการจัดเก็บรายได๎ที่มีประสิทธิภาพ  ๑  โครงการ/ปี 
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  ๒.๖ กลยุทธ์ 
  ๑.การพัฒนาด๎านการคมนาคมและระบบการขนสํง  
  ๒.การพัฒนาด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   ๓.การพัฒนาด๎านแหลํงน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหลํงน้ าส าหรับการเกษตร 
  ๔.การสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม  
  ๕. การฝึกทักษะอาชีพและการสํงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได๎ และการลดคําใช๎จํายในครัวเรือน 
  ๖. การสํงเสริมและดูแลด๎านสาธารณสุขของประชาชน 
  ๗.การสํงเสริมและสนับสนุนงานปูองกันสาธารณภัยในชุมชน 
  ๘.การสํงเสริมและสนับสนุนการแก๎ไขปัญหายาเสพติด  รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร๎อย
ในชุมชน 
  ๙.การสํงเสริมและพัฒนาด๎านการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
  ๑๐.การสํงเสริมและสนับสนุนงานด๎านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น และการอนุรักษ๑
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
  ๑๑.การสํงเสริมและสนับสนุนเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ในการเลํนกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ 
  ๑๒.การสํงเสริมการท าการเกษตรอินทรีย๑  การเกษตรปลอดสารพิษ  และการเกษตรแบบ
พอเพียง  
  ๑๓.การสํงเสริมเกษตรกรเพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ๑ปลอดสารพิษ  เพ่ือเพ่ิมมูลคําของผลผลิตทาง  
  ๑๔.การอนุรักษ๑ทรัพยากรปุาไม๎และแหลํงน้ าธรรมชาติ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ให๎
คงความอุดมสมบูรณ๑อยํางยั่งยืน  
  ๑๕. การสํงเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น
ของชุมชน  
  ๑๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแกํบุคลากร สมาชิกสภา ฯ  เพ่ือการให๎บริการแกํ 
ประชาชนอยํางท่ัวถึง  
  ๑๗. การเพ่ิมเติม/ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช๎  และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสํงเสริมในการ
ปฏิบัติงาน   
  ๑๘.การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได๎ ให๎มีประสิทธิภาพและครอบคลุม  
   
  ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   องค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง ให๎ความส าคัญตํอการด าเนินการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด๎านตํางๆ โดยเฉพาะการกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซมฟ้ืนฟูการ
จัดบริการสาธารณะ หรือด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตลอดจนการ
พัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุํมให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น  รวมทั้งได๎รับการศึกษา  อันเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ  ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีความยั่งยืนควบคูํกับการพัฒนาด๎านสังคม  เศรษฐกิจ 
สภาพแวดล๎อมตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องกับการด ารงชีวิต ความเป็นอยูํของประชาชน  โดยยึดหลักการมีสํวนรํวม และ
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มีความสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล  โดยมีการวางแผนการด าเนินงานในระดับตําง ๆ แล๎วน ามาพิจารณา  
วิเคราะห๑สภาพปัญหา แนวทางการแก๎ไขปัญหา  เพ่ือสนองตํอความต๎องการของประชาชน สร๎างความพึงพอใจ
ในการให๎บริการกับประชาชน  องค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร๑ไว๎  ๖  
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา  ดังนี้ 
 
  ยุทธศาสตร๑ที่ ๑  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร๑ที่ ๒  การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร๑ที่ ๓  การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น 
  ยุทธศาสตร๑ที่ ๔  การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
  ยุทธศาสตร๑ที่ ๕  การพัฒนาด๎านอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  ยุทธศาสตร๑ที่ ๖  การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหารงาน 
    
  ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในภาพรวมของการเชื่อมโยงยุทธศาสตร๑นั้น องค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง  มีการวางยุทธ
ศาตร๑การพัฒนาไว๎โดยการยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒  
ยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัด   ยทุธศาสตร๑จังหวัด  และยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย  เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนา ขององค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง  เพ่ือให๎
การพัฒนาในด๎านตํางๆ รองรับและสอดคล๎องสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎องได๎  เพ่ือการพัฒนา
ท๎องถิ่นที่ยั่งยืน  และมีทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน   
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  ๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 องค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง  ได๎มีการด าเนินการประชุมประชาคมท้ังระดับหมูํบ๎านและ
ระดับต าบล  เพื่อรวบรวมข๎อมูลประเด็นสภาพปัญหา  ความต๎องการการพัฒนาและความคิดเห็นของประชาชน
ทีไ่ดเ๎สนอจากการประชุมประชาคม   และน ามาวิเคราะห๑ปัญหา  ประกอบกับสภาพแวดล๎อม และศักยภาพใน
การพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง โดยการท า SWOT Analysis วิเคราะห๑จุดแข็ง   จุดอํอน  
โอกาส   อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก   สรุปไดด๎ังนี้  

กลุ่มของสภาพปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
๑.ด้านการบรกิารสาธารณะ ๑.ถนนในชุมชน มีสภาพที่เสี่ยงกับการเกิดอุบัตเิหตุ  และเป็นอุปสรรค

กับการคมนาคมขนสํง และการสญัจรของประชาชน 
๒.ระบบไฟฟูาสาธารณะยังมไีมเํพียงพอ   ชุมชนมีการขยายที่อยูํอาศัย  
ท าให๎บางพื้นทีย่ังไมํมีระบบไฟฟูาใช๎ 
๓.น้ าเสียที่ปลํอยจากชุมชน  เริ่มมปีัญหา  จากการอาศยัที่หนาแนํนขึ้น 
๔.น้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค และแหลํงน้ าส าหรับการเกษตรกรรมยัง
มีไมเํพียงพอกับความต๎องการ  

๒.ด้านสังคม ๑.การดูแลผู๎ด๎อยโอกาส ยังไมํไมํครอบคลุมและทั่วถึง 
๒.ปัญหาด๎านชีวิตความเป็นอยูํ รวมทั้งการดูแลด๎านสาธารณสุขยังไมํ
ทั่วถึง 
๓.ปัญหาการเกดิสาธารณภัยจากธรรมชาติ  รุนแรงขึ้นทุกปี 
๔.ปัญหายาเสพติดที่กลุํมเยาวชนมีความเสี่ยงกับการไปยุํงเกี่ยว 
๕.วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น ขาดการสํงเสรมิและอนุรักษ๑รักษาไว ๎

๓.ด้านการศึกษา ๑.ขาดสื่อและอุปกรณ๑การเรียนการสอน ครภุัณฑ๑การศึกษาที่มีคณุภาพ 
๒.ประชาชนไมํได๎รับการสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 

๔.ด้านเศรษฐกจิ ๑.ประชาชนมีรายได๎ตํอครัวเรือนในเกณฑ๑ต่ า 
๒.มีการใช๎สารเคมีในการท าเกษตรกรรมจ านวนมาก ท าให๎มตี๎นทุนใน
การผลิตที่สูง  มผีลตํอสุขภาพของเกษตรกร 
๓.ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า 
๔.ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เชํน น้ าทํวม   ภัยแล๎ง และพายุทีส่ร๎างความ
เสียหายกับแหลํงผลติผลด๎านการเกษตร 
๕.ประชาชนขาดการพัฒนาและสร๎างผลติภณัฑ๑  เพื่อมูลคําของผลผลิต
ทางการเกษตร 

๕.ด้านสิ่งแวดล้อม ๑.ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิ
๒.แหลํงน้ าในธรรมชาตมิีสภาพตื้นเขินลงในทุก ๆปี 
๓.ปัญหาการบริหารจดัการขยะในชุมชน 

๖.ด้านการบริหารจัดการ ๑.ประชาชนไมํให๎ความส าคญัตํอการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
๒.การบริการประชาชนขององค๑กรภาครัฐยังไมํทั่วถึง ขาดการให๎บรกิาร
ในเชิงรุก 
๓.ขาดเครื่องมือและอุปกรณ๑ที่จ าเป็นในการอ านวยความสะดวกในการ
ให๎บริการกับประชาชน 
๔.ประชาชนขาดความรํวมมือและจิตส านึกในการเสยีภาษีเพื่อบ ารุง
ท๎องที่ 
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๓.๒   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห๑ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตขององค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง  โดยการท า SWOT Analysis วิเคราะห๑จุดแข็ง  จุดอํอน  โอกาส   
อุปสรรคทั้งภายในและภายนอก 
 
๑.ด้านการบริการสาธารณะ 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.ประชาชนให๎ความสนใจในการแจ๎งสภาพปัญหาที่
พบเพ่ือร๎องขอให๎ อปท.ด าเนินการแก๎ไขปัญหา 
 
๒.ประชาชนให๎ความรํวมมือในการแก๎ไขปัญหารํวมกัน 
เชํนการระดมแรงงาน และการเสียสละพ้ืนที่
ครอบครองบางสํวนเพื่อด าเนินงานตามโครงการ 
 
๓.อบต.มีนโยบายกระจายงบประมาณเพ่ือพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพิ้นฐานครบทุกชุมชน 
 

