
โครงการ/กิจกรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 

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

เวทีประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยนายสวาท สมใจ                  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง น าคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบล ลงพื้นท่ีจัดการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน และเสนอโครงการเข้าสู่ท่ีประชุม
ประชาคม เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) และเพื่อรับฟัง               
ความคิดเห็นของประชาชน ในการพิจารณาจัดท าร่ างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง                           
เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2565 ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ได้ลงพื้นท่ีประชุมประชาคม
ท้องถิ่นระดับหมู่บ้านแล้วเสร็จครบท้ัง 20 หมู่บ้าน ระหว่างวันท่ี 1 - 28 มนีาคม 2565 ประกอบด้วย 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหมู่บ้าน วัน/เดือน/ป ี ก าหนดเวลา สถานที่ 

1 หมู่ท่ี 7       บ้านทุ่งขันไชย 1  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
2 หมู่ท่ี 6       บ้านห้วยไคร้ใหม่ 2  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
3 หมู่ท่ี 24     บ้านห้วยไคร้ใต้ 3  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
4 หมู่ท่ี 17     บ้านห้วยไคร้สันติสุข 4  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
5 หมู่ท่ี 8       บ้านห้วยไคร้เก่า 7  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
6 หมู่ท่ี 21     บ้านห้วยไคร้เหนือ 8  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
7 หมู่ท่ี 25     บ้านห้วยไคร้ลานทอง 9  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
8 หมู่ท่ี  11    บ้านห้วยผ้ึง 10  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
9 หมู่ท่ี  22    บ้านทุ่งโห้งเหนือ 11  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 

10 หมู่ท่ี   5     บ้านทุ่งโห้ง 14  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
11 หมู่ท่ี  19    บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ 15  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
12 หมู่ท่ี  12    บ้านร่องริว 16  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
13 หมู่ท่ี  10    บ้านใหม่ 17  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
14 หมู่ท่ี  23    บ้านห้วยระเมศ 18  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
15 หมู่ท่ี  3      บ้านห้วยไคร้ 21  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
16 หมู่ท่ี  9      บ้านร่องขามป้อม 22  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
17 หมู่ท่ี  16    บ้านม่วงไพรวัลย์ 23  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
18 หมู่ท่ี  4      บ้านร่องแช่ 24  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
19 หมู่ท่ี  18    บ้านริมอิง 25  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 
20 หมู่ท่ี  13    บ้านห้วยหลวง 28  มีนาคม  2565 09.00 น. – 10.30 น. อาคารอเนกประสงค์ 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


