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ส่วนท่ี 1   
บทน า 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559  ข้อ 12 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการจัดท า
แผนด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน  ส าหรับ
แผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณนั้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
พร้อมทั้งมีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอื่นและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนงานการด าเนินงาน     ซึ่งจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เล่มนี ้จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
   
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. เพื่อให้การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
3. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีการประสานงานและบูรณาการการท างานกับส่วน

ราชการและหน่วยงานอื่น ๆ 
4. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน ในการควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมี 

                          ประสทิธิภาพ 
 
ขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548  หมวด 5  ข้อ 26  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ  ดังนี้  
   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 
   ข้อ  12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ ข้อ 27    แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน        นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค    รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ    ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น     การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน” 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินการ  

  แผนการด าเนินงาน  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ในการติดตามการด าเนินงาน และ
การประเมินผล โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์  ดังนี้ 

1. สามารถท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารด้านต่าง ๆ  ของหน่วยงานมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่า 

2. มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการ
ตามแผน 

3. สามารถเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการน าข้อมูลไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
  
26  โครงการ 

 
 

25.24 

 
 

2,900,000 

 
 

9.52 

กองช่าง 

รวม 26 โครงการ 25.24 2,900,000 9.52  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
-แผนงานสาธารณสุข  
- แผนงานรักษาความสงบภายใน  
-แผนงานเคหะและชุมชน 

 
3  โครงการ 
5  โครงการ 
9  โครงการ 

11  โครงการ 
1  โครงการ 

 
2.91 
4.85 
8.74 

10.68 
0.97 

 
45,000 

130,000 
615,000 
570,000 
40,000 

 
0.15 
0.43 
2.02 
1.87 
0.13 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

รวม 29  โครงการ 28.16 1,400,000 4.60  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
-แผนงานการศึกษา  
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 

10  โครงการ 
10  โครงการ 

 
 

9.71 
9.71 

 
 

2,907,760 
235,000 

 
 

9.55 
0.77 

กองการศึกษา 

รวม 20 โครงการ 19.42 3,142,760 10.32  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การพาณิชยกรรมและ การเกษตรกรรม  
-แผนงานการเกษตร 

 
 

7  โครงการ 

 
 

6.80 

 
 

160,000 

 
 

0.53 

ส านักงานปลัด 

รวม 7  โครงการ 6.80 160,000 0.53  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-แผนงานการเกษตร 

 
 

4  โครงการ 

 
 

3.88 

 
 

90,000 

 
 

0.30 

ส านักงานปลัด 

รวม 4 โครงการ 3.88 90,000 0.30  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารงาน 
-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานงบกลาง 
 

 
 

11  โครงการ 
3  โครงการ 

 

 
 

10.68 
2.91 

 
 

172,000 
18,223,800 

 
 

0.56 
59.83 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
 

รวม 14  โครงการ 13.59 18,395,800 60.40  
- แผนงานรักษาความสงบภายใน (ผด.
02/1) 

2  โครงการ 1.94 2,370,000 7.78 ส านักงานปลัด 

- แผนงานเคหะและชุมชน (ผด.02/1) 1  โครงการ 0.97 2,000,000 6.57 กองช่าง 

รวม 3  โครงการ 2.91 4,370,000 14.35  
รวมทั้งสิ้น 103 โครงการ 100.00 30,458,560 100.00  

 

ผด.01 
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า หมู่ที ่3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 100.00 
เมตร ลึก 0.50 - 0.60 
เมตร หนา 0.10 เมตร มี
ฝาปิด พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนที ่อบต.
เวียงก าหนด เริ่มต้นที่สวน 
นายอิน เมืองอินต๊ะ สิ้นสุด
ที่บ้าน นางปัน จันฟอง 

200,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



7 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการก่อสร้างท่อ
สูบน ้าดิบประปา หมู่
ที่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อ
สูบน ้า ท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ช้ัน 
13.5 รวมยาว 892.00 
เมตร และติดตั้งเครื่อง
สูบน ้า จ านวน 1 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง พร้อม
ปูายระชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนที ่อบต.
เวียงก าหนด เริ่มต้นที่ตลิ่ง
แม่น ้าอิง สิ้นสุดที่ประปา
หมู่บ้าน 