๑.พ้ืนที่ชุมชนในการจัดการบริการสาธารณะมีจ านวน
มากท าให๎การบริหารจัดการไมํครอบคลุม 
 
๒.พ้ืนที่ทีชุ่มชนเสนอขอการชํวยเหลืออยูํในพ้ืนที่เขต
ปุาสงวนซ่ึงต๎องขออนุญาตหนํวยงานที่เก่ียวข๎องกํอน
ถึงจะด าเนินการได๎  จึงท าให๎การแก๎ไขปัญหาท าได๎
คํอนข๎างลําช๎า 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.การไดร๎ับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการ
ด าเนินงานแก๎ไขปัญหาทั้งจากกรมสํงเสริมการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  และรัฐบาล 
 
๒รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให๎องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของ
ท๎องถิ่นเพ่ิมข้ึน  
 
๓.ประชาชนให๎ความสนใจและมีสํวนรํวมในการพัฒนา
ท๎องถิ่นรํวมกับหนํวยงานภาครัฐ 

๑.งบประมาณในการพัฒนามีจ านวนจ ากัด  ท าให๎ไมํ
สามารถแก๎ไขปัญหาของชุมชนได๎ทั้งหมดในแตํละ
ปีงบประมาณ 
 
๒.ในการจัดบริการสาธารณะบางโครงการ ติดปัญหา
ด๎านระเบียบที่เกี่ยวข๎อง  รวมถึงความชัดเจนในหน๎าที่
ของ อปท. 
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๒.ด้านสังคม 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.พ้ืนที่ชุมชนในเขต อบต.เวียง  มีความแตกตํางและ
ความหลากหลายทางด๎านวัฒนธรรมและประเพณี 
 
๒. ชุมชนมีอัตลักษณ๑ด๎านวัฒนธรรมประเพณี  ที่
ผสมผสานระหวํางวัฒนธรรมล๎านนาและวัฒนธรรม
อีสาน 
  
๓. มีปราชญ๑ชาวบ๎านและภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
 
๔.มีหนํวยงาน องค๑การภาครัฐ เชํน โรงพยาบาล  
โรงเรียน ส านักงานพัฒนาชุมชน  ส านักงานต ารวจ 
ฯลฯ  ที่มีการบูรณาการในการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกัน 
  

๑.ในการด าเนินงานจัดกิจกรรมบางอยําง  อปท.ไมํมี
ระเบียบการเบิกจํายรองรับ  รวมทั้งขาดความชัดเจน
ของหนังสือสั่งการ 
 
๒.ขาดบุคลากรที่มีความช านาญงานเฉพาะโดยตรง  
 
๓.งบประมาณในพัฒนาด๎านสังคมมีคํอนข๎างจ ากัด 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.รัฐบาลให๎การสนับสนุนงบประมาณในการดูแล
สวัสดิการด๎านสังคมกับกลุํมผู๎พิการ ผู๎สูงอายุและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 
 
๒.ในต าบลมีกลุํม อปพร.ที่คอยชํวยเหลือและ
สนับสนุนในการแก๎ไขปัญหาทั้งทางด๎านสาธารณภัย 
และปัญหายาเสพติด 
 
๓.มีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล และกลุํม อสม.
ที่สามารถชํวยเหลืองานทางด๎านสาธารณสุข 
 
๖. รัฐบาลมีนโยบายการสํงเสริมด๎านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม    

๑.ประชาชนขาดความรู๎ในการใช๎สิทธิ และการติดตํอ
ขอรับการชํวยเหลือจากองค๑กรภาครัฐ 
 
๒.จ านวนกลุํมผู๎สูงอายุในชุมชนมีจ านวนที่มากขึ้น 
 
๓.มีการลักลอบการน ายาเสพติดเข๎ามาในพ้ืนที่ 
 
๔. ปัญหาการไหลบําของกระแสโลกาภิวัตน๑ การ
พัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว   สํงผลตํอสังคมและ
วัฒนธรรม   ท าให๎การปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี  
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  
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๓.ด้านการศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.องค๑กรมีความพร๎อมในด๎านบุคลากร  เพ่ือ
ด าเนินงานด๎านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี 
 
๒.เป็นภารกิจที่อยูํในอ านาจหน๎าที่ตามกฏหมายของ 
อปท. 
 
๓.อปท.มีบุคลากรด๎านการศึกษาได๎รับการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในทุก ๆปี 
 
๔.อปท.มีศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชน
และมีบุคลากรที่เพียงพอ 
 

๑.ในการด าเนินงานบางกิจกรรม  อปท.ไมํมีระเบียบ
การเบิกจํายรองรับ  รวมทั้งความชัดเจนของหนังสือ
สั่งการ 
 
๒.สถานที่ในการดูแลเด็กเล็กในสังกัด ศพด.ของ อปท.  
บางแหํงยังไมํได๎รับการปรับปรุงให๎มีความเหมาะสม 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.รัฐบาลให๎การสํงเสริมและสนับสนุนโอกาสเรียนฟรี  
 
๒.ในพ้ืนที่มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เพียงพอและอยูํใกล๎
พ้ืนที่ชุมชน 
 
๓.บุคลากรด๎านการศึกษามีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน 
 
๓. ประชาชนในทุกระดับ ได๎รับการศึกษาที่สูงขึ้น  
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถใช๎ความรู๎
ความสามารถในการรํวมกันพัฒนาท๎องถิ่น 
 

 

๑.ขาดสื่อและอุปกรณ๑การเรียนการสอน ครุภัณฑ๑
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
๒.ผู๎ปกครองยังมีคํานิยมสํงบุตรเข๎าโรงเรียนเอกชน 
 
๓.โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดโครงการ 
สํงเสริมด๎านการเรียนรู๎และกิจกรรมด๎านการกีฬา 
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๔.ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.พ้ืนที่ในการท าเกษตรกรรมมีจ านวนมาก 
 
๒.มีแหลํงน้ าที่ส าคัญไหลผํานพ้ืนที่  และมีสถานีสูบน้ า
ที่ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 
๓.มีเส๎นทางการคมนาคมที่สามารถเชื่อมตํอกับแหลํง
เศรษฐกิจหลายพื้นที่ สามารถพัฒนาเพื่อกระจาย
สินค๎าทางการเกษตรได๎อยํางสะดวกและรวดเร็ว 
 
๔.เป็นแหลํงผลิตผลทางเกษตรกรรม ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญหลายชนิด เชํน ข๎าว  ข๎าวโพด  ล าไย 

 
 

๑.มีการใช๎เคมีในการท าเกษตรกรรมจ านวนมาก ท าให๎
มีต๎นทุนในการผลิตที่สูง 
 
๒.ประชาชนยังขาดการสํงเสริมการผลิตพืชแบบใช๎
เทคโนโลยีชีวภัณฑ๑ 
 
๓. ขาดการบริหารจัดการด๎านการตลาดสินค๎า
การเกษตร ท าให๎ผลผลิตบางชํวงเวลามีราคาท่ีตกต่ า 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.รัฐบาลมีนโยบายให๎จังหวัดเชียงรายเป็นพ้ืนที
เศรษฐกิจพิเศษ 
 
๒.มีการพัฒนาเส๎นทางที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ๎านและภายในประเทศ 
 
๕. มีปราชญ๑ชาวบ๎านและภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่
หลากหลาย  สามารถให๎แตํละชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 
OTOP ให๎มุํงสูํผลิตภัณฑ๑ระดับสากลได๎  
 
 
 

๑.ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ า  จากการท า
เกษตรเชิงเดี่ยวมากเกินไป 
 
๒.ขาดการรวมกลุํมในการสร๎างผลิตภัณฑ๑ หรือการ
เพ่ิมมูลคําของสินค๎าทางการเกษตร 
 
๓.เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหมํมีราคาแพง 
 
๔.เกษตรกรยังขาดความสนใจในการผลิตพืชแบบ
ปลอดสารพิษ 
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๕.ด้านสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑. มีแหลํงน้ าตามธรรมชาติ  และมีแมํน้ า ที่ส าคัญไหล
ผําน คือแมํน้ าอิงและแมํน้ าลาว  
 

๒.บางพ้ืนที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ๑ 
 
๓.ผู๎บริหาร อปท. และผู๎น าชุมชนให๎ความส าคัญกับ
การแก๎ไขปัญหาขยะของชุมชนรํวมกัน 

๑. มีการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางสิ้นเปลือง ไมํเห็น
คุณคําและการท าลายสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมข้ึน  
 

๒. มีความต๎องการใช๎น้ าเพื่อการท านา จ านวนมากท า
ให๎ไมํสามารถบริหารจัดการแหลํงน้ า  ให๎สามารถมีใช๎
เพียงพอส าหรับการเกษตรได๎ตลอดทั้งปี  
 
๓.การขยายตัวของชุมชน  ท าให๎มีปริมาณขยะที่
เพ่ิมข้ึน 
 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑.ชุมชนให๎ความรํวมมือในการจัดการปัญหาขยะ  โดย
มีการคัดแยก และการท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย๑ 
 
