
1 
 

 

 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
( ฉบับปรับปรุง  คร้ังที ่1 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
อ าเภอเทงิ   จังหวดัเชียงราย 

********* 
 

        
 

งานวางแผนสถิติและวชิาการ 
อบต.เวยีง   
โทร.053-795691 
 

 



2 
 

 
สารบัญ 

 หน้า  
 

ส่วนที่ 1      บทน า  3-4 
ส่วนที่ 2     บญัชีโครงการ/กิจกรรม     5 
      ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  6-25 
      ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ   26-32  
      ยทุธศาสตร์ท่ี  3 การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน   33-38  
      ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาดา้นเศรษฐกิจการพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 39-41  
      ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 42-43  
      ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาดา้นการเมืองและการบริหารงาน    44-49  
แบบ ผด.02/1   บญัชีจ านวนครุภณัฑส์ าหรับท่ีไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

      แผนงานบริหารบริหารทัว่ไป  
   ครุภณัฑส์ านกังาน     50 
   ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง    51 
   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์     52-53 
  แผนงานการศึกษา  
   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์    54  
  แผนงานเคหะและชุมชน 
   ครุภณัฑส์ านกังาน     55 
   ครุภณัฑก่์อสร้าง      56 
   ครุภณัฑส์ ารวจ     57 

ส าเนาประกาศใชแ้ผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561 ( ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 ) 58  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ส่วนที ่1   
บทน า 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 
2548 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 12 ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
จดัท าแผนด าเนินงานใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีประกาศใชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรั้บแจง้แผนงานและโครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งด าเนินงานในพื้นท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจดัท าและแกไ้ขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันาและ
กิจกรรมการพฒันาท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณนั้น  
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหมี้ความชดัเจนในการปฏิบติัมากข้ึน  ลด
ความซ ้ าซอ้นของโครงการ  พร้อมทั้งมีการประสานและบูรณาการท างานกบัหน่วยงานอ่ืน และจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนงานการด าเนินงาน     ซ่ึง จะท าใหก้ารติดตามและประเมินผล
เม่ือส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่แผนการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเวยีง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่มน้ี จะสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลเวยีงและผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป 
 
   
วตัถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันาและกิจกรรม ท่ีด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. เพื่อใหก้ารด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชดัเจนในการปฏิบติังานมากข้ึน 

3. เพื่อใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล มีการประสานงานและบูรณาการการท างานกบัส่วน
ราชการและหน่วยงานอ่ืน ๆ 

4. เป็นเคร่ืองมือส าคญัในนการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ในการควบคุมการด าเนินงาน
ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อใหก้ารติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอยา่งมี 
                              ประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 
2548  หมวด 5  ขอ้ 26  ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ  ดงัน้ี  
   (1) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพฒันา 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ท่ีด  าเนินการในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้จดัท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
   (2) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ี
ประกาศเพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั 
  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2559 
   ขอ้ 12 ใหย้กเลิกความในขอ้ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
   “ขอ้ 27 แผนการด าเนินงานใหจ้ดัท าใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรั้บแจง้แผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆท่ีตอ้งด าเนินการในพื้นท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจดัท าและการแกไ้ขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินการ  

  แผนการด าเนินงาน  เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือ ในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผล โดยจะก่อใหเ้กิดประโยชน์  ดงัน้ี 

1. สามารถท าใหก้ารบริหารจดัการทรัพยากรและการบริหารดา้นต่าง ๆ  ของหน่วยงานมี
ความเหมาะสมและคุม้ค่า 

2. มีความชดัเจนและเป็นไปไดใ้นการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ท่ีได้
ด าเนินการตามแผน 

3. สามารถเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนการน าขอ้มูล
ไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานตามภารกิจของหน่วยงาน  
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บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง   อ าเภอเทิง   จงัหวดัเชียงราย  
ยุทธศาสตร์การพฒันา/แผนงาน จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

31 32.98 5,450,000 
 

57.94 กองช่าง 

รวม 31  โครงการ 32.98 5,450,000 57.94  
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติ 
-แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
5 
4 
8 
7 

 
5.32 
4.26 
8.51 
7.45 

 
85,000 
80,000 
270,000 
140,000 

 
0.90 
0.85 
2.87 
1.49 

ส านกังานปลดั 

รวม 24  โครงการ 25.54 575,000 6.11  
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

 
 

8 
6 

 
 

8.51 
6.38 

 
 

2,691,200 
190,000 

 
 

28.61 
2.02 

กองการศึกษา 

รวม 14  โครงการ 14.89 2,881,200 30.63  
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
การพาณิชยกรรมและ การเกษตรกรรม  
-แผนงานการเกษตร 

 
 

8 

 
 

8.51 

 
 

160,000 

 
 

1.70 

ส านกังานปลดั 

รวม 8  โครงการ 8.51 160,000 1.70  
4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-แผนงานการเกษตร 

 
 

5 

 
 

5.32 

 
 

80,000 

 
 

0.85 

ส านกังานปลดั 

รวม 5  โครงการ 5.32 80,000 0.85  
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง
และการบริหารงาน 
-แผนงานบริหารทัว่ไป 

 
 

12 

 
 

12.77 

 
 

260,000 

 
 

2.76 

ส านกังานปลดั 
กองคลงั 
 

รวม 12  โครงการ 12.77 260,000 2.76  
รวมทั้งส้ิน 94  โครงการ 100.00 9,406,200 100.00  