200,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 



8 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า หมู่ที ่5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. ช่วงที่ 1 
ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
80.00 เมตร ลึก 0.50-0.60 
เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝา
ปิด ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียง ก าหนด เริ่มต้นที่
บ้าน นางปาริชาต เครือจันทร์ 
สิ้นสุดที่บ้าน นายวิรัตน์ 
ชัชวาลปรีชา และช่วงที่ 2 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
20.00 เมตร ลึก 0.50-0.60 
เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝา
ปิด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์ 
โครงการจ านวน 1 ปูาย 
ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงก าหนด เริ่ม 
ต้นที่บ้าน นายอุดม วงค์ไชย 
สิ้นสุดที่บ้านนายอุดม วงค์ไชย 

200,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

ผด.02 



9 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที ่6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 600.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร มี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
210.00 ลูกบาศก์เมตร มี
พื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อย
กว่า 3,000.00 ตาราง
เมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนที ่อบต.
เวียงก าหนด เริ่มต้นที่นา
นางสมจันทร ์ศรีรัตน์ 
สิ้นสุดที่นา สุรจิต มะโนชัย 

200,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

 
 

ผด.02 



10 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการเทพื้น คสล. 
อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที ่8 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเทพ้ืนคสล.
ขนาดกว้าง 8.40 เมตร ยาว 
21.00 เมตรหนา 0.15 เมตรมี
พ้ืนที่ คสล. จ านวน 176.40 
ตารางเมตรและกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรมีพ้ืนที่ คสล. จ านวน 60.00 
ตารางเมตร และกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพ้ืนที่ คสล.จ านวน 28.00 ตาราง
เมตร และเทพ้ืนคสล.รูปสามเหลี่ยม 
หนา 0.15 เมตรจ านวน 24.15 
ตารางเมตรและกว้าง 1.30 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรมีพ้ืนที่พ้ืนคสล.จ านวน 32.50 
ตารางเมตรและ เทพ้ืน คสล.รูปสาม 
เหลี่ยมหนา 0.15 เมตร จ านวน 
11.25 ตารางเมตร หนา 0.15 
เมตร รวมมีพ้ืนที่ คสล.ทั้งหมด 
จ านวน 332.30 ตารางเมตรพร้อม
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ปูาย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียง ก าหนด 

200,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

ผด.02 



11 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการปรับปรุง
ฝายชะลอน ้า หมู่ที ่9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ฝายคสล. ยาว 30.00 
เมตร สูง 2.50 เมตร หนา 
0.20 เมตร มีพื้นที่ฝาย 
คสล. ไม่น้อยกว่า 75.00 
ตารางเมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที ่อบต.
เวียงก าหนด เริ่มต้นที่ตลิ่ง
แม่น ้าลาว สิ้นสุดที่ฝาย
ชะลอน ้า 

200,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



12 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที ่10 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ระบบประปา จ านวน 1 
ระบบ และติดตั้งเครื่องสูบ 
น ้า จ านวน 1 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที ่อบต.
เวียง ก าหนด 
 

200,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



13 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที ่11 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อ
บาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึก 100.00 เมตร 
จ านวน 1 บ่อ ปริมาณน ้า
ไม่น้อยกว่า 5.00 
ลูกบาศก์เมตร ต่อ 1 
ช่ัวโมง พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย ขุดเจาะ
ตามแบบแปลนที ่อบต.
เวียงก าหนด 

200,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



14 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการปรับปรุง
คลองส่งน ้าดาด
คอนกรีต หมู่ที ่12 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
คลองส่งน ้าดาดคอนกรีต 
จ านวน 11.00 จุด ยาว 
รวม 145.00 เมตร รวมมี
พื้นที่ปรับปรุงคลองดาด
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
522.00 ตารางเมตร 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
ปรับปรุงตามแบบแปลนที ่
อบต.เวียงก าหนด เริ่มต้นที่
นา นายธงชัย ผิวค า สิ้นสุด
ที่คลองส่งน ้า 

200,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 



15 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที ่13 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 116.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 
406.00 ตารางเมตร 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
ก่อสร้างตามแบบแปลนที ่
อบต.เวียงก าหนด เริ่มต้นที่
บ้านนายวิเชียร พิมพ์พา 
สิ้นสุดที่สวนนางก๋อง 
เลื่อมใส 

