
 
 

 

( พ.ศ. 2561 - 2565 ) 

แก้ไข (ฉบับที่ 1) 

อ ำเภอดอกค ำใต้      จังหวัดพะเยำ 
 

โทร./โทรสำร  0  5445  7067 
 



ค ำน ำ 
 

ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคือเวียง ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2561 - 2565) แต่เนื่องด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคือเวียง ได้เสนอแก้ไขโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือให้สอดคลองกับควำมต้องกำรของประชำชน สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน 
และทันต่อสถำนะกำรณ์ในปัจจุบัน  
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคือเวียง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1) จะได้ใช้เป็นแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม 
งบประมำณจำกหน่วยรำชกำรอ่ืน และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
คือเวียงอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
 
        
        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคือเวียง 
 

 



ยทุธศำสตรจ์งัหวดัที ่1 สง่เสรมิกำรเกษตรปลอดภยั และกำรคำ้ กำรลงทนุ เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั, 2. สง่เสรมิและพฒันำกำรทอ่งเทีย่วเชิงอนรุกัษเ์รยีนรูว้ถิีชมุชนใน
แนวทำงเศรษฐกจิพอเพยีง, 3. พฒันำเมอืงและโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

 ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.ในเขตจงัหวดัพะเยำ 1 พฒันำระบบเศรษฐกจิ 

ยทุธศำสตรท์ี ่1  พฒันำระบบเศรษฐกจิ 

แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

แนวทำงที่ 1.1  กำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำน เพื่อรองรบักำรเปลีย่นแปลงและสนบัสนนุระบบเศรษฐกจิ กำรท่องเทีย่ว กำรคำ้ และกำรลงทนุ 

ที ่ โครงกำร วตัถปุระสงค ์

เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่ำดวำ่
จะไดร้บั 

หนว่ยงำนที่
รบัผดิชอบ 2561 

(บำท) 

2562 

(บำท) 

2563 

(บำท) 

2564 

(บำท) 

2565 

(บำท) 

1 โครงกำร
ปรับปรุงถนนลง
หินคลุกปรับ
เกลี่ย หมู่ที่ 7,9   

เพื่อให้
ประชำชนใน
ต ำบลมีกำร
คมนำคม
สะดวกรวดเร็ว 

จุดที่ 1 สำยนำลุงห
น้อยช่ำย ขนำดกว้ำง
เฉลี่ย 2.50 ม. ยำว 
1,000.00 ม. หรือมี
ปริมำณหินคลุกไม่น้อย
กว่ำ 250.00 ลูกบำศก์
เมตร จดุที่ 2 หมูที่ 9 
สำยนำครูวงค์ ขนำด
กว้ำงเฉลี่ย 2.50 ม. 
ยำว 1,000.00 ม. 
หรือมีปรมิำณหินคลุกไม่
น้อยกว่ำ 250.00 
ลูกบำศก์เมตร หรือมี
ปริมำณหินคลุกรวมทั้ง 
2 สำยไม่น้อยกว่ำ 
500.00 ลูกบำศก์เมตร 

- - 124,000 282,000 - จ ำนวน
ถนนท่ีมี
กำร
ปรับปรุง 
 

ประชำชนมี
กำร
คมนำคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

 
 
 
 



แผนงำนกำรเกษตร งำนอนรุกัษแ์หลง่น้ ำและปำ่ไม ้

แนวทำงที่ 1.2 กำรพฒันำแหลง่น้ ำ และบรกิำรจดักำรน้ ำ เพือ่ประชำชน 

ที ่ โครงกำร วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีม่ำ ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่ำดวำ่
จะไดร้บั 

หนว่ยงำนที่
รบัผดิชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรปรับปรุง
วำงท่อคลองห้วยขี้
หมู หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนำ
แหล่งน้ ำเพื่อ
ท ำกำรเกษตร 

ปรับปรุงวำงท่อ ขนำด 
30 ยำว 170 ม. 

- - 174,500 - - จ ำนวน
กำร
ปรับปรุง
ท่อส่งน้ ำ 

ประชำชนมี
แหล่งน้ ำไว้
ใช้ใน
กำรเกษตร 

กองช่ำง 

2 โครงกำรขุดลอก
ล ำเหมือง        
ทุ่งมะขำม 

เพื่อลดควำม
ตื้นเขินของ
แหล่งน้ ำ
สำมำรถเก็บ
น้ ำไว้ใช้
กำรเกษตร 

ปำกกว้ำงเฉลี่ย  4.00 
– 6.00. ม. ยำว 
550 ม. 
ขุดลึกจำกเดิมเฉลี่ย         
0.50 ม. 
ยำว 1,500.00 ม. 

- - 20,400 86,600. - จ ำนวน
ปริมำณที่
กักเก็บน้ ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชำชนมี
แหล่งน้ ำไว้
ใช้ใน
กำรเกษตร 

กองช่ำง 

3 โครงกำรขุดลอก
ล ำเหมืองดงมะเมำ้ 

เพื่อลดควำม
ตื้นเขินของ
แหล่งน้ ำ
สำมำรถเก็บ
น้ ำไว้ใช้
กำรเกษตร 

ปำกกว้ำงเฉลี่ย 2.20  
– 4.00 ม.ขุดลึกจำก
เดิมเฉลี่ย  0.50 ม. 
ยำว  2,225 ม. 

- - 81,500 - - จ ำนวน
ปริมำณที่
กักเก็บน้ ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชำชนมี
แหล่งน้ ำไว้
ใช้ใน
กำรเกษตร 

กองช่ำง 

4 โครงกำรขุดลอก
ล ำเหมืองสำขำ
ร่องช้ำง หมู่ที่ 8 
ถึงห้วยขี้หมู 

เพื่อลดควำม
ตื้นเขินของ
แหล่งน้ ำ
สำมำรถเก็บ
น้ ำไว้ใช้
กำรเกษตร 

ปำกกว้ำงเฉลี่ย 3.50  
- 10.00 ม. 
ขุดลึกจำกเดิมเฉลี่ย               
0.50 ม. 
ยำว 1,975.00 ม. 

- - 140,600 - - จ ำนวน
ปริมำณที่
กักเก็บน้ ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชำชนมี
แหล่งน้ ำไว้
ใช้ใน
กำรเกษตร 

กองช่ำง 

5 โครงกำรขุดลอก
ล ำเหมืองสำยแยก

เพื่อลดควำม
ตื้นเขินของ

ปำกกว้ำงเฉลี่ย 2.50 
– 5.50 ม. 

- - 90,400 - - จ ำนวน
ปริมำณที่

ประชำชนมี
แหล่งน้ ำไว้

กองช่ำง 



ที ่ โครงกำร วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีม่ำ ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่ำดวำ่
จะไดร้บั 

หนว่ยงำนที่
รบัผดิชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

เหมืองหลวง     
หมู่ที่ 5 

แหล่งน้ ำ
สำมำรถเก็บ
น้ ำไว้ใช้
กำรเกษตร 

ขุดลึกจำกเดิมเฉลี่ย               
0.50 ม. 
ยำว 1,800.00 ม. 

กักเก็บน้ ำ
เพิ่มขึ้น 

ใช้ใน
กำรเกษตร 

 
 
 