๒.มีหนํวยงานที่ให๎การสนับสนุนกล๎าพันธุ๑ไม๎ และพันธุ๑
สัตว๑น้ า  เพ่ือใช๎ในการอนุรักษ๑ทรัพยากรปุาไม๎และ
แหลํงน้ า 

๑.องค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง ประสบภัย
ธรรมชาติ  เชํน ภัยแล๎ง  วาตภัย หมอกควันและ
ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม เพ่ิมข้ึนทุกปี 
 
๒.สภาวะโลกร๎อน ท าให๎สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ไป สํงผลกระทบตํอการด ารงชีพและการประกอบ
อาชีพด๎านเกษตรกรรมที่ต๎องพ่ึงธรรมชาติเป็นหลัก  
 
๓.เกษตรกรยังมีการเผาตอซังข๎าวเพื่อการท านาอยูํท า
ให๎มักเกิดปัญหาควันไฟในพ้ืนที่ 
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๖.ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑. องค๑กรสามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ท๎องถิ่น นโยบาย การบริหารจัดการ การบริหารงาน
บุคคล และการเงินการคลังอยํางมีเอกภาพ และ
สอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาชน 
 

๒. มีบุคลากรเพียงพอ และมีความรู๎ ความสามารถ 
รวมถึงมีเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานทีมี่
ประสิทธิภาพ 
 
๓. เป็นหนํวยงานที่มีความใกล๎ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด สามารถแก๎ปัญหาและตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชนได๎อยํางรวดเร็ว 

๑. ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู๎ ความเข๎าในในการ
ขอรับความชํวยเหลือจากหนํวยงานภาครัฐ 
 
๒. งบประมาณมีไมํเพียงพอกับการพัฒนาท๎องถิ่นครบ
ในทุกๆด๎าน  
 
๓. ขาดการประสานงานและการมีสํวนรํวมระหวําง
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ในการพัฒนา  
 
 

โอกาส  (Opportunity) 
 

อุปสรรค  (Threats) 

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการสํงเสริมกระบวนการมีสํวน
รํวมของภาคประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่นและ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
๒. นโยบายการกระจายอ านาจท าให๎องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ต๎องปรับบทบาท ภารกิจ หน๎าที่ และ
พัฒนาระบบบริหารงานของท๎องถิ่นรูปแบบตํางๆ ให๎มี
ความเข็มแข็ง และมีระบบบริหารจัดการที่ดี  
 

๑. ประชาชนไมํมีความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่
ด๎านการมีสํวนรํวมและการตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 
๒. งบประมาณที่ อปท.ได๎รับการจัดสรรเพ่ือการ
พัฒนาด๎านตําง ๆ ลําช๎า สํงผลท าให๎การพัฒนาของ
ท๎องถิ่นลําช๎า และขาดความตํอเนื่อง 
 
๓. เสถียรภาพของรัฐบาลไมํม่ันคง และนโยบาย
รัฐบาลไมํตํอเนื่องสํงผลตํอการบริหารงานขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 
๔. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับภารกิจถํายโอน ไมํ
มีความชัดเจนเทําที่ควร สํงผลกระทบตํอการ
ด าเนินงานตามภารกิจถํายโอน  
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ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

เศรษฐกิจ ๑.อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชําง อบต.เวียง 

๒ การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

๑.แผนงานสังคม
สงเคราะห๑ 
๒.แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 
๓.แผนงานสาธารณสุข 
๔.แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
๕.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
กองชําง 

อบต.เวียง 

๓ การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท๎องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

๑.แผนงานการศึกษา 
๒.แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา อบต.เวียง 

๔ การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ การพาณิช
ยกรรมและการเกษตร
กรรม 

เศรษฐกิจ ๑.แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด อบต.เวียง 

๕ การพัฒนาด๎านอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

เศรษฐกิจ ๑.แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด อบต.เวียง 

๖ การพัฒนาด๎าน
การเมืองและการ
บริหาร 

บริหารทั่วไป 
และด๎านการ
ด าเนินงานอ่ืน 

๑.แผนงานบริหารทั่วไป 
๒.แผนงานงบกลาง 
 

ส านักงานปลัด 
 

อบต.เวียง 

รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ๓  ด้าน ๑๑  แผนงาน ๔ หน่วยงาน
ภายใน 

อบต.เวียง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

      8 1,405,000 20 13,266,000 28 14,671,000 

รวม       8 1,405,000 20 13,266,000 28 14,671,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงาน
สังคมสงเคราะห๑ 

            

๒.๒ แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

            

๒.๓ แผนงาน
สาธารณสุข  

        1 30,000 1 30,000 

๒.๔ แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

        2 650,000 2 650,000 

๒.๕ แผนงาน
เคหะและชุมชน 

        2 500,000 2 500,000 

รวม         5 1,180,000 5 1,180,000 

แบบ ผ. ๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
๓.๑ แผนงาน
การศึกษา 

        1 1,092,234 1 1,092,234 

๓.๒  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

        1 8,000 1 8,000 

รวม         2 1,100,234 2 1,100,234 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
๔.๑ แผนงาน
การเกษตร 

            

รวม             
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๕   พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ แผนงาน
การเกษตร                

            

รวม             
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
๖.๑ แผนงาน
บริหารทั่วไป 

        1 20,000 1 20,000 

๖.๒ แผนงานงบ
กลาง 

            

รวม         1 20,000 1 20,000 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/๒๕๖4   
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการวาง
ทํอน้ าประปา  
หมูํที่ 3 

เพ่ือปรับปรุง
แก๎ไขการวาง
ทํอน้ าประปา
ของหมูํบ๎าน 
ให๎ครอบคลุม
ทุกครัวเรือน 

จุดท่ี 1 วางทํอพีวีซี ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 2-1/2 น้ิว 
ชั้น 8.5 รวมยาว 404.00 
เมตร พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง 
เริ่มต๎นท่ีบ๎านนางสุภาพ  
ออคัส  สิ้นสุดท่ีบ๎านนางสาว
ธีราพร   พิสยา   
จุดท่ี 2 วางทํอพีวีซี ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 2 น้ิว ชั้น 
8.5 รวมยาว 632.00 
เมตร เริ่มต๎นท่ีบ๎านนาง
สุภาพ  ออคัส  สิ้นสุดท่ีซอย 
4 บ๎านห๎วยไคร๎ หมูํท่ี 3 

   104,000  ร๎อยละของ
จ านวน
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช๎ 

ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 โครงการวาง
ทํอน้ าประปา  
หมูํที่ 5 

เพ่ือปรับปรุง
แก๎ไขการวาง
ทํอน้ าประปา
ของหมูํบ๎าน 
ให๎ครอบคลุม
ทุกครัวเรือน 

จุดท่ี 1 วางทํอพีวีซี ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 4 น้ิว ชั้น 
8.5 รวมยาว 384.00 
เมตร พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง 
เริ่มต๎นท่ีบ๎านนายประศาสตร๑   
สุทธหลาน  สิ้นสุดท่ีบ๎าน
นายสมเกียรติ  วงศ๑ไชย   
จุดท่ี 2 วางทํอพีวีซี ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 4 น้ิว ชั้น 
8.5 รวมยาว 404.00 
เมตร พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง 
เริ่มต๎นท่ีบ๎านนางสุขขี   วงศ๑
วุฒิ  สิ้นสุดท่ีบ๎านนางศรีนวล  
ลอมสวัสดิ์ 

   205,000  ร๎อยละของ
จ านวน
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช๎ 

ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 33 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3. โครงการวาง
ทํอน้ าประปา  
หมูํที่ 11 

เพ่ือปรับปรุง
แก๎ไขการวาง
ทํอน้ าประปา
ของหมูํบ๎าน 
ให๎ครอบคลุม
ทุกครัวเรือน 

จุดท่ี 1 วางทํอพีวีซี ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 2 น้ิว ชั้น 
8.5 รวมยาว 980.00 
เมตร พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง 
เริ่มต๎นท่ีบ๎านนายชูชาติ  
แปลงล๎วน  สิ้นสุดท่ี ณ.เทิง
คอนกรีต (บจก.สานุพัฐ 
สาขา 1) และ 
จุดท่ี 2 วางทํอพีวีซี ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 2 น้ิว ชั้น 
8.5 รวมยาว 912.00 
เมตร พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง 
เริ่มต๎นท่ีบ๎านนายชวน  ธิโน
ชัย  สิ้นสุดท่ีบ๎านนายชัยวัช  
เนตรเมืองมา 

   152,000  ร๎อยละของ
จ านวน
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช๎ 

ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 34 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4. โครงการวาง
ทํอน้ าประปา  
หมูํที่ 17 