200,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 



16 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค

. 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการขุดลอกหลง
ทราย หมู่ที ่16 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหลง
ทราย ขนาดกว้าง 45.00 
เมตร ท้องกว้าง 40.00 
เมตร ยาว 70.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือ
มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
5,600.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ปูาย 
ขุดลอกตามแบบแปลนที ่
อบต.เวียงก าหนด เริ่มต้นที่
สาธารณประโยชน ์สิ้นสุดที่
หลงทราย 

200,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



17 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า หมู่ที ่17 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 100.00
เมตร ลึก 0.40-0.50
เมตร หนา 0.10 เมตร มี
ฝาปิด พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนที ่อบต.
เวียง ก าหนด เริ่มต้นที่บ้าน 
นายฝาย เข่ือนศิร ิสิ้นสุดที่
บ้าน นายเขียน เข่ือนศิร ิ

200,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



18 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า หมู่ที ่18 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน ้า ช่วงที่ 1 ก่อสร้าง
รางระบายน ้า คสล. กว้าง 
0.40เมตร ยาว 63.00 เมตร 
ลึก 0.60-0.75 เมตร หนา 
0.10 เมตร มีฝาปิด ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
ก าหนด เริ่มต้นที่บ้านนางยอง 
สังข์ทอง สิ้นสุดที่บ้านนาย
สมเกียรติ สุขสาร และช่วงที่ 2 
ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
27.00 เมตร ลึก 0.35-0.40 
เมตร หนา 0.10 เมตร มีฝา
ปิดพร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงก าหนดเริ่มต้นที่บ้าน
นายแก้ว คนเดิม สิ้นสุดที่บ้าน
นายสุรัตน์ชัย สามล 

200,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

ผด.02 



19 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที ่21 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
ถนน คสล.400.00 
ตารางเมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนที ่อบต.
เวียงก าหนด เริ่มต้นที่สวน 
นายทวน บัตรปัน สิ้นสุดที่
สวน นายอุดม ชาติคง 

200,000 หมู่ที่ 21 กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



20 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการปรับปรุง
ฝายน ้าล้นล าห้วยผึ้ง 
หมู่ที ่22 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ฝายคสล. ยาว 45.00 
เมตร ลาดเอียง 3.00 
เมตร หนา 0.20 เมตร มี
พื้นที่ฝาย คสล. ไม่น้อย
กว่า 135.00 ตาราง 
เมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที ่อบต.
เวียงก าหนด เริ่มต้นที่
ฝายน ้าล้น สิ้นสุดล าห้วยผึ้ง 

200,000 หมู่ที่ 22 กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



21 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  -  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที ่23 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคาร คสล. ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 10.00 
เมตร สูง 4.00 เมตร 
อาคารมีพื้นที่ใช้สอย 
จ านวน 50.00 ตาราง
เมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์ โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที ่อบต.
เวียง ก าหนด 

200,000 หมู่ที่ 23 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



22 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว หมู่ที ่
24 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอ
กระจายข่าว ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร สูง12.00 
เมตร จ านวน 1ชุด และ
ติดตั้งเครื่องกระจายเสียง 
จ านวน 1 ชุด พร้อม 
ปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
ก่อสร้างตามแบบแปลนที ่
อบต.เวียง ก าหนด 

200,000 หมู่ที่ 24 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



23 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
18 โครงการปรับปรุง

ถนนลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงถนนลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร ให้ดีย่ิงข้ึน
และมีความเหมาะสมใน
การใช้สัญจรเข้าพื้นที่
เกษตรกรรมของประชาชน
ในพื้นที่ 

300,000 ถนนลูกรัง
ในพื้นที่

รับผิดชอบ
ของ อบต.

เวียง 

กองช่าง             

19 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นที่
การเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงถนนหินคลุก
เข้าพื้นที่การเกษตร ให้ดี
ยิ่งขึ้นและมีความเหมาะสม
ในการใช้สัญจรเข้าพื้นที ่
เกษตรกรรมของประชาชน
ในพื้นที่ 

200,000 ถนนหิน
คลุกใน
พื้นที่

รับผิดชอบ
ของ อบต.