 

ผด.01 
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 บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  -  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมู่ท่ี 3 
ก่อสร้าง ถนน คสล. กวา้ง 
4.00 มตร  ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   หรือมีพ้ืนท่ี
ถนน คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 
400.00 ตารางเมตร   พร้อม
ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย   ก่อสร้างตาม
แบบแปลนท่ี อบต.เวยีง
ก าหนดเร่ิมตน้ท่ีสวน  นายกู้
เกียรติ  พรพทุธิชยั     ส้ินสุดท่ี
สวน  นางน า      ทะค า    

200,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้ า  หมู่ท่ี 6 
ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล.  
ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร  ยาว 
105.00 เมตร  ลึก 0.50-0.60 
เมตร  หนา0.10 เมตร   แบบมี
ฝาปิด   พร้อมป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ   
จ านวน 1 ป้าย   ก่อสร้างตาม
แบบแปลนท่ี อบต.เวยีง
ก าหนด  เร่ิมตน้ท่ี    บา้นนาง
ค่าย    สิงห์ทอง    ส้ินสุดท่ี     
บา้นนางสุภาพ        แทนจ ารัส 
 

200,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



8 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมู่ท่ี 7 
ก่อสร้าง ถนน คสล. กวา้ง 
4.00 มตร  ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   มีพ้ืนท่ีถนน 
คสล. ไม่นอ้ยกวา่  400.00 
ตารางเมตร   พร้อมป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1ป้าย  ก่อสร้างตาม
แบบแปลนท่ี อบต.เวยีง
ก าหนด  เร่ิมตน้ท่ี    บา้นนาย
สุรพล    วงศใ์หญ่        ส้ินสุด
ท่ีนา นายบุญเรียม    วงศใ์หญ่ 
 

200,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



9 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการก่อสร้างร้ัว  

คสล.   และเทลาน 
คสล. อาคาร
เอนกประสงค ์หมู่ท่ี 8 

ก่อสร้างร้ัว คสล.  เมตร  สูง 
1.50  เมตร  รวมยาว 71.00 
เมตร  และเทลาน คสล.กวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว 16.50 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืน
ลาน คสล. ไม่นอ้ยกวา่  66.00  
ตารางเมตร   และเทลาน คสล. 
พ้ืนท่ีรูปสามเหล่ียม  จ านวน 
34.00 ตร.ม.  หนา 0.10 เมตร   
รวมพ้ืนท่ีลานคสล.ไม่นอ้ย
กวา่ 100.00 ตารางเมตร   
พร้อมป้ายปะชาสมัพนัธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย       
ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวยีงก าหนด 

200,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง             

ผด.02 



10 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการก่อสร้างวาง

ท่อระบายน ้ าพร้อมบ่อ
พกั  หมู่ท่ี 9 

ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า  คสล. 
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  0.40 เมตร  
ยาว 56.00 เมตร และบ่อพกั คสล. 
ขนาด   กวา้ง 0.60 x 0.60 เมตร  ลึก 
0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร   จ  านวน 
5 บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวียงก าหนด  เร่ิมตน้ท่ี   บา้น
นายพนม   โตง้ยง         ส้ินสุดท่ี   
บา้นนายพนม     โตง้ยง    และ
ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. กวา้ง 
0.50 เมตร   ยาว 58.00 เมตร  ลึก 
0.50-0.60  เมตร  แบบมีฝาปิด 
พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย   ก่อสร้างตามแบบ
แปลนท่ี อบต.เวียงก าหนด   เร่ิมตน้
ท่ี   บา้นนางสาวอรทยั   ไชยยงค ์         
ส้ินสุดท่ี   บา้นนางมณี       วรรณ
ลาโภชน์ 

200,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง             

ผด.02 



11 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ท่ี 11 
ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 3.50 
เมตร  ยาว 115.00 เมตร   หนา 
0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีถนน 
คสล. ไม่นอ้ยกวา่   402.50  
ตารางเมตร   พร้อมป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  ก่อสร้างตาม
แบบแปลนท่ี อบต.เวยีง
ก าหนด  เร่ิมตน้ท่ีบา้น   นาย
นวล   ถาเงิน      ส้ินสุดท่ีสวน    
นายเติม    พรมมา 
 

200,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



12 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการก่อสร้างท่อ

ระบายน ้ าพร้อมบ่อพกั  
หมู่ท่ี 12 

ก่อสร้างท่อระบายน ้ า ท่อ 
คสล.  ชั้น 3   ขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง  0.40 เมตร   
ยาว 146.00 เมตร  และบ่อพกั 
คสล.ขนาด  กวา้ง 0.60x0.60 
เมตร ลึก 0.60 เมตร  หนา 
0.10 เมตร   จ านวน 14  บ่อ   
พร้อมป้าย  ประชาสมัพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวยีงก าหนด   เร่ิมตน้ท่ี   
บา้นสมพงษ ์    ศิริบุญคุณ          
ส้ินสุดท่ีตล่ิงแม่น ้ าอิง 

200,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง             

 
 

ผด.02 



13 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมู่ท่ี 13 
ก่อสร้าง ถนน คสล. กวา้ง 
3.50  มตร  ยาว 54.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
ถนน คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 
189.00  ตารางเมตร    ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนท่ี อบต.เวยีง
ก าหนด  เร่ิมตน้ท่ี    บา้นนาย
สุนทร์    แกว้ลือชยั       ส้ินสุด
ท่ีบา้น   นางนุ่น        เทียนค า    