เพ่ือปรับปรุง
แก๎ไขการวาง
ทํอน้ าประปา
ของหมูํบ๎าน 
ให๎ครอบคลุม
ทุกครัวเรือน 

จุดท่ี 1 วางทํอพีวีซี ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 3 น้ิว ชั้น 
8.5 รวมยาว 492.00 
เมตร พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง 
เริ่มต๎นท่ีบ๎านนางสาวหทัย
ชนก  พวงมาลา  สิ้นสุดท่ี
บ๎านนายเสาร๑แก๎ว  ขัติยะ   
จุดท่ี 2 วางทํอพีวีซี ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 3 น้ิว ชั้น 
8.5 รวมยาว 500.00 
เมตร พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง 
เริ่มต๎นท่ีโรงเรียนบ๎านห๎วย
ไคร๎  สิ้นสุดท่ีบ๎านนายไกรสร  
ชาติคง 

   180,000  ร๎อยละของ
จ านวน
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช๎ 

ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 35 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5. โครงการวาง
ทํอน้ าประปา  
หมูํที่ 19 

เพ่ือปรับปรุง
แก๎ไขการวาง
ทํอน้ าประปา
ของหมูํบ๎าน 
ให๎ครอบคลุม
ทุกครัวเรือน 

จุดที่ 1 วางทํอพีวีซี 
ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 
4 นิ้ว ชั้น 8.5 รวม
ยาว 34.00 เมตร 
พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง 
เริ่มต๎นที่บ๎านนางสีฟูา 
วะคุ  สิ้นสุดที่บ๎านนาย
สมคิด   ตาหล๎า 
จุดที่ 2 และจุดที่ 3  
วางทํอพีวีซี ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 3 นิ้ว 
ชั้น 8.5 รวมยาว 

   250,000  ร๎อยละของ
จ านวน
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช๎ 

ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,044.00 เมตร 
พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง 
เริ่มต๎นที่บริษัท สห
แสนหมิง จ ากัด สิ้นสุด
ที่องค๑การบริหารสํวน
ต าบลเวียง และ 
จุดที่ 4 และจุดที่ 5  
วางทํอพีวีซี ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 2 นิ้ว 
ชั้น 8.5 รวมยาว 
652.00 เมตร พร๎อม
อุปกรณ๑ติดตั้ง เริ่มต๎นที่
นางสาวนิตยา  อินถา
โท สิ้นสุดนานายพินิจ 
ศรีพันธุ๑ 



หนา้ 37 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6. โครงการวาง
ทํอน้ าประปา  
หมูํที่ 21 

เพ่ือปรับปรุง
แก๎ไขการวาง
ทํอน้ าประปา
ของหมูํบ๎าน 
ให๎ครอบคลุม
ทุกครัวเรือน 

จุดท่ี 1 วางทํอพีวีซี ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 3 น้ิว ชั้น 
8.5 รวมยาว 612.00 
เมตร พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง 
เริ่มต๎นท่ีบ๎านนางน๎อย  รัก
สกุล สิ้นสุดท่ีสวนนายกู๎
เกียรติ  พรพุทธิชัย และ 
จุดท่ี 2 วางทํอพีวีซี ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 3 น้ิว ชั้น 
8.5 รวมยาว 768.00 
เมตร พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง 
เริ่มต๎นท่ีบ๎านนายนคร  สิทธิ
เลิศ  สิ้นสุดท่ีสวนนายกู๎
เกียรติ  พรพุทธิชัย 

   240,000  ร๎อยละของ
จ านวน
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช๎ 

ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 38 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7. โครงการวาง
ทํอน้ าประปา  
หมูํที่ 22 

เพ่ือปรับปรุง
แก๎ไขการวาง
ทํอน้ าประปา
ของหมูํบ๎าน 
ให๎ครอบคลุม
ทุกครัวเรือน 

จุดที่ 1 วางทํอพีวีซี ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 4 น้ิว ชั้น 
8.5 รวมยาว 520.00 
เมตร พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง 
เริ่มต๎นที่ตลาดสดนายอรุณ  
ไกลถิ่น  สิ้นสุดที่บ๎านนาย
อุดมชัย  ไกลถิ่น และจุดที่ 
2 วางทอํพีวีซี ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 3 น้ิว ชั้น 
8.5 รวมยาว 384.00 
เมตร  
เริ่มตน๎ที่บ๎านนางค าสวย  
ไชยาเทพ  สิ้นสุดที่สวน
นางสาวขนิษฐา  นามเมือง 

   220,000  ร๎อยละของ
จ านวน
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช๎ 

ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 39 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8. โครงการวาง
ทํอน้ าประปา  
หมูํที่ 25 

เพ่ือปรับปรุง
แก๎ไขการวาง
ทํอน้ าประปา
ของหมูํบ๎าน 
ให๎ครอบคลุม
ทุกครัวเรือน 

จุดที่ 1 ชํวงที่ 1 และ
ชํวงที่ 2 วางทํอพีวีซี 
ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 
2 นิ้ว ชั้น 8.5 รวม
ยาว 424.00 เมตร 
พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง 
เริ่มต๎นที่บ๎านนาง
กนกวรรณ เขื่อนศิริ 
สิ้นสุดที่บ๎านนางนง
ลักษณ๑  มะโนชัย และ 
จุดที่ 2 วางทํอพีวีซี 
ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 

   54,000  ร๎อยละของ
จ านวน
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช๎ 

ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
การอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 
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2 นิ้ว ชั้น 8.5 รวม
ยาว 80.00 เมตร 
พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง 
เริ่มต๎นที่บ๎านนางนง
ลักษณ๑  มะโนชัย  
สิ้นสุดที่บ๎านนายอดุลย๑ 
เขื่อนเชียงสา และ 
จุดที่ 3 วางทํอ พีวีซี 
ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 
1-1/2 นิ้ว  ชั้น  8.5  
รวมยาว  212.00 
เมตร เริ่มต๎นที่บ๎านนาง
กนกวรรณ  เขื่อนศิริ  
สิ้นสุดที่บ๎านนางนง
ลักษณ๑   มะโนชัย 



หนา้ 41 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการกํอสร๎าง
รางระบายน้ า 
คสล. พร๎อมฝา
ปิด หมูํที่ 3 

เพื่อใช๎ระบายน้ า
ในชุมชน 

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร  
ยาว 126.00  เมตร  ลึก 
0.40-0.50  เมตร  หนา  
0.10  เมตร  พร๎อมฝาปิด  
เริ่มต๎นท่ีบ๎านนางปัน  จัน
ฟอง  สิ้นสุดที่บ๎าน นายทวี  
อินเขียว 

    250,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าใน
ชุมชน 

น้ าสํวนเกินจาก
ครัวเรือนได๎รับการ
ระบายอยํางถูก
สุขลักษณะ 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการขุดเจาะ
บํอบาดาล หมูํที่ 
4 

เพื่อใช๎ผลิต
น้ าประปาใน
ชุมชน 

ขุดเจาะบํอบาดาล ขนาด
เส๎นผาํศูนย๑กลาง  6  นิ้ว  
ความลึก  120.00  เมตร  
จ านวน 1  บํอ  ปริมาณ
น้ าไมํน๎อยกวํา 5.00 
ลูกบาศก๑เมตร ตํอ 1 
ช่ัวโมง  สถานท่ีด าเนินการ 
ระบบประปาหมูบํ๎าน หมูํที่ 
4 

    250,000 ปริมาณน้ าท่ีขุด
เจาะมไีมํน๎อย
กวํา 5 ลบ.ม./
ชม. 

มีน้ าเพียงพอส าหรับ
การผลิตน้ าประปา 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการกํอสร๎าง
รางระบายน้ า 
คสล. พร๎อมฝา
ปิด หมูํที่ 5 

เพื่อใช๎ระบายน้ า
ในชุมชน 

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. กว๎าง  0.40  เมตร   
ยาว  120.00   เมตร  
ลึก 0.40-0.50 เมตร  
หนา  0.10  เมตร พร๎อม
ฝาปิด  เริม่ต๎นที่บ๎านนาย
อินหวัน   ใจจู  สิ้นสุดที่
บ๎านนายวิเชียร  ผูด๎ ี

    250,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าใน
ชุมชน 

น้ าสํวนเกินจาก
ครัวเรือนได๎รับการ
ระบายอยํางถูก
สุขลักษณะ 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 44 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเข๎า
พื้นที่การเกษตร  
หมูํที่ 6 

เพื่อใช๎สัญจรเข๎า
พื้นที่การ
เกษตรกรรม 

จุดที่ 1  ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแนํน 
ขนาดกว๎าง 3.00  เมตร  
ยาว 1,550.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  
รวมมีปริมาณดินลูกรังบด
ทับแนํนไมํน๎อยกวํา 
จ านวน  930.00 ลบ.ม.  
เริ่มต๎นท่ีสวนนายจ ารัส  
ศรีโท  สิ้นสดุที่สวนนาย
สันต๑  ศรีเกื้อกลิ่น  และจดุ
ที่ 2  ปรับเกรดถนนลูกรัง
ลงดินบดทับแนํน ขนาด
กว๎าง 3.00  เมตร  ยาว 

    250,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางสญัจร 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจร
เข๎าพื้นที่เกษตรกรรม 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

530.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.20  เมตร  รวม
มีปริมาณดินลูกรังบดทับ
แนํนไมํน๎อยกวํา จ านวน  
318.00 ลบ.ม.  เริม่ต๎นท่ี
นานายสันต๑   ศรเีกื้อกลิ่น  
สิ้นสุดที่นานายอ าพล  
ธรรมศริ ิ