เวียง 

กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 



24 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการปรับปรุง
ฝายชะลอน ้า 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
ชะลอน ้าที่ช ารุดเสียหาย 
ให้สามารถชะลอการไหล
ของน ้าและกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในการท าการเกษตรกรรม
ของประชาชนในพื้นที ่

150,000 ฝายชะลอ
น้ าในพื้นที่
รับผิดชอบ
ของ อบต.

เวียง 

กองช่าง             

21 โครงการปรับปรุง
สถานีสูบน ้า 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงสถานีสูบน ้า 
เพื่อให้สามารถใช้สูบน ้าเข้า
พื้นที่การเกษตรกรรมของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

100,000 สถานีสูบ
น้ าใน
ความ

รับผิดชอบ
ของ อบต.

เวียง 

กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 



25 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ที่มีการเสื่อม 
สภาพจากการใช้งาน
ตามปกต ิให้สามารถผลิต
น ้าประปาหมู่บ้าน ให้อยู่ใน 
เกณฑ์มาตรฐานได ้

100,000 ระบบ
ประปาใน
ชุมชนทั้ง 

20 
หมู่บ้าน 

กองช่าง             

23 ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อ 
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ 
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

50,000 อบต.เวียง กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 



26 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที ่7 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง ในการด าเนิน 
งานตามโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที ่7 

200,000 หมู่ที่ 7 การไฟฟูา
ส่วน
ภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

            

25 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที ่19 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง ในการด าเนิน 
งานตามโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที ่19 

200,000 หมู่ที่ 19 การไฟฟูา
ส่วน
ภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

            

26 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที ่25 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง ในการด าเนิน 
งานตามโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที ่25 

200,000 หมู่ที่ 25 การไฟฟูา
ส่วน
ภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

            

 รวม 26  โครงการ  2,900,000                
 

ผด.02 



27 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  -  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเคราะห์
และบรรเทาทุกข์
ราษฎร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอเทิง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
สงเคราะห์และบรรเทา
ทุกข์ราษฎร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

5,000 กิ่งกาชาด
อ าเภอเทิง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 1  โครงการ  5,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



28 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  -  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
กฏหมายว่าด้วยการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ 
รวมถึงการช่วยเหลือเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร ้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ฯลฯ 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้านการ
สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือราษฎรใน 
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้
พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถช่วยเหลือตนเองได้   

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 2  โครงการ  40,000               
 
 

ผด.02 



29 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือน
เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เช่น ค่าจ้างจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ,ค่า
สมนาคุณวิทยากร,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
,ค่าอาหารกลางวัน,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

ผด.02 



30 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
เช่นค่าจ้างจัดท าปูายไวนิล 
โครงการ,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,ค่าอาหารกลาง 
วัน,ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

ผด.02 



31 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เช่นค่าจ้างจัดท าปูายไว
นิลโครงการ,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,ค่าอาหารกลาง 
วัน,ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



32 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
อาชีพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะอาชีพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เช่นค่าจ้างจัดท าปูายไว
นิลโครงการ,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,ค่าอาหารกลาง 
วัน,ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ฯลฯ 

60,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



33 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการส่งเสริมคนดีศรี
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมคนดีศรีชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เช่น ค่าจ้างจัดท าปูาย
ไวนิลโครงการ,ค่าจัดท าโล่หรือ
เกียรติบัตร,ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องใน
การด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ฯลฯ 

10,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 5  โครงการ  130,000               
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



34 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก  เช่น 
ค่าจัดท าปูายไวนิลประชา 
สัมพันธ์, ค่าจัดซ้ือทรายก าจัด
ลูกน ้ายุงลาย, ค่าจัดซ้ือสารเคมี
พ่นหมอกควัน, ค่าจัดท าแผ่น
พับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

50,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน เช่น ค่า
จัดท าปูายไวนิลโครงการ , ค่า
จัดท าปูายให้กับร้านอาหารที่ 
เข้าร่วมโครงการ, ค่าจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการ , 
ค่าสมนาคุณวิทยากร , 
ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วม 
โครงการ เป็นต้น 