98,000 หมู่ท่ี 13 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



14 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้ า  หมู่ท่ี 17 
ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล. 
กวา้ง 0.40  เมตร   ยาว  
100.00  เมตร ลึก  0.50-0.60 
เมตร  หนา 0.10 เมตร  แบบมี
ฝาปิด   พร้อมป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตาม
แบบแปลนท่ี อบต.เวยีง
ก าหนด   เร่ิมตน้ท่ี   บา้นนาง
ค า     เข่ือนศิริ          ส้ินสุดท่ี     
บา้นนายฝาย        เข่ือนศิริ    

200,000 หมู่ท่ี 17 กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 



15 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10 โครงการปรับปรุงหอ

กระจายข่าวชุมชน  หมู่
ท่ี 21 

ปรับปรุงหอกระจายข่าว
ชุมชนพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 
1 ชุด  และจดัซ้ือเคร่ือง
กระจายเสียงพร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง   จ านวน 1 ชุด   พร้อม
ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย    ปรับปรุงตาม
แบบแปลนท่ี อบต.เวยีง
ก าหนด 

200,000 หมู่ท่ี 21 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



16 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ท่ี 22 

จุดท่ี 1 ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง 
3.50   เมตร ยาว 74.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีถนน คสล. 
ไม่นอ้ยกวา่  259.00 ตารางเมตร   
พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ
จ านวน 1 ป้าย  ก่อสร้างตามแบบ
แปลนท่ี อบต.เวียงก าหนด   เร่ิมตน้
ท่ีบา้นนายประพนัธ์    อ่วมอ าไพ       
ส้ินสุดท่ี  บา้นนายประพนัธ์    อ่วม
อ าไพ   
จุดท่ี 2  ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง 
3.00  เมตร    ยาว 45.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร   หรือมีพ้ืนท่ีถนน คสล. 
ไม่นอ้ยกวา่  135.00 ตารางเมตร    
ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ี อบต.
เวียงก าหนด   เร่ิมตน้ท่ี   บา้นนาย
สวา่ง   ดู่อุด   ส้ินสุดท่ี  บา้นนายช่ืน         
แสงค ามา  

200,000 หมู่ท่ี 22 กองช่าง             

ผด.02 



17 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
12 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค ์  หมู่ท่ี  
23 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์   
กวา้ง 4.00  เมตร    ยาว 8.00  
เมตร  สูง 3.50 เมตร   หรือมี
พ้ืนท่ีใชส้อยไม่นอ้ยกวา่  
32.00 ตารางเมตร    พร้อม
ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย    ก่อสร้างตาม
แบบแปลนท่ี อบต.เวยีง
ก าหนด 
 

200,000 หมู่ท่ี 23 กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



18 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้ าพร้อมฝาปิด   
หมู่ท่ี 24 

ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล. 
กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 100.00 
เมตร ลึก 0.50-0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร แบบมีฝาปิด  
พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวยีงก าหนด   เร่ิมตน้ท่ี    
บา้นนางฟองค า     พวงมาลา       
ส้ินสุดท่ี  บา้นนายอุดร  ทะทา 
 

200,000 หมู่ท่ี 24 กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 



19 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้ า   หมู่ท่ี  25 
ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล. 
ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ยาว 
100.00 เมตร  ลึก 0.40-0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร  แบบมี
ฝาปิด  พร้อมป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ  
จ านวน 1  ป้าย     ก่อสร้างตาม
แบบแปลนท่ี อบต.เวยีง
ก าหนด   เร่ิมตน้ท่ี    บา้นนาย
สมศกัด์ิ    ทะบุญมา           
ส้ินสุดท่ี    บา้นนางแววดาว    
หมอป่า 

200,000 หมู่ท่ี 25 กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



20 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้ าส านกังาน  
อบต.เวยีง 

ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล.   
กวา้ง  0.40  เมตร ยาว 76.00  
เมตร    ลึก 0.40 - 0.50  เมตร   
หนา 0.10 เมตร   แบบมีฝาปิด  
พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ   จ านวน 1  ป้าย   
ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวยีงก าหนด  เร่ิมตน้ท่ี  
ส านกังาน อบต.เวยีง         
ส้ินสุดท่ีร่องระบายน ้ า
สาธารณะ หมู่ท่ี 12 

150,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 



21 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
16 โครงการปรับปรุง

อาคารท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเวยีง 

ต่อเติมหอ้งเอกสาร กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
4.90 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้
สอยไม่นอ้ยกวา่ 14.70  ตารางเมตร  และ  
จดัสร้างชั้นเกบ็เอกสาร กวา้ง 0.45 เมตร 
ยาว 2.30 เมตร สูง 2.40 เมตร จ านวน 4 ชุด   
 และกวา้ง  0.45  เมตร ยาว 1.80  เมตร สูง 
2.40  เมตร จ านวน  6  ชุด  
และกวา้ง 0.45  เมตร ยาว  3.00  เมตร สูง 
2.40  เมตร จ านวน  4 ชุด  
และกวา้ง 0.45  เมตร ยาว  2.50  เมตร สูง 
2.40  เมตร  จ านวน 1 ชุด 
และกวา้ง 0.45  เมตร ยาว  1.50  เมตร สูง 
2.40  เมตร  จ านวน 1  ชุด   
และ กวา้ง  0.45  เมตร ยาว  2.70  เมตร สูง 
2.40  เมตร  จ านวน  2 ชุด    
และกวา้ง  0.45  เมตร  ยาว  1.20  เมตร  สูง 
2.40   เมตร   จ านวน   3  ชุด   
รวมทั้งหมด  21  ชุด   พร้อมป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ จ านวน  1 ป้าย  
ต่อเติมตามแบบแปลนท่ี อบต.เวียงก าหนด 