หนา้ 46 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการกํอสร๎าง
ทํอเหลี่ยม หมูํที่   
8 

เพื่อใช๎ข๎ามแหลํง
น้ าตามธรรมชาติ
เข๎าพื้นที่
การเกษตร 

กํอสร๎างทํอเหลีย่ม ขนาด
กว๎าง 1.80  เมตร  ยาว 
6.00  เมตร  สูง 1.80   
เมตร  หนา  0.25  เมตร 
ชนิด 2 ชํอง  เริ่มต๎นท่ีนา
นางพันธ๑  กิติเมธากุล  
สิ้นสุดที่นานายเที่ยง  อิน
เขียว 

    330,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทาง 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการเดิน
ทางเข๎าพื้นที่
การเกษตร 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 47 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 โครงการกํอสร๎าง
หอกระจายขําว
หมูํที่ 9 

เพื่อใช๎
ประชาสมัพันธ๑
ขําวสารในชุมชน 

กํอสร๎างหอกระจายขําว
ขนาดกว๎าง  0.40  เมตร  
สูง  10.00  เมตร  
จ านวน  1  ชุด  และ
ติดตั้งเครื่องกระจายเสยีง 
จ านวน  1  ชุด  สถานท่ี
ด าเนินการ ลาน
อเนกประสงค๑หมูํบ๎าน หมูํ
ที่ 9 

    250,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ี
ได๎รับฟังข๎อมลู
ขําวสาร 

ประชาชนไดร๎ับรู๎
ข๎อมูลขําวสารที่ไดม๎ี
การประชาสัมพันธ๑ใน
ชุมชน 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 48 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 โครงการกํอสร๎าง
ถังเก็บน้ า คสล. 
หมูํที่ 10 

เพื่อกักเก็บน้ า
ส าหรับการผลิต
น้ าประปา 

กํอสร๎างถังเก็บน้ า คสล. 
ขนาดกว๎าง 3.00  เมตร 
ยาว 3.00 เมตร สูง  
2.50 เมตร หนา  0.25  
เมตร  จ านวน  1  ถัง  
สถานท่ีด าเนินการ ระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 10 

    250,000 ปริมาณน้ าท่ีถัง
เก็บน้ าสามารถ
บรรจไุด ๎

มีที่บรรจุน้ าเพื่อรอ
ผลิตน้ าประปา 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 49 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุง
อาคาร
อเนกประสงค๑ 
หมูํที่ 11 

เพื่อปรับปรุง
อาคารให๎มีความ
เหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรม
สาธารณะ 

ปรับปรุงอาคาร คสล.กว๎าง   
9.85 เมตร  ยาว 14.80   
เมตร  สูง  3.50  เมตร มี
พื้นที่ใช๎สอยไมํน๎อยกวํา 
145.78  ตารางเมตร 
สถานท่ีด าเนินการ อาคาร
อเนกประสงค๑หมูํบ๎าน หมูํ
ที่ 11 

    250,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
อาคาร
อเนกประสงค๑ใน
กิจกรรมตําง ๆ 

ประชาชนมีสถานท่ี
กลางท่ีเหมาะสมใน
การจัดกิจกรรม
สาธารณะ 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 50 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 โครงการกํอสร๎าง
ถนนหินคลุก หมูํ
ที่ 12 

เพื่อใช๎สัญจรเข๎า
พื้นที่การเกษตร 

กํอสร๎างถนนหินคลุก 
ขนาดกว๎าง 6.00  เมตร  
ยาว  445.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  
รวมมีปริมาณหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 267.00  
ลูกบาศก๑เมตร  เริ่มต๎นที่
สวนนายประยูร  อัศวภมูิ  
สิ้นสุดที่นานายส ารวย  ทา
ค า  

    250,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางสญัจร 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจร
เข๎าพื้นที่เกษตรกรรม 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 51 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18 โครงการกํอสร๎าง
ถนน คสล. หมูํที่ 
13 

เพื่อใช๎สัญจร
ภายในชุมชน 

กํอสร๎างถนน คสล.  กว๎าง  
3.50  เมตร  ยาว  
143.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ี
ถนน คสล. จ านวน  
500.50 ตารางเมตร
เริ่มต๎นท่ีสวนนางก๐อง  
เลื่อมใส   สิ้นสุดที่บ๎าน
นายบัน  ค าก่ิง      

    250,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
ถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนมีเส๎นทาง
การสญัจรทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 52 
 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

19 โครงการขุดเจาะ
บํอบาดาล หมูํที่ 
16 

เพื่อใช๎ผลิต
น้ าประปาใน
ชุมชน 

ขุดเจาะบํอบาดาล ขนาด
เส๎นผาํศูนย๑กลาง  6  นิ้ว  
ความลึก  120.00  เมตร  
จ านวน 1  บํอ  ปริมาณ
น้ าไมํน๎อยกวํา 5.00 
ลูกบาศก๑เมตร ตํอ 1 
ช่ัวโมง  สถานท่ีด าเนินการ 
ระบบประปาหมูบํ๎าน หมูํที่ 
16 

    250,000 ปริมาณน้ าท่ีขุด
เจาะมไีมํน๎อย
กวํา 5 ลบ.ม./
ชม. 

มีน้ าเพียงพอส าหรับ
การผลิตน้ าประปา 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 53 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

20 โครงการกํอสร๎าง
ถังเก็บน้ า คสล. 
หมูํที่ 17 

เพื่อกักเก็บน้ า
ส าหรับการผลิต
น้ าประปา 

กํอสร๎างถังเก็บน้ า คสล. 
ขนาดกว๎าง 3.00  เมตร 
ยาว 3.00 เมตร สูง  
2.50 เมตร หนา  0.25  
เมตร  จ านวน  1  ถัง  
สถานท่ีด าเนินการ ระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 17 

    250,000 ปริมาณน้ าท่ีถัง
เก็บน้ าสามารถ
บรรจไุด ๎

มีที่บรรจุน้ าเพื่อรอ
ผลิตน้ าประปา 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 54 
 

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

21 โครงการขุดลอก
บวกน้ าขาว  หมูํที่ 
19 

เพื่อใช๎กักเก็บน้ า
ใช๎ส าหรับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

ขุดลอกบวก ขนาด
ปากกว๎าง 50.00  เมตร   
ท๎องกว๎าง  45.00 เมตร  
ยาว 50.00  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  3.00  เมตร  หรือ
มีปริมาณดินขดุรวมไมํ
น๎อยกวํา 6,768.00  ลบ.
ม.  เริ่มต๎นที่บวกน้ าขาว  
สิ้นสุดทีส่าธารณประโยชน๑ 

    250,000 ร๎อยละความจุ
ของปริมาณน้ า
หลังจากการขดุ
ลอก 

ประชาชนมีน้ าใช๎
เพียงพอในการท า
เกษตรกรรม 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 55 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

22 โครงการกํอสร๎าง
ทํอเหลี่ยม หมูํที่ 
21 

เพื่อใช๎ข๎ามแหลํง
น้ าตามธรรมชาติ
เข๎าพื้นที่
การเกษตร 

กํอสร๎างทํอเหลีย่ม ขนาด
กว๎าง 2.10  เมตร  ยาว 
6.00  เมตร  สูง 2.10   
เมตร  หนา  0.25  เมตร 
ชนิด 1  ชํอง  เริ่มต๎นท่ี
บ๎านนายเสกสรรค๑  ผู๎น๎อย  
สิ้นสุดทีส่วนนายประทวน  
บัตรปัน 

    250,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทาง 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการเดิน
ทางเข๎าพื้นที่
การเกษตร 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 56 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

23 โครงการกํอสร๎าง
หอกระจายขําว 
หมูํที่ 22 

เพื่อใช๎
ประชาสมัพันธ๑
ขําวสารในชุมชน 

กํอสร๎างหอกระจายขําว
ขนาดกว๎าง  0.40  เมตร  
สูง  9.00  เมตร  จ านวน  
1  ชุด  และตดิตั้งเครื่อง
กระจายเสียง จ านวน  1  
ชุด  สถานท่ีด าเนินการ 
ลานอเนกประสงค๑หมูํบ๎าน 
หมูํที่ 22 

    250,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ี
ได๎รับฟังข๎อมลู
ขําวสาร 

ประชาชนไดร๎ับรู๎
ข๎อมูลขําวสารที่ไดม๎ี
การประชาสัมพันธ๑ใน
ชุมชน 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 57 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

24 โครงการกํอสร๎าง
อาคาร
อเนกประสงค๑ 
หมูํที่ 23 

เพื่อใช๎การจัด
กิจกรรม
สาธารณะของ
ชุมชน 

กํอสร๎าง อาคาร คสล. 
กว๎าง 5.00  เมตร   ยาว 
8.00  เมตร  สูง  3.50  
เมตร  อาคารมืพื้นที่ใช๎
สอย จ านวน 40.00 
ตารางเมตร  

    316,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนในการ
ใช๎สถานท่ีอาคาร
อเนกประสงค๑ 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการใช๎
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมสาธารณะ  