30,000 สถาน
ประกอบ 

การอาหาร
ในพื้นที่
ชุมชนทั้ง 

20 
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

ผด.02 



35 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน าและ
ผู้น าองค์กรในชุมชน
ด้านสุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพแกนน าและ
ผู้น าองค์กรในชุมชนด้าน
สุขภาพ เช่น ค่าจัดท าปูายไว
นิลโครงการ, ค่าสมนาคุณ
วิทยากร, ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการรณรงค์
ควบคุม ปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อใน 
ต าบลเวียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
รณรงค์ควบคุม ปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อในต าบลเวียง เช่น ค่าจัด 
ท าปูายไวนิลโครงการ , ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์, ค่าสมนาคุณ
วิทยากร, ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

ผด.02 



36 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

-  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการรณรงค์ลด
การเผา ลดหมอก
ควัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
รณรงค์ลดการเผาลดหมอก
ควัน เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล
โครงการ, ค่าจัดท าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์, ค่าจัดท าแผ่น
พับความรู้ เป็นต้น 

5,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

6 โครงการจัดการขยะ
ในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
จัดการขยะในชุมชน เช่น ค่า
จัดท าปูายไวนิลโครงการ , ค่า
จัดท าปูายไวนิลประชา 
สัมพันธ์, ค่าจัดท าแผ่นพับ
ความรู้, ค่าอาหาร-ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

ผด.02 



37 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

-  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ์พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอ เจ้าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ีกรม
พระศรีสวาง 
ควัฒน วรขัตติยราช
นารี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน 
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์พลเอก 
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า 
ฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ีกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย 
ราชนารีเช่น ค่าจัดท าปูาย
ไวนิลโครงการ, ค่าจัดซื้อ
วัคซีนพิษสุนัขบ้า เป็น 
ต้น 

50,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

ผด.02 



38 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

-  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการการด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเช่น ค่าจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ, ค่า
จัดท าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์, ค่าจัดท า
แผ่นพับความรู,้ ค่าอาหาร-
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ เป็นต้น 

400,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

ผด.02 



39 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

-  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนในด้าน
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
เป็นค่าด าเนินการหรือ
สนับสนุนให้มีการปูองกัน  การ
ควบคุม การแพร่ระบาดและ
การระงับการระบาดของโรค 
หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้
ที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
เก่ียวกับโรคติดต่อ การ
ช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและ  
เอกชนให้เกิดการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนการเฝูาระวัง 
ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อ 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 9  โครงการ  615,000               
 
 

ผด.02 



40 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอ าเภอเทิง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่
ท าการปกครองอ าเภอเทิง 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอเทิง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

30,000 อ าเภอเทิง ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเทิง 

            

รวม 1   โครงการ  30,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 ผด.02 



41 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรม
จัดต้ังอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมจัดต้ัง
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน เช่น ค่าปูายไวนิล
โครงการฝึกอบรมจัดต้ัง 
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน,ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,อาหารกลางวันผู้
เข้ารับฝึกการอบรมฯ,ค่า
สมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายฯ,ค่าวัสดุใน
การฝึกฯ และเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมฯลฯ 

360,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

ผด.02 



42 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการปูองกัน
อัคคีภัยในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการปูองกันอัคคีภัยใน 
ชุมชน เช่น ค่าปูายไวนิล
โครงการปูองกันอัคคีภัยใน
ชุมชน,ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,อาหารกลางวันผู้
เข้ารับฝึกการอบรมฯ,ค่า
สมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุ
และเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม  ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



43 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันไฟ
ปุาและหมอกควัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา
และหมอกควัน เช่น ค่า
ปูายไวนิลโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุาและหมอก
ควัน,ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,อาหารกลางวันผู้
เข้ารับฝึกการอบรมฯ,ค่า
สมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุ
และเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

ผด.02 



44 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง 
เทศกาลปีใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัต ิ
การปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่เช่น ค่าปูาย
ไวนิลโครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง 
เทศกาลปีใหม,่ปูายรณรงค์
ปูองกันอุบัติเหต ุ,ค่าวัสด ุ
ฯลฯ 

30,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 

ผด.02 



45 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง 
เทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัต ิ
การปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์เช่น ค่า
ปูายไวนิลโครงการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต,์ 
ปูายรณรงค์ปูองกัน
อุบัติเหต,ุค่าวัสด ุฯลฯ 