300,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กองช่าง             

ผด.02 



22 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
17 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรังเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตร ใหมี้ประสิทธิภาพ
ดียิง่ข้ึนและมีความเหมาะสม
ในการใชส้ญัจรของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี     

500,000 พ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
ของต าบล
เวยีง 

กองช่าง             

18 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนหินคลุกเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตร ใหมี้
ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนและมี
ความเหมาะสมในการใช้
สญัจรของประชาชนในพ้ืนท่ี     

300,000 พ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
ของต าบล
เวยีง 

กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



23 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
19 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอเทิง 
โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 4 

200,000 หมู่ท่ี 4 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

            

20 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเทิง 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 5 

200,000 หมู่ท่ี 5 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

            

21 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเทิง 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 10 

200,000 หมู่ท่ี 10 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

            

22 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเทิง 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 13 

102,000 หมู่ท่ี 13 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

            

23 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเทิง 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 16 

200,000 หมู่ท่ี 16 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

            

ผด.02 



24 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
24 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอเทิง 
โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 18 

200,000 หมู่ท่ี 18 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

            

25 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเทิง 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 19 

200,000 หมู่ท่ี 19 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



25 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
26 โครงการซ่อมแซม

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะท่ีช ารุดเสียหายทั้ง 
20 หมู่บา้น 

200,000 อบต.เวยีง กองช่าง             

27 โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน ้ า/ท่อระบายน ้ า
ในชุมชน 

ซ่อมแซมรางระบายน ้ า/ท่อ
ระบายน ้ าในชุมชนท่ีช ารุด
เสียหายทั้ง 20 หมู่บา้น 

อบต.เวยีง กองช่าง             

28 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บา้น 

ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้นท่ีช ารุดทั้ง 20 หมู่บา้น 

อบต.เวยีง กองช่าง             

29 โครงการซ่อมแซม
คลองส่งน ้ าเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตร 

ซ่อมแซมคลองส่งน ้ าเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีช ารุดเสียหายทั้ง 
20 หมู่บา้น 

อบต.เวยีง กองช่าง             

30 โครงการซ่อมแซม
สถานีสูบน ้ าต าบลเวยีง 

ซ่อมแซมสถานีสูบน ้ าต าบล
เวยีงท่ีช ารุดเสียหายทั้ง 5  จุด 

อบต.เวยีง กองช่าง             

31 โครงการซ่อมแซมฝาย
ชะลอน ้ า 

ซ่อมแซมฝายชะลอน ้ าท่ีช ารุด
เสียหายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต.เวยีง 

อบต.เวยีง กองช่าง             

รวม 31  โครงการ  5,450,000               



26 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  -  งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการส่งเสริม

คุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ผูสู้งอายใุหมี้สุขภาพท่ีดี  ใน
กลุ่มผูสู้งอายทุั้ง  20  ชุมชน 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

2 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวติผูพ้ิการ 

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวติผู ้
พิการใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี 
สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ 
ในผูพ้ิการ จ านวน  195  คน 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

3 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวติผูติ้ดเช้ือ 

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวติผูติ้ด
เช้ือใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี  ลด
ปัญหาดา้นสงัคม ในผูติ้ดเช้ือ  
จ านวน  55  คน 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

4 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวติสตรี 

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวติสตรี  
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ
สงัคม   ในกลุ่มสตรีทั้ง  20  
ชุมชน 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

ผด.02 



27 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  -  งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอ

เทิง  ในการด าเนินงาน
ตามโครงการสงเคราะห์
และบรรเทาทุกขร์าษฏร 
 

โครงการสงเคราะห์และ
บรรเทาทุกขร์าษฏร 

5,000 อ าเภอเทิง ก่ิงกาชาด
อ าเภอเทิง 

            

รวม 5  โครงการ  85,000               

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



28 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
31 โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฎิบติัการผลิตงานจกั
สาน 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการผลิต
งานจกัสานในกลุ่มผูส้นใจ 
จ านวน  30- 50  คน 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

32 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฎิบติัการนวดแผน
ไทย 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการนวด
แผนไทยในกลุ่มผูส้นใจ 
จ านวน  30- 50  คน 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

33 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฎิบติัการแปรรูป
สมุนไพร 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการแปร
รูปสมุนไพรในกลุ่มผูส้นใจ 
จ านวน  30- 50  คน 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

34 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฎิบติัการเล้ียงไสเ้ดือน
เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเล้ียง
ไสเ้ดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ในกลุ่มผูส้นใจ จ านวน  30- 
50  คน 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

รวม 4   โครงการ  80,000               

 

ผด.02 



29 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 

- แผนงานสาธารณสุข 
  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่  
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออก 
เพ่ือจดัซ้ือน ้ ายาเคมีในการพน่
หมอกควนัและทรายอะเบท
ในการป้องกนัลูกน ้ ายงุลายใน
ชุมชนทั้ง 20  หมู่บา้น 

50,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

2 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน ้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

เพ่ือจดัเก็บตวัอยา่งน ้ าประปา
ในชุมชนทั้ง 20 หมู่บา้น ไป
ตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้ า 

