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สารบัญ 
 หน้า  

 
ส่วนที่ 1      บทน า  3-4 
ส่วนที่ 2     บญัชีโครงการ/กิจกรรม     5 
      ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  6-26 
      ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาดา้นคุณภาพชีวติ   27-28  
      ยทุธศาสตร์ท่ี  3 การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน           -  
      ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาดา้นเศรษฐกิจการพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม -  
      ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม -  
      ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาดา้นการเมืองและการบริหารงาน    -  
แบบ ผด.02/1   บญัชีจ านวนครุภณัฑส์ าหรับท่ีไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

      แผนงานบริหารบริหารทัว่ไป  
   ครุภณัฑส์ านกังาน     - 
   ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง    - 
   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์     - 
  แผนงานการศึกษา  
   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์    -  
  แผนงานเคหะและชุมชน 
   ครุภณัฑส์ านกังาน     - 
   ครุภณัฑก่์อสร้าง      - 
   ครุภณัฑส์ ารวจ     - 

ส าเนาประกาศใชแ้ผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561 ( ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 ) 29  
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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 ( ฉบบัเพิ่มเติม คร้ังท่ี 1) 

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 

21 84 7,481,200 
 

94.80 กองช่าง 

รวม 21  โครงการ 84 7,481,200 94.80  
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติ 
-แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 

4 
 

 
 
 

16 
 

 
 
 

410,000 
 

 
 
 

5.20 
 

ส านกังานปลดั 

รวม 4  โครงการ 16 410,000 5.20  
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

    กองการศึกษา 

รวม      
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
การพาณิชยกรรมและ การเกษตรกรรม  
-แผนงานการเกษตร 

    ส านกังานปลดั 

รวม      
4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-แผนงานการเกษตร 

    ส านกังานปลดั 

รวม      
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง
และการบริหารงาน 
-แผนงานบริหารทัว่ไป 

    ส านกังานปลดั 
กองคลงั 
 

รวม      
รวมทั้งส้ิน 25  โครงการ 100.00 7,891,200 100.00  

 

ผด.01 
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 บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1 ) 

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 
ก่อสร้างถนน คสล. 
จุดท่ี  1  กวา้ง 3.50  เมตร  ยาว  
94.00   เมตร  หนา 0.15 เมตร 
จากบา้นนายแกว้ ค าใส ส้ินสุด
ท่ีล าหว้ยขุ่น 
จุดท่ี 2 กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จากสวนนายกูเ้กียรติ  พรพทุธิ
ชยั  ส้ินสุดสวนนางน า  ทะค า 
 
 

300,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 คสล.หมู่ท่ี 8 
ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล.
แบบไม่มีฝาปิด  กวา้ง 0.40  
เมตร  ยาว 90  เมตร ลึก 0.40 - 
0.50  เมตร  หนา  0.10  เมตร  
จากบา้นนางสาวลลิตา  ผดั
เรือน  ส้ินสุดบา้นนายแกว้   
อุปค า 
 

146,400 หมู่ท่ี 8 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



8 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรังเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตร  หมู่ท่ี 
12 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  
กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  
2,400.00  เมตร  จากท่ีนานาย
ประยรู  อศัวภูมิ  ส้ินสุดท่ีนา
นายพลอย  ศรีมงคล 
 

494,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



9 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้ า  หมู่ท่ี 17 
ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล.
แบบมีฝาปิด  กวา้ง 0.40  เมตร  
ยาว 195.00  เมตร ลึก 0.50 - 
0.60  เมตร  หนา  0.10  เมตร  
จากบา้นนายอินหวนั  ส่ิงของ  
ส้ินสุดบา้นนายตาล  อ านาจ
ศาล 

400,000 หมู่ท่ี 17 กองช่าง             

   
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



10 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้ า  หมู่ท่ี 24 
ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล.
แบบมีฝาปิด   
จุดท่ี  1  กวา้ง 0.40  เมตร  ยาว 
64.00  เมตร ลึก 0.40 - 0.50  
เมตร  หนา  0.10  เมตร  จาก
บา้นนายตุ่น  อินเบา้  ส้ินสุด
บา้นนางจิรา  ทะทา 
จุดท่ี  2  กวา้ง 0.40  เมตร  ยาว 
64.00  เมตร ลึก 0.40 - 0.50  
เมตร  หนา  0.10  เมตร  จาก
บา้นนายมนสั   ใจอา้ย  ส้ินสุด
บา้นนายอินตุม้  ชาวไพร่ 

250,000 หมู่ท่ี 24 กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



11 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้น หมู่ท่ี 25 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ถงัเชมเปญ ขนาดจุ 15.00 
ลูกบาศก ์และก่อสร้างฐาน คสล. 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจ  านวน  1  
ชุด และติดตั้งระบบกรองน ้า 
จ  านวน 1 ชุด และติดตั้งเคร่ือง
สูบน ้า จ  านวน 1 ชุด 
 