30,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 

ผด.02 



46 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการขับข่ี
ปลอดภัยใส่ใจกฎ
จราจร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการขับข่ีปลอดภัยใส่
ใจกฎจราจร เช่น ค่าปูายไว
นิลโครงการขับข่ีปลอดภัย
ใส่ใจกฎจราจร,ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม,อาหาร
กลางวันผู้เข้ารับฝึกการ
อบรมฯ,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร, ค่าวัสดุและ
เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

15,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 

ผด.02 



47 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการรณรงค์และ
ปูองกันยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการรณรงค์ปูองกันยา 
เสพติด เช่น ค่าปูายไวนิล
โครงการรณรงค์ปูองกันยา
เสพติด,ค่าปูายไวนิล 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ,ค่า
ปูายไวนิลจัดนิทรรศการ
,ค่าวัสด ุฯลฯ 

5,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



48 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ้อม
แผนปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ้อมแผน
ปูองกันและระงับอัคคีภัย 
เช่น ค่าปูายไวนิลโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ซักซ้อมแผนปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย,ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม,อาหาร
กลางวันผู้เข้ารับฝึกการ
อบรมฯ,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร, ค่าวัสดุและ
เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ฯ ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

ผด.02 



49 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการจัดท าแนว
กันไฟปุาชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการจัดท าแนวกันไฟ
ปุาชุมชน เช่น ค่าปูายไว
นิลโครงการจัดท าแนวกัน
ไฟปุาชุมชน ค่าปูายไวนิล 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯค่า
วัสด ุ ฯลฯ 

20,000 พื้นที่ปุาไม้
ในเขต 

อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



50 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านสา
ธารณภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านสาธารณ
ภัย เช่น การด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชน ผู้
ประสบสาธารณภัยใน
เบื้องต้น ในการด ารงชีพ
หรือบรรเทาความเดือด 
ร้อนเฉพาะหน้าหรือระงับ
สาธารณภัย หรือเพื่อ
คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 
หรือปูองกันภยันตรายที่จะ
เกิดแก่ประชาชน ฯลฯ 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 10   โครงการ  540,000               
 
 

ผด.02 



51 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

-  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน ้าส าหรับ
การอุปโภคบริโภค 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน ้าส าหรับการ
อุปโภคบริโภคเป็นค่าตรวจ
มาตรฐานคุณภาพน ้าให้กับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่1/1 เชียงราย 
ในการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน ้าประปา (น ้าดิบ) 

40,000 ระบบ
น้ าประปา
ของชุมชน
ทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

กองช่าง             

 รวม  1  โครงการ  40,000               
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



52 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรม
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
อบรมบุคลากรทางการศึกษา 
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร,
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองดื่ม
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ,
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน,ค่าปูายโครงการ 
ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
อาหารกลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก,ค่าจัดการ
เรียนการสอน,ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน
,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน และ
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1,129,760 ศพด.ใน
สังกัด

อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

ผด.02 



53 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
และผู้ปกครอง ศพด. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ 
บริหารศูนย์และผู้ปกครอง 
ศพด.เช่นค่าอาหาร
กลางวัน ค่าของว่างพร้อม 
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจ้างเหมา
พาหนะในการเดินทางไป 
ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการแข่งขัน
ทักษะการเตรียม
ความพร้อมในเด็ก
ระดับก่อนวัยเรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแข่งขันทักษะการ
เตรียมความพร้อมในเด็ก
ระดับก่อนวัยเรียน เช่น ค่า
โล่รางวัล ค่าเงินรางวัล 
และค่าจัดนิทรรศการฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

 

ผด.02 



54 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยไคร ้

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านห้วย
ไคร้ จ านวนเด็ก 140 
คนๆละ 20 บาท จ านวน 
200 วัน 

560,000 โรงเรียน
บ้านห้วย

ไคร้ 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านทุ่ง
โห้ง จ านวนเด็ก 82 คนๆ
ละ 20 บาทจ านวน 200 
วัน 

328,000 โรงเรียน
บ้านทุ่ง

โห้ง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 

ผด.02 



55 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านใหม ่
จ านวนเด็ก 58 คนๆละ 
20 บาทจ านวน 200 วัน 