40,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

3 โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

จดักิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพในชุมชนทั้ง 20 
หมู่บา้น 

30,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

4 โครงการพฒันา
ศกัยภาพแกนน า และ
ผูน้ าองคก์รในชุมชน
ดา้นสุขภาพ 

จดัการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ความรู้และพฒันาศกัยภาพ  
อสม.ในการดูแลสุขภาพคน
ในชุมชน 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

 

ผด.02 



30 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 

- แผนงานสาธารณสุข 
-  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการรณรงค์

ควบคุม ป้องกนั และ
ระงบัโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อในต าบล
เวยีง 

จดักิจกรรมการรณรงค ์การ
ควบคุม ป้องกนัโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อในชุมชนทั้ง 
20 หมู่บา้น 

10,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

6 โครงการอบรม และ
รณรงคก์ารป้องกนัโรค
เอดส์ 

ฝึกอบรมและรณรงคใ์ห้
ความรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์ใน
ชุมชนทั้ง  20  หมู่บา้น 

10,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

7 โครงการรณรงคล์ดการ
เผาลดหมอกควนั 

จดัการรณรงคเ์พื่อลดการเผา
ตอซงัขา้ว และป่าไมใ้นพ้ืนท่ี 
เพื่อลดปัญหาหมอกควนั 

10,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

8 โครงการจดัการขยะใน
ชุมชน 

กิจกรรมการรณรงคใ์หค้วามรู้  
รวมทั้งการบริหารจดัการขยะ
ชนิดต่าง ๆ ในชุมชนทั้ง 20 
หมู่บา้น 

100,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

รวม 8   โครงการ  270,000               

ผด.02 



31 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-  งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการป้องกนั

อคัคีภยัในชุมชน 
จดักิจกรรมใหค้วามรู้ และการ
ปฏิบติัการเม่ือมีเหตุอคัคีภยั
เกิดข้ึน 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

2 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกนั
หมอกควนัและไฟป่า 

ฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั
การป้องกนัหมอกควนัและไฟ
การป้องกนัไฟป่า 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

3 โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบติัการป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

กิจกรรมการจดัตั้งศูนยอ์  านวย
ความสะดวกในการเดินทาง
ในช่วง 7 วนัอนัตรายใน
เทศกาลปีใหม่ 

30,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

4 โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบติัการป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

กิจกรรมการจดัตั้งศูนยอ์  านวย
ความสะดวกในการเดินทาง
ในช่วง 7 วนัอนัตรายใน
เทศกาลสงกรานต ์

30,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

ผด.02 



32 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-  งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 

 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการขบัข่ีปลอดภยั

ใส่ใจกฎจราจร 
จดักิจกรรมการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบักฏจราจร และ
การขบัข่ีในทอ้งถนนอยา่ง
ปลอดภยัใหก้บัประชาชนท่ี
สนใจ 

15,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

6 โครงการรณรงคแ์ละ
ป้องกนัยาเสพติด 

จดัการรณรงคใ์หค้วามรู้
เก่ียวกบัการป้องกนัและ
หลีกเล่ียงยาเสพติดในชุมชน
ทั้ง  20  หมู่บา้น 

5,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

7 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอเทิง เพื่อ
ด าเนินงานตาม
โครงการแกไ้ขปัญหายา
เสพติดอ าเภอเทิง 

โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดอ าเภอเทิง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

20,000 อ าเภอเทิง ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอเทิง 

            

รวม 7  โครงการ  140,000               

ผด.02 



33 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณท้ีองถิ่น  

- แผนงานการศึกษา 
  - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการอบรมบุคลากร

ทางการศึกษา 
กิจกรรมการอบรมใหค้วามรู้
แก่ ครูและ ผดด. ในการดูแล
พฒันาการของเด็กในสงักดั 
ศพด. 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการปรับปรุง
อาคาร ศพด. 

ปรับปรุงอาคาร ศพด.ในสงักดั
ทั้ง  5   ใหมี้ความเหมาะสมใน
การดูแลเด็กเลก็ 

100,000 อาคาร 
ศพด. 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั
ของ ศพด.ทั้ง  5  ศูนย ์และค่า
จดัการเรียนการสอนของ 
ศพด. 

805,200 ศพด.ใน
สงักดัทั้ง 5 

ศูนย ์

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพ่ิมศกัยภาพผูป้กครอง
เด็กสงักดั ศพด.ในการ
ดูแลเด็ก 

กิจกรรมการสร้างศกัยภาพ
ของผูป้กครองในการดูแลและ
เล้ียงดูเด็กในช่วงปฐมวยั 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กอง
การศึกษา 

            

ผด.02 



34 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณท้ีองถิ่น  

- แผนงานการศึกษา 
  - งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 อุดหนุนส าหรับ

สนบัสนุนอาหาร
กลางวนัโรงเรียนใน
สงักดั สพฐ. 
 

สนบัสนุนอาหารกลางวนั
โรงเรียนในสงักดั สพฐ.
จ านวน 4  โรงเรียน 

1,616,000 โรงเรียนใน
สงักดั สพฐ. 

โรงเรียนใน
สงักดั สพฐ. 