250,000 หมู่ท่ี 25 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



12 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
หมู่ท่ี  4 

จุดท่ี 1  กวา้ง  4.00 เมตร   
ระยะ 1,250.00 เมตร  จากบา้น
นายกอ้ง  ธนะวงค ์ ส้ินสุด
สวนนายประสิทธ์ิ เชิงดอย 
จุดท่ี 2   กวา้ง  4.00 เมตร   
ระยะ 500.00 เมตร  จากบา้น
สวนนายอรุณ  เชิงเขา  ส้ินสุด
บา้นนางสุพรรณี  เพง่พิศ 

440,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



13 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 5 
ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง  
4.00  เมตร ระยะ 212.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร  จาก
สวนนายแก่น   วงคไ์ชย  
ส้ินสุดท่ีนานางอุฬาริน  
รุ่งเรือง 
 

499,800 หมู่ท่ี 5 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



14 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรังเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตร  หมู่ท่ี 6 

สายท่ี 1  กวา้ง  4.00  เมตร   ระยะ 
1,600.00 เมตร  จากส่ีแยกร่องสบั  
ส้ินสุดท่ีนานายพนม   ประหา 
สายท่ี 2   กวา้ง 3.00 เมตร   ระยะ 
800.00 เมตร  จากท่ีสวนนายจ ารัส  
ศรีโท  ส้ินสุดท่ีนานายบุญชู   ศรี
แปลงวงค ์

สายท่ี 3 กวา้ง  3.00 เมตร  ยาว 
360.00 เมตร  จากสวนนาย
ประยรู  เพียรสงวน  ส้ินสุด
สวนนายพิฑูลย ์ ศรีบุตร 

499,500 หมู่ท่ี  6 กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



15 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 

7 
ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง  
4.00  เมตร  ยาว 110.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร  จากบา้นนาย
สมเดช  จนัตนั  ส้ินสุดบา้น
นายบุญโย   วงศใ์หญ่ 
 

250,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



16 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมระบบประปา  
หมู่ 9 

ปรับปรุงซ่อมแซมถงัแชมเปญ 
ขนาดจุ 15 ลบ. และก่อสร้าง
เสริมฐาน คสล. พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 
และติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ า 
จ านวน 1 ชุด 
 

250,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



17 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ท่ี 10 
ก่อสร้างถนน คสล.  
กวา้ง  4.00   เมตร  ยาว 60.00 
เมตร หนา  0.15  เมตร  จาก
บา้นนายเหลา  แกว้ค ามูล  
ส้ินสุดสวนนางสุดา  วงศว์ฒิุ 
 

140,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



18 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 ้ า  หมู่ท่ี 11 
ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล.
แบบมีฝาปิด  กวา้ง 0.40  เมตร  
ยาว 148  เมตร ลึก 0.40 - 0.50  
เมตร  หนา  0.10  เมตร  จาก
อาคารเอนกประสงค ์ หมู่ท่ี 11  
ส้ินสุดบา้นนายปุ่น  ค  าเมา 
 

288,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



19 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 โครงการขดุลอกคลอง

หว้ยหลวง หมู่ท่ี 13 
ขดุลอกหว้ย ปากกวา้ง 6.00  เมตร  
ทอ้งกวา้ง 2.50 เมตร  ยาว 
1,340.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
เร่ิมตน้ท่ีนานางสมบติั  ปานา 
ส้ินสุดท่ีนานางอุบล  สาทอง 
 

239,000 หมู่ท่ี 13 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



20 
 

โครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ท่ี 16 
ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 
เมตร  ยาว 110.00  เมตร 
เร่ิมตน้จากสวนนายวชิยั  วงศา
สนธ์ิ  ส้ินสุดท่ีบา้นนายสุริยนั  
อนุกิจ 
 

250,000 หมู่ท่ี 16 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



21 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้ า หมู่ท่ี 18 
ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล.
แบบมีฝาปิด  
จุดท่ี 1 กวา้ง 0.40  เมตร  ยาว 
78.00  เมตร ลึก 0.50 - 0.60  
เมตร  หนา  0.10  เมตรและ
กวา้ง 0.40  เมตร  ยาว 49.00  
เมตร ลึก 0.40 - 0.50  เมตร  
หนา  0.10  เมตร จากบา้นนาย
อินหวนั  เชิงหว้ย  ส้ินสุดบา้น
นายจ านงค ์ ศิริใจ 
จุดท่ี  2  กวา้ง 0.40  เมตร  ยาว 
73.00  เมตร ลึก 0.50 - 0.60  
เมตร  หนา  0.10  เมตร จาก
บา้นนายอินหวนั  เชิงหว้ย 
ส้ินสุดบา้นนายบุญเสริฐ   
เขียวจ าปา 