232,000 โรงเรียน
บ้านใหม ่

กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านร่องแช่ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านร่อง
แช่ จ านวนเด็ก 132 คนๆ
ละ 20 บาทจ านวน 200 
วัน 

528,000 โรงเรียน
บ้านร่อง

แช่ 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 8   โครงการ  2,837,760               
 
 
 
 
 

ผด.02 



56 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  -  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตาม
โครงการโครงการศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าสมมาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
ค่าจ้างเหมาพาหนะในการ
เดินทางไปศึกษาดูงาน ค่า
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯลฯ  

50,000 วัดห้วย
ไคร้, วัด

ช้างค้ า,วัด
ร่องริว,วัด
เสาหิน 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการ to be 
number one 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตาม
โครงการ TO BE NUMBER 
ONE เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ โครงการ 
ค่าเงินรางวัล ค่าโล่รางวัล 
ค่าตอบแทนชุดการแสดง 
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 2 โครงการ  70,000               
 

ผด.02 



57 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
สีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเนินงานตาม
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่นค่า
จัดเตรียมสถานที่จัดการ
แข่งขัน ค่าถ้วยรางวัลและ
เหรียญรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน 
ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่า
จัดซ้ืออุปกรณ์ในการแข่งขัน  
ฯลฯ 

30,000 สนามกีฬา
โรงเรียน
ในสังกัด 
สพฐ.  

กอง
การศึกษา  

            

2 โครงการแข่งขันกีฬา
สีผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเนินงานตาม
โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ  
เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่
จัดการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล
และเหรียญรางวัล 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าตอบแทนชุดการ
แสดง ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ในการ
แข่งขัน ฯลฯ 

30,000 สนามกีฬา
โรงเรียน
ในสังกัด 
สพฐ.  

กอง
การศึกษา  

            

 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการจัดส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

เพื่อเป็นค่าอาหารและค่า
เครื่องดื่มส าหรับนักกีฬา ค่า
อุปกรณ์ ค่าชุดนักกีฬาส าหรับ
ส าหรับผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน 
และนักกีฬาที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน ฯลฯ 

20,000 สนามกีฬา
โรงเรียน
ในสังกัด 
สพฐ.  

กอง
การศึกษา  

            

4 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล อบต. เวียง
คัพ ต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเนินงานตาม
โครงการแข่งขันฟุตบอล อบต.
เวียงคัพต่อต้านยาเสพติด เช่น 
ค่าจัดเตรียมสถานที่จัดการ
แข่งขัน ค่าถ้วยรางวัลและ 
เหรียญรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบ 
แทนชุดการแสดง ค่าจัดซ้ือ
อุปกรณ์ในการแข่งขัน  ฯลฯ 

35,000 สนามกีฬา
โรงเรียน
ในสังกัด 
สพฐ.  

กอง
การศึกษา  

            

รวม 4 โครงการ  115,000               
 
 
 

ผด.02 



59 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีเข้าพรรษา เช่น 
ค่าจัดซื้อขี้ผึ้ง ค่าจัดซื้อ
แม่พิมพ์หล่อเทียนพรรษา 
ค่าพิธีกรรมทางศาสนา 
ฯลฯ 

20,000 วัดในพื้นที่ 
ต าบลเวียง 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ตามโครงการ ส่งเสริม
ประเพณีวันลอยกระทง 
เช่น ค่าจ้างเหมาท าขบวน
กระทงใหญ ่ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ฯลฯ 

20,000 ข่วง
วัฒนธรรม
อ าเภอเทิง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

ผด.02 



60 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ตามโครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ตามโครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน เช่นค่าเงินรางวัล 
ค่าโล่รางวัล ค่าตอบแทน
ชุดการแสดง ค่าจัด
นิทรรศการ ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

 

ผด.02 



61 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่
ท าการปกครองอ าเภอเทิง 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการจัดงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

15,000 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเทิง 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการจัดงาน
ประเพณีของจังหวัด
และอ าเภอ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่
ท าการปกครองอ าเภอเทิง 
ในการด าเนินงานตาม 
โครงการจัดงานประเพณี
ของจังหวัดและอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