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 58 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

25 โครงการกํอสร๎าง
รางระบายน้ า 
คสล. พร๎อมฝา
ปิด หมูํที่ 24 

เพื่อใช๎ระบายน้ า
ในชุมชน 

กํอสร๎างรางระบายน้ า คส
ล.กว๎าง 0.40  เมตร   
ยาว  96.00   เมตร  ลึก 
0.40-0.50 เมตร  หนา 
0.10  เมตร  พร๎อมฝาปิด 
และกํอสร๎างฝาปดิราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
กว๎าง 0.70 เมตร  ยาว  
1.00 เมตร  หนา  0.15 
เมตร จ านวน  50 ฝา  
เริ่มต๎นท่ีบ๎านนายก๐อง  ใจ
ยา สิ้นสดุที่บ๎านนาย
ส ารวย  เนตรใส 
 

    250,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ครัวเรือนท่ีมีที่
ระบายน้ าใน
ชุมชน 

น้ าสํวนเกินจาก
ครัวเรือนได๎รับการ
ระบายอยํางถูก
สุขลักษณะ 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 59 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+๖ และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส๑ เชื่อมโยงกลุมํจังหวัด 
กลุํมอาเซยีน+๖ และ GMS 
 ๑.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

26 โครงการกํอสร๎าง
ถนน คสล. หมูํที่ 
25 
 

เพื่อใช๎สัญจร
ภายในชุมชน 

กํอสร๎างถนน  คสล.ขนาด
กว๎าง 4.00   เมตร   ยาว 
220.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร มไีหลํทาง 
หรือมีพ้ืนท่ีถนน คสล.
จ านวน  880.00  ตาราง
เมตร  เริ่มต๎นที่ปูอมต ารวจ
บ๎านห๎วยไคร๎   สิ้นสดุที่
โรงเรียนบ๎านห๎วยไคร ๎

    500,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู๎ใช๎
ถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนมีเส๎นทาง
การสญัจรทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 60 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย๑และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร๑ที ่3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสขุ 
 2.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค๑ 
ควบคุมปูองกัน
โรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา (COVID-
19) 

เพื่อให๎ความรู๎กับ
ประชาชนในการ
ปูองกัน ควบคุม
โรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 
(COVID-19) 

ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี 
อบต.เวียงจ านวน 20 
หมูํบ๎าน 

    30,000 ร๎อยละ 80 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
สามารถปูองกัน
ตัวเองจากโรค 
และแนะน าผู๎อื่น
ตํอได ๎

ประชาชนมีความรู๎ 
และสามารถควบคุม
การแพรํระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโร
นา (COVID-19) 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 61 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย๑และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร๑ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั                                 
 2.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึก
ทบทวน  
อปพร. 

เพื่อฝึกทบทวน
ความรู๎ และเพิ่ม
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานใน
ด๎านการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยตําง ๆ  
เพื่อให๎ อปพร.ที่
ได๎รับมอบหมาย
หน๎าท่ี สามารถ
ปฏิบัติงานได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

อปพร.ในพื้นที่  จ านวน 
20 หมูํบ๎าน 

    370,000 ร๎อยละ 90 ของ
อปพร.มีทักษะการ

ปฏิบัติงาน 

อปพร.ไดร๎ับการฝึก
ทักษะด๎านตํางๆ ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 62 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย๑และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร๑ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั                                 
 2.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้ง
เสาวิทยสุื่อสาร 

เพื่อใช๎ในการ
ติดตํอขําวสาร
ด๎านการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นที่ 
รับผิดชอบ 

ติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร
แบบเทาเวอร๑ ความสูง 
30 เมตร  พร๎อม
เครื่องรับ – สํงวิทยุ 
ขนาดก าลังสํง 10 วัตต๑ 
ชนิดประจ าที่ จ านวน 1 
เครื่อง และเพาเวอร๑ซัพ
พลาย 30 แอมป์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

    280,000 ระยะทางพื้นที่ท่ี
สามารถรับ – สํง
สัญญาณการ
สื่อสาร  

ผู๎ปฏิบัติงานด๎านสา
ธารณภัยสามารถ
ติดตํอขําวสารเกีย่วกับ
เหตุสาธารณภัยใน
พื้นที่ได๎รวดเร็ว และ
สามารถแก๎ไขปัญหา
เฉพาะหน๎าได๎ทันที 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 63 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย๑และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร๑ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั                                 
 2.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยาย
เขตประปาสํวน
ภูมิภาค หมูํที่ 7 

เพื่อขยายเขต
การใช๎ประปา
สํวนภูมภิาคเข๎า
สูํครัวเรือน 

ขยายเขตประปาสํวน
ภูมิภาค ซอย 1 , 4 และ 
7 

    250,000 ร๎อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช๎ 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับการอุปโภค 
บริโภคในครัวเรือน 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 64 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย๑และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร๑ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภยั                                 
 2.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 โครงการขยาย
เขตไฟฟูา หมูํที่ 
18 

เพื่อขยายเขต
การใช๎ไฟฟูาของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ขยายเขตไฟฟูา จ านวน  1  
จุด 

    250,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ีมี
ไฟฟูาใช๎ 

ประชาชนไดม๎ีไฟฟูาใช๎ 
เพื่ออ านวยความ
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 65 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย๑และคณุภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสขุ 
ข.กรอบยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)   ยุทธศาสตร๑ที ่3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสขุ 
 3.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
  3.1 แผนงานการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําอาหารเสรมิ 
(นม) 

เพื่อจัดหาอาหาร
เสรมินม ส าหรับ 
เด็ก ศพด.ใน
สังกัด อบต.เวียง
และเด็กโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

เด็กสังกัด ศพด.ทั้ง 5 
ศูนย๑ และเด็กในสังกัด 
สพฐ.ได๎แกํ รร.บ๎านห๎วย
ไคร๎,โรงเรยีนบ๎านทํุงโห๎ง,
โรงเรียนบ๎านใหมํ และ
โรงเรียนบ๎านรํองแชํ 
 

    1,092,234 ร๎อยละ 100 ของ
จ านวนเด็ก

นักเรียนได๎รับ
อาหารเสริมนมดื่ม

ในทุกๆวัน 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการทางรํางกาย
ที่สมบูรณ๑ แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 66 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  1 การสรา๎งมูลคําเพิ่มด๎านการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพโดยด ารงฐานวัฒนธรรมล๎านนา 
ข.กรอบยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพฒันาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
 3.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
  3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสืบสาน
ประเพณีนมสัการ
และสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง 

เพื่อสํงเสริม
อนุรักษ๑ประเพณี
วัฒนธรรมด๎าน
ศาสนาของ
พุทธศาสนิกชน
ให๎ด ารงสืบตํอไป 

พุทธศาสนิกชนชาว
เชียงรายจ านวน 
10,000 คน 

    8,000 จัดกิจกรรมตาม
ประเพณีนมสัการ
และสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง ปี 
2565 จ านวน 1 
ครั้ง 

ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุงได๎รับการ
สํงเสริม อนุรักษ๑ ฟื้นฟู 
สืบสานสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของ
จังหวัดเชียงราย 

กอง
การศึกษา/
อุดหนุน

วัฒนธรรม
จังหวัด

เชียงราย 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 67 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ก.ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 2 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ข.กรอบยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร๑ที่ 6   การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 
 6 .ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหารงาน 
  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการศูนย๑
ปฏิบัติการรํวมใน
การชํวยเหลือ
ประชาชนของ
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
ระดับอ าเภอ 
อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อให๎มีสถานที่
กลางในกา
รวบรวมข๎อมลู
ปัญหาความ
ต๎องการของ
ประชาชนและ
เผยแพรํ 
ประชาสมัพันธ๑
กฏหมาย 
ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ท่ี
เกี่ยวข๎องกับการ
ชํวยเหลือ
ประชาชน 

องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นทั้ง 12 แหํง ใน
พื้นที่อ าเภอเทิง 

    20,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ีได๎รบั
การชํวยเหลือ
เบื้องต๎น 

อปท.ท้ัง 12 แหํง มี
ศูนย๑ปฏิบัติการรํวมใน
การชํวยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.๐๒ 



หนา้ 68 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

ก.ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 1  การพฒันาขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า  การลงทุน  และบรกิารโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด  กลุํมอาเซียน+6 และ GMS 
ข.กรอบยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตรที ่1 การพฒันาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑ เชื่อมโยงกลุํม
จังหวัด กลุํมอาเซยีน+6 และ GMS 
 1.ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางแอสฟลัล๑ติ
กคอนกรีต  หมูํที่ 25  
บ๎านห๎วยไคร๎ลานทอง 
เชื่อมตํอ  หมูํที่ 3  บ๎าน
ห๎วยไคร๎  ต าบลเวยีง 
อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย 

เพื่อพัฒนาเป็น
เส๎นทางเข๎าสูสํถานท่ี
ทํองเที่ยว (วัดพระ
ธาตุขุนทอง และอําง
เก็บน้ าบ๎านห๎วยไคร๎) 

กํอสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลล๑ติกคอนกรีต  
กว๎าง 6 เมตร  ยาว  
1,650  เมตร  หนา 
0.04 เมตร หรือมี
พื้นท่ีถนนแอสฟัลท๑ติ
กคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
9,900 ตารางเมตร 

    6,600,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ

ประชาชนท่ีเดิน
ทางเข๎าสูํสถานท่ี

ทํองเที่ยว 

ประชาชนต าบล
เวียง และอ าเภอ
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางไป

ยังสถานท่ี
ทํองเที่ยว 

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางแอสฟลัล๑ติ
กคอนกรีต  บ๎านทํุงโห๎ง
เหนือ  หมูํที่ 22 

เพื่อเป็นเส๎นทางการ
สัญจรของประชาชน 

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลล๑ติกคอนกรีต  
กว๎าง 4  เมตร  ยาว  
950  เมตร  หนา 
0.04 เมตร 

    1,770,000 คุณภาพและ
ปริมาณงานของ
เส๎นทางจราจร

ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

ประชาชนได๎ใช๎
เป็นเส๎นทางการ
คมนาคมรํวมกัน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ๑) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
เกษตร 

เพื่อใช๎ในการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องพํนหมอกควัน  
1) ปริมาณการฉดีพํน
น้ ายาไมํน๎อยกวํา 40 ลิตร
ตํอช่ัวโมง 
2) ถังบรรจุน้ ายาไมํน๎อย
กวํา 6 ลิตร 
3) ก าลังเครื่องยนต๑ไมํน๎อย
กวํา 25 แรงม๎า 
จ านวน  2  เครื่อง 

    118,000 ส านักงาน
ปลัด 

2 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
เกษตร 

เพื่อใช๎ในการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องพํนเคมีแบบละออง
ฝอย ULV ชนิดสะพาย
หลัง ท างานด๎วย
เครื่องยนต๑เบนซิน 2 
จังหวัด มีก าลังเครื่องยนต๑
ไมํต่ ากวํา 2 แรงม๎า อ๎ตรา
การพํนไมตํ่ ากวํา 3 ลิตร/
ช่ัวโมง 

    89,000 ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ๑) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
กํอสร๎าง 

เพื่อใช๎ในการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เลื่อยยนต๑ แบบเครื่องยนต๑
เบนซิน 2 จังหวะ มี
ปริมาตรกระบอกสูบไมํ
น๎อยกวํา 30 ซีซี และมี
แผํนบังคับโซํขนาด 11.5 
นิ้ว  จ านวน  1  เครื่อง 

    10,000 ส านักงาน
ปลัด 

4. แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อใช๎ในการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องรับ-สํงวิทยุ ระบบ 
UHF/FM ขนาดก าลังสํง 
5 วัตต๑ ชนิดมือถือ จ านวน  
20  เครื่อง 

    230,000 ส านักงาน
ปลัด 

5. แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
เกษตร 

เพื่อใช๎ในการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

ปั๊มสูบน้ าแบบหอยโขํง 
ขนาด  15  HP  ใช๎
แรงดันไฟฟูา  380 v  
ขนาดทํอ  3 นิ้ว ดูดลึกไมํ
น๎อยกวํา 6 เมตร  ระยะ
สํงสูงไมํน๎อยกวํา 30  
เมตร จ านวน 1  เครื่อง 

    38,000 ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/๒๕๖4  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ๑) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
เกษตร 

เพื่อใช๎ในการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องพํนยาแบบสะพาย
หลัง ขนาด 16 ลิตร ชนิด
มอเตอร๑ปัม๊น้ า จ านวน 5 
เครื่อง 

    10,000 ส านักงาน
ปลัด 

7 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อใช๎ในการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

ชุดเครื่องเสยีงสนาม 
จ านวน 1  ชุด 

    500,000 ส านักงาน
ปลัด 

8 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อใช๎ในการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสํวน พร๎อมตดิตั้ง 
จ านวน 5 เครื่อง ขนาด 
36,000 บีทีย ู

    230,500 ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. 03 
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ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘(แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นแบบที่
ก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ 
ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํ
วันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นประกอบด๎วย 
  ๑.๑ ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๒๐ คะแนน 
  ๑.๒ การวิเคราะห๑สภาวการณ๑และศักยภาพ ๒๐ คะแนน 
  ๑.๓ ยุทธศาสตร๑ ๖๐ คะแนน ประกอบด๎วย 
   (๑)  ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๑๐ คะแนน 
   (๒)  ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
   (๓)  ยุทธศาสตร๑จังหวัด ๑๐ คะแนน 
   (๔)  วิสัยทัศน๑  ๕ คะแนน 
   (๕)  กลยุทธ๑ ๕ คะแนน 
   (๖)  เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑  ๕ คะแนน 
   (๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ ๕ คะแนน 
   (๘)  แผนงาน ๕ คะแนน 
   (๙)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม ๕ คะแนน 
   (๑๐) ผลผลิต/โครงการ  ๕ คะแนน 
   คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑ๑ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
             ๒.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
ประกอบด๎วย 
  ๒.๑ การสรุปสถานการณ๑การพัฒนา  ๑๐ คะแนน 
  ๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
  ๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
  ๒.๔ ยุทธศาสตร๑และแผนงาน  ๑๐ คะแนน 
  ๒.๕ โครงการพัฒนา  ๖๐ คะแนน ประกอบด๎วย 
   (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ คะแนน 
   (๒)  ก าหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับโครงการ  ๕ คะแนน 
   (๓)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง ๕ 
คะแนน 
   (๔)  โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
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   (๕)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒    ๕ คะแนน 
   (๖)  โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน 
   (๗)  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด ๕ คะแนน 
   (๘)  โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
   (๙)  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕ คะแนน 
   (๑๐)  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
   (๑๑)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และผลที่คาดวําจะได๎รับ ๕ 
คะแนน 
   (๑๒)  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ ๕ คะแนน 
   คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑ๑ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
         ๓.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
   ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    - โดยใช๎แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ (๑) แบบตัวบํงชี้การ
ปฏิบัติงาน (Performance Indicators) (๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ 
Scorecard Model ของ Kaplan & Norton  (๓) แบบมุํงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) (๔) แบบ
เชิงเหตุผล (Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model (๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process 
Performance Measurement System (PPMS))ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS (๖) แบบการ
ประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method (๗) แบบการประเมิน
แบบมีสํวนรํวม (Participatory Methods) (๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) (๙) แบบการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) (๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ (๑๑) 
แบบอ่ืนๆ ที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบตามข๎อ (๑)-(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได๎ 
    - เชิ งปริมาณ (Quantity)เชิ งคุณภาพ (Quality)ผลที่ ได๎จริ งๆ คืออะไรคําใช๎จํ าย
(Cost)เวลา  (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ 
    - ประชาชนได๎ประโยชน๑อยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน๑อยํางไร 
    - วัดผลนั้นได๎จริงหรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ (Key Performance Indicators : KPIs) 
    - ผลกระทบ(Impact) 
 ........................................................................................................................................ 
          ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ๔.๑ ผลกระทบน าไปสูํอนาคต 
   (เชํน จะท า สนับสนุน สํงเสริม ปูองกัน อยํางไร เป็นต๎น) 
  ๔.๒ ข๎อสังเกต ข๎อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    (รวมถึงองค๑ประกอบส าคัญของข๎อมูลเพื่อน าไปสูํข๎อเสนอแนะ เป็นต๎น) 
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   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
***************** 

 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
๑.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห๑สภาวการณ๑และศักยภาพ ๒๐ 
๓. ยุทธศาสตร๑ ประกอบด๎วย ๖๐ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 
    ๓.๒ ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
    ๓.๓ ยุทธศาสตร๑จังหวัด (๑๐) 
    ๓.๔ วิสัยทัศน๑ (๕) 
    ๓.๕ กลยุทธ๑  (๕) 
    ๓.๖ เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑ (๕) 
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ (๕) 
    ๓.๘ แผนงาน (๕) 
    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

เกณฑ๑ท่ีควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควร
น๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ท่ีตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลํงน้ า 
ลักษณะของไม๎/ปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

๒๐ 
(๓) 
 
 
 

 

(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชํน  ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และชํวงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 
 

 

(๓) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห๑ ฯลฯ  

(๒)  

(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง การไฟฟูา 
การประปา  โทรศัพท๑ ฯลฯ 

(๒)  

(๕)ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การปศุสัตว๑ 
การบริการการทํองเท่ียว อุตสาหกรรมการพาณิชย๑/กลุํมอาชีพ แรงงานฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) 

(๒) 
 

 

(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถิ่น สินค๎าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 
 

 

(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 
 

 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือการใช๎
ข๎อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท๎องถิ่น โดยใช๎กระบวนการรํวมคิด  รํวมท า รํวมตัดสินใจ รํวม
ตรวจสอบ รํวมรับประโยชน๑ รํวมแก๎ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
เพื่อแก๎ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าท่ีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

(๓)  