400,000 หมู่ท่ี 18 กองช่าง             

ผด.02 



22 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 โครงการก่อสร้างท่อ

ระบายน ้ าพร้อมบ่อพกั  
หมู่ท่ี 19 

ก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า 
คสล.  ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง
กวา้ง 0.40  เมตร  ระยะ  
200.00  เมตร พร้อมบ่อพกั 
คสล .กวา้ง 0.60 x 0.60 เมตร 
จ านวน  20  บ่อ  จากบา้นนาย
ธนากร  กิตติภานุวงค ์ ส้ินสุด
ท่ีนานายอนนัต ์ เรือนพิบูรณ์ 
 

285,000 หมู่ท่ี 19 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



23 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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. 
18 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้ า  หมู่ท่ี 21 
ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล.
แบบมีฝาปิด   
จุดท่ี  1  กวา้ง 0.40  เมตร  ยาว 
92.00  เมตร ลึก 0.40 - 0.50  
เมตร หนา 0.10 เมตร จากบา้น
นายธนวฒัน์  บติัปัน  ส้ินสุด
สวนนายกูเ้กียรติ  พรพทุธิชยั 
จุดท่ี  2  กวา้ง 0.40  เมตร  ยาว 
33.00  เมตร ลึก 0.40 - 0.50  
เมตร  หนา  0.10  เมตร  จาก
สวนนายกูเ้กียรติ  พรพทุธิชยั  
ส้ินสุดสวนนายกูเ้กียรติ  พร
พทุธิชยั 

250,000 หมู่ท่ี 21 กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



24 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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 โครงการก่อสร้างท่อ

เหล่ียมขา้มล าหว้ยผึ้ง 
หมู่ท่ี 22 

ก่อสร้างท่อเหล่ียม  ชนิดสอง
ช่อง ขนาด 1.80 x 1.80  เมตร 
ยาว 6.00 เมตร จากบา้นนาย
ประพนัธ์  อ่วมอ าไพ ส้ินสุด
บา้นนายประพนัธ์  อ่วมอ าไพ 
 

350,000 หมู่ท่ี 22 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



25 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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. 
20 โครงการขดุลอกอ่าง

เก็บน ้ าหว้ยริว  หมู่ท่ี 23 
ขดุลอกอ่างเก็บน ้ า กวา้ง 
100.00 เมตร  ทอ้งกวา้ง 95.00 
เมตร  ยาว 70.00 เมตร ลึก  
2.00 เมตร  
 

499,500 หมู่ท่ี 23 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



26 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

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. 
21 โครงการขดุลอกอ่าง

เก็บน ้ าบา้นทุ่งโหง้ หมู่
ท่ี 5 

ขดุลอกอ่างเก็บน ้ า กวา้ง 75.00 
เมตร  ทอ้งกวา้ง 70.00 เมตร  
ยาว  200.00 เมตร  ลึกเฉล่ีย  
2.00 เมตร 

1,000,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



27 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่2   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 

- 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. 
22 โครงการสัตวป์ลอดโรค 

คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ตามพระปณิธาน
ศาสตาจารย ์ดร.สมเดจ็
พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬา
ภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี 

ด าเนินการป้องกนัโรคพิษสุนขั
บา้ในสุนขัและแมว  ท่ีอยูใ่น
พ้ืนท่ีรับผดิชอบขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลเวยีง  ทั้ง 20  
หมู่บา้น 

10,000 พ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
ของ อบต.
เวยีง 

ส านกังาน
ปลดั 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



28 
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง 
ยุทธศาสตร์ที ่2   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 

- 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. 
23 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการหมอหมู่บา้น
ในพระราชประสงค ์

กิจกรรมใหค้วามรู้และเพ่ิม
ทกัษะแก่บุคลากรในชุมชนใน
การดูแลสุขภาพอนามยัใน
ชุมชน 

140,000 บาท 
(7,000  บาท 
ต่อ 1 
หมู่บา้น) 

หมู่ท่ี  3 -25 คณะกรรม 
การหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 3-25 

            

24 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กิจกรรมการป้องกนัและ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ในชุมชน 

140,000 บาท 
(7,000  บาท 
ต่อ 1 
หมู่บา้น) 

หมู่ท่ี  3 -25 คณะกรรม 
การหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 3 

            

25 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรค
หนอนพยาธิ 

กิจกรรมการป้องกนัการเกิด
โรคท่ีเกิดจากการบริโภค
อาหารท่ีไม่ถูกสุขอนามยั 

120,000 บาท 
(6,000  บาท 
ต่อ 1 
หมู่บา้น) 

หมู่ท่ี  3 -25 คณะกรรม 
การหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 3 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ฉบับเพิ่มเติม 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  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
( ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ) ขึ้น  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง    ได้อนุมัติประกาศใช้เป็นแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  รายละเอียดปรากฏแนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้  และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://abt-wiangthoeng.go.th 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๖  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
     
               (ลงชื่อ)           สวาท    สมใจ 

                  ( นายสวาท    สมใจ ) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 
 
 