            

รวม 5   โครงการ  2,561,200               

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณท้ีองถิ่น  

- แผนงานการศึกษา 
  -  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการศูนยส่์งเสริม

การเรียนรู้และพฒันา
คุณภาพชีวติผูสู้งอายุ 

กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ของ
ผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ี ทั้ง 20 
หมู่บา้น 

50,000 วดัหว้ยไคร้, 
วดัชา้งค ้า 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการ to be number  
one  

กิจกรรมการการรณรงคป์ลุก
จิตส านึกและสร้างกระแส
นิยมท่ีเอ้ือต่อการ ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด และ
การเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทาง
จิตใจใหแ้ก่เยาวชนในชุมชน 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 

กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีของ
ต าบลเวยีง 

60,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 3  โครงการ  130,000               

 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณท้ีองถิ่น  

- แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  
-  งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการส่งเสริม

ประเพณีวนัเขา้พรรษา 
กิจกรรมการส่งเสริมประเพณี
วนัเขา้พรรษา  โดยการหล่อ
เทียนเพ่ือถวายวดัในพ้ืนท่ี 

10,000 วดัในพ้ืนท่ี 
ต าบลเวยีง 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

กิจกรรมการส่งเสริมประเพณี
ลอยกระทง โดยใหชุ้มชนมี
ส่วนร่วมในงานประเพณี 

20,000 ข่วง
วฒันธรรม
อ าเภอเทิง 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

กิจกรรมการคน้หาและ
อนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินให้
สืบสานคนรุ่นต่อไป 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กอง
การศึกษา 

            

4 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอเทิงใน
การด าเนินงานตาม
โครงการจดังานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 

โครงการจดังานพระราชพิธี
และงานรัฐพิธี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

60,000 อ าเภอเทิง ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอเทิง 

            

 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณท้ีองถิ่น  

- แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  
-  งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 อุดหนุนท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอเทิงใน
การด าเนินงานตาม
โครงการจดังาน
ประเพณีจงัหวดัและ
อ าเภอ 
 

โครงการจดังานประเพณี
จงัหวดัและอ าเภอ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

40,000 อ าเภอเทิง ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอเทิง 

            

รวม 5   โครงการ  150,000               

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณท้ีองถิ่น  

- แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  
-  งานกฬีาและนันทนาการ 
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการกีฬาสี ศพด. กิจกรรมจดัการแข่งขนักีฬา

ของเด็กในสงักดั ศพด.ทั้ง 5 
ศูนย ์
 

40,000 สนามกีฬา
โรงเรียนใน
สงักดั สพฐ.  

กอง
การศึกษา  

            

รวม 1   โครงการ  40,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่4   การพฒันาด้านเศรษฐกจิ  การพาณชิยกรรมและการเกษตรกรรม  

- แผนงานการเกษตร 
-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการส่งเสริมการ
ผลิตพืชอินทรียเ์พื่อลด
การใชส้ารเคมีในการท า
เกษตรกรรม 

กิจกรรมการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการผลิตพืชอินทรีย ์ 
เพื่อลดการใชส้ารเคมีในการ
ผลิต  

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมกัอินทรีย์
ชีวภาพ 

กิจกรรมการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการผลิตปุ๋ยหมกั
ชีวภาพ ของชุมชนทั้ง 20 
หมู่บา้น  

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการส่งเสริมผลิต
สารชีวภณัฑท์ดแทน
การใชส้ารเคมีเพื่อ
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 

กิจกรรมการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการผลิตสารชีว
ภณัฑ ์เพื่อลดการใชส้ารเคมี
ในการป้องกนัศตัรูพืช  

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่4   การพฒันาด้านเศรษฐกจิ  การพาณชิยกรรมและการเกษตรกรรม  

- แผนงานการเกษตร 
-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการส่งเสริมการ
ผลิตสินคา้เกษตร
ปลอดภยัและไดม้าตร 
ฐานตามระบบ
การเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
( GAP ) 

กิจกรรมการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการผลิตสินคา้
เกษตรท่ีมีใบรับรอง GAP  

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

5 โครงการอบรมส่งเสริม
การด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการพึ่งพาตนเองโดย
ยดึหลกัเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

6 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ การตรวจ
วเิคราะห์ดินและการใช้
ปุ๋ยสัง่ตดั 

กิจกรรมการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการตรวจวเิคราะห์
ดิน  เพ่ือใชปุ๋้ยสัง่ตดัใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด ในพ้ืนท่ี 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

ผด.02 



41 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่4   การพฒันาด้านเศรษฐกจิ  การพาณชิยกรรมและการเกษตรกรรม  

- แผนงานการเกษตร 
-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการส่งเสริม

การตลาดและพฒันา
สินคา้เกษตรและ
ผลิตภณัฑชุ์มชน 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ผลิตภณัฑชุ์มชน และการ
สร้างตลาดในการกระจาย
สินคา้  

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

8 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

กิจกรรมการส่งเสริมและให้
ความรู้ในแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าใน
สินคา้ดา้นการเกษตร  

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

รวม 8  โครงการ  160,000               

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



42 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่5   การพฒันาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
                         -    แผนงานการเกษตร 

- งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้ 
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติโดย
การรณรงคป์ลูกหญา้
แฝกอนัเน่ือง มาจาก
พระราชด าริ 
 

กิจกรรมการปลูกหญา้แฝก
เพ่ืออนุรักษแ์ละรักษาแหล่งน ้ า
ในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าสาธารณะใน
พ้ืนท่ีต าบลเวยีง  