๒ .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห๑ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตร๑
จังหวัด ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห๑การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช๎ ผล
ของการบังคับใช๎ สภาพการณ๑ท่ีเกิดขึ้นตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 
 



หนา้ 76 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒ .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ตํอ) 

(๓) การวิเคราะห๑ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

(๓)  

(๔) การวิเคราะห๑ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริม
อาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตํางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํท่ัวไป เป็นต๎น 

(๓)  

(๕) การวิ เคราะห๑สิ่งแวดล๎อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติตํางๆ ทาง
ภูมิศาสตร๑ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ๑ที่มีผลตํอ
สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห๑ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจสํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์  
๓ . ๑  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร๑ ข อ ง
อ ง ค๑ ก ร ป ก ค ร อ ง สํ ว น
ท๎องถิ่น 
 
 
๓ . ๒  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร๑ ข อ ง
อ ง ค๑ ก ร ป ก ค ร อ ง สํ ว น
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร๑จังหวัด 
 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี ้
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเดน็
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล๎องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่น และยุทธศาสตร๑จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ   แผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ   และ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผํนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร๑ คสช. และนโยบายรัฐบาล   หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 
 

 

๓.๔ วิสัยทัศน๑ 
 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ๑ 
 
 
 
๓.๖ เปูาประสงค๑ของแตํ
ละประเด็นกลยุทธ๑ 
 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ 
(Positioning) 
 

วิสัยทัศน๑ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ
สัมพันธ๑กับโครงการพัฒนาท๎องถิ่น  
 

(๕) 
 
 

 

แสดงให๎เห็นชํองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน๑ หรือ
แสดงให๎เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน๑นั้น 
 

(๕) 
 
 

 

เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑มีความสอดคล๎องและสนับสนุน
ตํอกลยุทธ๑ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(๕) 
 

 

ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อให๎บรรลุ
วิสัยทัศน๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสูํผลส าเร็จทางยุทธศาสตร๑ 

(๕) 
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๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร๑ในภาพรวม 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุํงหมายใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปู าประสงค๑  ตั ว ช้ีวัด             
คําเปูาหมาย กลยุทธ๑ จุดยืนทางยุทธศาสตร๑และยุทธศาสตร๑ขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนา
ท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกลําว 

(๕) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค๑รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒  Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

(๕) 
 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๒.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
 

 
  เกณฑ๑ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ๑การพัฒนา   ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร๑การพัฒนา   ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด๎วย ๖๐ 
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับโครงการ (๕) 
    ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง  (๕) 
    ๕.๔ โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี  (๕) 
    ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แหํงชาติ  ฉบับที่ ๑๒ 

(๕) 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
    ๕.๗ โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด  (๕) 
    ๕.๘ โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต๎หลักประชารัฐ  

(๕) 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (๕) 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 
    ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และผลที่คาดวําจะได๎รับ (๕) 
    ๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑  (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑ . ก า ร ส รุ ป
ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห๑กรอบการจัดท ายุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห๑ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ๑การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยการ
วิเคราะห๑ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม)  
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 

 

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใช๎ตัวเลขตํางๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ 
เชํน การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวํา
เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได๎
ก าหนดไว๎เทําไหรํ จ านวนที่ไมํสามารถด าเนินการได๎มีจ านวนเทําไหรํ 
สามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ท่ีได๎ก าหนดไว๎ 
๒) วิเคราะห๑ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 
 
 

๑๐ 
 
 

 

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคตํางๆ มาใช๎เพื่อวัดวําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงตํอความต๎องการของประชาชนหรือไมํและ
เป็นไปตามอ านาจหน๎าที่หรือไมํ ประชาชนพึงพอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ๑ การด าเนินการตํางๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร 
สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค๑หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค๑และ
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได๎รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือหนํวยงาน 
๒) วิเคราะห๑ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 
 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห๑แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จนน าไปสูํการ
จัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห๑แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ ที่สอดคล๎องกับการแก๎ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 
 

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ ๖๐  

๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค๑สนองตํอแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ก าหนดไว๎ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

(๕) 
 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค๑
สอดคล๎องกับโครงการ 

 

มีวัตถุประสงค๑ชัดเจน (clearobjective) โครงการต๎องก าหนดวัตถุประสงค๑
สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 
 

 

๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสูํ
การตั้งงบประมาณได๎
ถูกต๎อง 

สภาพที่อยากให๎เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึงเปูาหมายต๎อง
ชัดเจน  สามารถระบจุ านวนเทําไร  กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลติ
อยํางไร กลุมํเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุํมเปูาหมายของโครงการ หากกลุมํเปูาหมายมหีลาย
กลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใครคือกลุมํเปูาหมายหลัก ใครคือกลุํมเปูาหมาย
รอง 

(๕) 
 

 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร๑ ๒๐ ปี 

 

โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร๎างความสามารถใน
การแขํงขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) การสร๎าง
โอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) การสร๎างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอํสิ่งแวดล๎อม (๖) การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให๎เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(๕) 
 

 

๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาต ิ

 

โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย๑กลาง
การพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน๑ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสํูการปฏิบัติให๎เกิดผล
สัมฤทธ์ิอยํางจริงจังใน ๕ ปีท่ีตํอยอดไปสํูผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว 
ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุด
พ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม (๖) การบริหารราชการแผํนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕) 
 

 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ ไปสูํ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ท าน๎อย 
ได๎มาก เชํน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ๑ ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการ
ขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค๑ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจาก
การเน๎นภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ี
เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค๑ นวัตกรรม วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 
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๕.๗ โครงการ
สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑จังหวัด 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมํสามารถแยกสํวนใด
สํวนหนึ่งออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็น
โครงการเช่ือมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ได๎
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

 
(๕) 
 
 
 

 

๕.๘ โครงการแกไ๎ข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสรมิสร๎างให๎
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน           
ภายใต๎หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต๎องการเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให๎ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนาแล๎ว ด๎วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น 
(ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) (LSEP) 
 

(๕) 
 

 

๕.๙ งบประมาณ มี
ความสอดคล๎องกับ
เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส (Transparency) 

(๕) 
 
 

 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต๎องตาม
ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการ
ถูกต๎องตามหลักวิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่น 
มีความโปรํงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได๎ในเชิงประจักษ๑               
มีความคลาดเคลื่อนไมํมากกวําหรือไมํต่ ากวําร๎อยละห๎าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจํายในข๎อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เ งินสะสม หรือ
รายจํายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(๕) 
 

 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
ส อ ด ค ล๎ อ ง กั บ
วัตถุประสงค๑และผลที่
คาดวําจะได๎รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได๎ (measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช๎บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได๎ เชํน การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค๑ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได๎รับ (การคาดการณ๑ คาดวําจะได๎รับ) 
 

(๕) 
 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑ 
 

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต๎อง
เทํากับวัตถุประสงค๑หรือมากกวําวัตถุประสงค๑ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค๑
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได๎และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได๎ 
(๓) ระบุสิ่งท่ีต๎องการด าเนินงานอยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได๎ (๔) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล๎องกับความเป็นจริง 
(๕) สํงผลตํอการบํงบอกเวลาได๎ 

(๕) 
 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  
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การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
โดยใช๎รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได๎ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข๎อมูลตําง ๆ จาก 
  ๗.๑ใช๎แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (๑) แบบตัวบํงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton  
    (๓) แบบมุํงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 
System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
    (๖) แบบการประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 
Problem-Solving Method  
    (๗) แบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Participatory Methods)  
    (๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (๑๑) แบบอ่ืน ๆ ที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบ
ตามข๎อ (๑)-(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได๎ 
  ๗.๒เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได๎จริง ๆ คืออะไร คําใช๎จําย (Cost) 
เวลา  (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ 
  ๗.๓ประชาชนได๎ประโยชน๑อยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน๑อยํางไร 
  ๗.๔วัดผลนั้นได๎จริงหรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  ๗.๕ผลกระทบ (Impact) 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) 

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3/๒๕๖4  
*********************** 

  อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑   ข๎อ  ๙  ให๎ยกเลิกความในข๎อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  “ข๎อ 
๒๒ เพ่ือประโยชน๑ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท๎องถิ่น ฯ ”  
  องค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง  ได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)   
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3/2564   และได๎เสนอสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง  ให๎ความเห็นชอบเรียบร๎อยแล๎ว  
ในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3  เมื่อวันที่  24 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  และสภาองค๑การบริหารสํวน
ต าบลเวียงได๎มีมติเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นดังกลําวเรียบร๎อยแล๎ว  นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง
จึงได๎อนุมัติให๎ใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ 3/2564   ขององค๑การบริหารสํวน
ต าบลเวียง  เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาท๎องถิ่นและจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี  
งบประมาณรายจํายเพิ่มเติม  งบประมาณรายจํายเงินสะสม  ตํอไป 
  จงึประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖4 
 

     
     (ลงชื่อ)         สวาท    สมใจ 
        (นายสวาท   สมใจ ) 
                    นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง 

 