5,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

2 โครงการปลูกป่าชุมชน 
เฉลิมพระเกียรติ 

กิจกรรมการปลูกตน้ไม ้ใน
พ้ืนท่ีป่าชุมชน  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
ป่าชุมชนใหค้วามอุดม
สมบูรณ์  

5,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

3 โครงการรักน ้ า รักป่า 
รักษาแผน่ดิน 

กิจกรรมการส่งเสริมและดูแล
รักษาแหล่งน ้ า  ป่าไม ้ใหมี้
ความเหมาะสมกบัการ
ด ารงชีวติของประชาชน 

10,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

 

ผด.02 



43 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่5   การพฒันาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
                         -    แผนงานการเกษตร 

- งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้ 
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการจดัท าแนวกนั

ไฟป่าชุมชน 
กิจกรรมการสร้างแนวป้องกนั
ไฟป่า  เพื่อป้องการการ
ลุกลามของไฟป่า  

10,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

5 โครงการก าจดั
ผกัตบชวาในแหล่งน ้ า
สาธารณะ 

กิจกรรมการก าจดัผกัตบชวา
ในแหล่งน ้ าสาธารณะในพ้ืนท่ี
ชุมชนทั้ง  20  หมู่บา้น  

50,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

รวม 5   โครงการ  80,000               

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



44 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่6   การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

- งานบริหารทัว่ไป 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการฝึกอบรมเพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพ
พนกังานและลูกจา้ง  
และสมาชิกสภา อบต.
เวยีง   

กิจกรรมการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ พนกังาน ลูกจา้ง  
ส.อบต.  เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพใน
การใหบ้ริการประชาชนใน
พ้ืนท่ี  

50,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

2 โครงการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉนัท ์

กิจกรรมการสร้างความ
ปรองดองสมาฉนัทแ์ก่ชุมชน
ทั้ง 20  หมู่บา้น  

25,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

3 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย  

กิจกรรมใหค้วามรู้และ
ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

15,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

4 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ฯ 
และพนกังานของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

กิจกรรมฝึกอบรมใหแ้ก่
ผูบ้ริหาร  ส.อบต. พนกังานใน
สงักดั อบต.  ในดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ในองคก์ร 

15,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

ผด.02 



45 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่6   การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

- งานบริหารทัว่ไป 
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการพฒันาศูนย์

ขอ้มูลข่าวสารของ
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเวยีง 

กิจกรรมการพฒันาระบบ
ขอ้มูลข่าวสารของ อบต.ใหมี้
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
และสามารถอ านวยความ
สะดวกดา้นขอ้มูลข่าวสาร
ใหก้บัผูท่ี้สนใจ 

15,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

6 โครงการกิจกรรม 5 ส กิจกรรมการจดัระเบียบ 
ส านกังานใหมี้ความเหมาะสม
และเป็นระเบียบเรียบร้อย  

30,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

7 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ส านกังาน อบต.
เวยีง 

กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทศัน์
ทั้งดา้นในและนอกอาคาร 
สนง.ใหมี้ความเหมาะสมกบั
การใหบ้ริการประชาชน 

45,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

 
 

ผด.02 



46 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่6   การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

- งานบริหารทัว่ไป 
ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 อุดหนุนคณะกรรมการ

พฒันาสตรีอ าเภอเทิงใน
การด าเนินงานตาม
โครงการจดักิจกรรม
เน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ 

โครงการจดักิจกรรมเน่ืองใน
วนัแม่แห่งชาติ 

5,000 ท่ีวา่การ
อ าเภอเทิง 

คณะกรรม 
การพฒันา
สตรีอ าเภอ
เทิง 

            

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรีอ าเภอเทิงใน
การด าเนินงานตาม
โครงการจดักิจกรรม
เน่ืองในวนัสตรีสากล 

โครงการจดักิจกรรมเน่ืองใน
วนัสตรีสากล 

7,000 ท่ีวา่การ
อ าเภอเทิง 

คณะกรรม 
การพฒันา
สตรีอ าเภอ
เทิง 

            

รวม 9   โครงการ  207,000               

 
 
 
 
 

ผด.02 



47 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่6   การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

- งานวางแผนสถิติและวชิาการ 
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
กิจกรรมการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งการออกรับฟัง
ปัญหาและความตอ้งการของ
ชุมชนเพื่อเป็นขอ้มูลในการ
ปรับปรุงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
รวมทั้งกิจกรรมการส่งเสริม
และสนบัสนุนการจดัท า
แผนพฒันาหมู่บา้นทั้ง 20 
หมู่บา้น 

20,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

รวม 1   โครงการ  20,000               

 
 
 
 
 

ผด.02 



48 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่6   การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

- งานบริหารงานคลงั 
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการฝึกอบรมเพื่อ

เพ่ิมศกัยภาพใหแ้ก่
คณะกรรมการประชา 
คมทอ้งถ่ินในการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐ 

กิจกรรมการฝึกอบรมใหค้วาม 
รู้แก่คณะกรรมการ ตวัแทน
ประชาคมทอ้งถ่ิน  ในดา้นการ
จดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐ  
รวมทั้งการควบคุมดูแลการ
ปฏิบติังานขององคก์รภาครัฐ  
เพ่ือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการด าเนินงาน
ใหมี้ความถูกตอ้งตรงตาม
ระเบียบ ฯ  

15,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กองคลงั             

 
 
 
 
 

ผด.02 



49 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่6   การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

- งานบริหารงานคลงั 
 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 อุดหนุนเทศบาลต าบล

บา้นปลอ้งในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารศูนยข์อ้มูล
ข่าวสารการจดัซ้ือ-จดั
จา้ง และสถานท่ีกลาง
ในการประกวดราคา/
สอบราคา ของ อปท. 
ระดบัอ าเภอ อ าเภอเทิง  
จงัหวดัเชียงราย 

โครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารศูนย์
ขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือ-จดั
จา้ง และสถานท่ีกลางในการ
ประกวดราคา/สอบราคา ของ 
อปท. ระดบัอ าเภอ อ าเภอเทิง  
จงัหวดัเชียงราย 

18,000 ศูนยข์อ้มูล
ข่าวสาร
ระดบั
อ าเภอ 
อ าเภอเทิง 

เทศบาล
ต าบลบา้น
ปลอ้ง 

ยงัไม่มีแนวทางหรือระเบียบในการด าเนินการเบิกจ่ายได ้

รวม 2  โครงการ  33,000    

 
 

ผด.02 



50 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                -  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
ล าดบั ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย
. 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ี
ท างาน 

จดัซ้ือเกา้อ้ีท างาน จ านวน  4  
ตวั 

8,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

2 โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศชนิด
แขวน ขนาด 36,000  บี
ทีย ู

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิด
แขวน ขนาด 36,000  บีทีย ู 
จ านวน  3  เคร่ือง 

141,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

 รวม   2  รายการ  149,000               
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51 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
                                -  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
ล าดบั ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย
. 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัซ้ือ
รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด  1  ตนั 

จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด  1  ตนั  แบบดบัเบ้ิล
แคบ  จ านวน  1  คนั 

952,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

 รวม   1   รายการ  952,000               
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52 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
                                -  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
ล าดบั ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย
. 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 
1 

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 
1   จ านวน  3  เคร่ือง 

88,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

2 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 
2 

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ท่ี 2   จ านวน  1   เคร่ือง 

30,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

3 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้า 

จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
จ านวน  4  ตวั 

11,200 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 
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53 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
                                -  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
ล าดบั ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย
. 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 
1 

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 
1   จ านวน  3  เคร่ือง 

66,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กองคลงั             

5 โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองพิมพช์นิด Dot 
Matrix Printer แบบแคร่
ยาว 

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์
ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร่ยาว  จ านวน  1  เคร่ือง 

23,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กองคลงั             

6 โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองพิมพ ์
Multifunction แบบฉีด
หมึก  Injet 

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์
Multifunction แบบฉีดหมึก  
Injet  จ านวน   1   เคร่ือง 

7,700 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กองคลงั             

 รวม   6  รายการ  225,900               
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
                                -  แผนงานการศึกษา 

 
ล าดบั ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  

( บาท ) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย
. 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 
1 

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 
1   จ านวน  4 เคร่ือง 

44,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้า 

จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
จ านวน  2  ตวั 

5,600 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองพิมพ ์
Multifunction แบบฉีด
หมึก  Injet 

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์
Multifunction แบบฉีดหมึก  
Injet  จ านวน   2   เคร่ือง 

15,400 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม   3   รายการ  65,000               
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55 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                -  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดบั ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย
. 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัซ้ือตูเ้หลก็ 
2 บาน 

จดัซ้ือตูเ้หลก็ 2 บาน  จ านวน  
2  ตู ้

11,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กองช่าง             

 รวม    1   รายการ  11,000               
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56 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
                                -  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดบั ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย
. 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัซ้ือแบบ
หล่อลูกปูนทรงเหล่ียม 

จดัซ้ือแบบหล่อลูกปูนทรง
เหล่ียม ขนาด 15x15x15 ซม.
จ านวน 3 ลูกพร้อมเหลก็
กระทุง้จ านวน  1  อนั 

8,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กองช่าง             

2 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
เช่ือมโลหะแบบอินวอ
เตอร์ 

จดัซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะแบบ
อินวอเตอร์  จ านวน  1  เคร่ือง 

6,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กองช่าง             

3 โครงการจดัซ้ือสวา่น
แบบไร้สาย 

จดัซ้ือสวา่นแบบไร้สาย  
จ านวน  1  เคร่ือง 

4,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กองช่าง             

 รวม   3   รายการ  18,000               
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57 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ส ารวจ 
                                -  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดบั ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  
( บาท ) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย
. 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัซ้ือลอ้วดั
ระยะ ระบบดิจิตอล 

ลอ้วดัระยะ ระบบดิจิตอล  
จ านวน  2  ตวั 

12,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กองช่าง             

2 โครงการจดัซ้ือไม ้
สตาฟฟ์ 

จดัซ้ือไม ้สตาฟฟ์  จ านวน 1  
อนั 

3,000 ส านกังาน 
อบต.เวยีง 

กองช่าง             

 รวม  2   รายการ  15,000               

ผด.02/1 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ) 

 
   อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๖๔  วรรค ๓     และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๕ ข้อ ๒๖    และตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙    
   องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ( 
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๑ ) ขึ้น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๖๒๔๗  ลงวันที่ ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   เรื่อง แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม แบบ ผด.๐๒/๑ ( แบบบัญชีจ านวน
ครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น )     และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง    
ได้อนุมัติประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เวียง  รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
http://abt-wiangthoeng.go.th/index.php 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๗  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
     
               (ลงชื่อ)           สวาท    สมใจ 

                ( นายสวาท    สมใจ ) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 
 
 