25,000 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเทิง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 6   โครงการ  120,000               
 
 
 

ผด.02 



62 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
การผลิตพืชอินทรีย์
เพื่อลดการใช้สาร 
เคมีในการท า
เกษตรกรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิต
พืชอินทรีย์ เพื่อลดการใช้
สารเคมีในการท าเกษตรกรรม 
เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล
โครงการ,ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ, ค่า
สมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
หมักอินทรีย์ชีวภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 
เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล
โครงการ, ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ, ค่า
สมนาคุณวิทยากร  เป็นต้น 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
  

ผด.02 



63 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
ผลิตสารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช้สาร 
เคมีเพื่อปูองกันก าจัด
ศัตรูพืช 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมผลิตสาร
ชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้
สารเคมีเพื่อปูองกันก าจัดศัตรู 
พืช เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล
โครงการ, ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ, ค่า
สมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
ส่งเสริมการด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเช่น ค่าจัดท าปูายไว
นิลโครงการ, ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ, ค่า
สมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 

30,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

ผด.02 



64 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการส่งเสริมการ
ท าธนาคารน ้าใต้ดิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
ส่งเสริมการท าธนาคารน ้าใต้
ดินตามกิจกรรม ดังน้ี 
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล
โครงการ, ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร เป็นต้น 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่
ประสบผลส าเร็จแล้ว เช่น ค่า
เดินทาง, ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ, ค่า
สมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 

30,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 

ผด.02 



65 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
เกษตรกรผู้มีรายได้
น้อย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้
น้อยที่ประสบปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ เช่น การจัดหา
หรือปรับปรุงแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร, การสนับสนุน
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปรับปรุงแหล่งน ้า, 
ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุนด้านการเกษตร  
รวมถึงด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
ตามกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

ผด.02 



66 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการส่งเสริมการผลิต 
สินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย เช่น ค่าจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ, ค่า 
อาหารส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ, ค่าสมนาคุณ
วิทยากร เป็นต้น 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 7  โครงการ  160,000               
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5   การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                         -    แผนงานการเกษตร 

     - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอนุรักษ์ดิน
และน ้าโดยการปลูก
หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราช 
ด าริ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยการปลูกหญ้า
แฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเช่น ค่าจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ, ค่า
พันธ์ุหญ้าแฝก เป็นต้น 

10,000 พื้นที่ริมฝั่ง
แหล่งน้ า
ในชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการปลูกปุา
ชุมชน เฉลิมพระ
เกียรติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการปลูกปุาชุมชน 
เฉลิมพระเกียรติเช่น ค่า
จัดท าปูายไวนิลโครงการ
,ค่าจัดซื้อต้นไม ้เป็นต้น 

10,000 พื้นที่ปุาไม้
ในชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

ผด.02 



68 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5   การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                         -    แผนงานการเกษตร 

     - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการรักษ์น ้า รักษ์
ปุา รักษาแผ่นดิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการรักษ์น ้า รักษ์ปุา 
รักษาแผ่นดิน เช่น ค่า
จัดท าปูายไวนิลโครงการ, 
ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วม 
โครงการ, ค่าสมนาคุณ
วิทยากร, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เป็นต้น 

50,000 พื้นที่แหล่ง
น้ าใน
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



69 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5   การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                         -    แผนงานการเกษตร 

     - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช 
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟูามหาจักรีสิริน
ธรมหาวชิราลง
กรณวรราชภักด ีสิริ
กิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติสยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช 
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟูามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักด ีสิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาต ิสยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ฯ, ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดท าดัชนีพันธุ์ไม้,ค่า
ปูายโครงการ,ค่าปูายอธิบาย
คุณลักษณะพันธุ์พืช ฯลฯ 

20,000 พื้นที่ปุาไม้
ในชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 รวม  4  โครงการ  90,000               
 

ผด.02 



70 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

       - งานบริหารท่ัวไป 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พนักงานและลูกจ้าง 
อบต.เวียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานและ
ลูกจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2563 เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร,ค่าอาหาร,ค่า
เครื่องดื่ม,ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม,ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพฝุาย
บริหารและ 
สมาชิกสภา อบต.
เวียง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพฝุายบริหารและ
สมาชิกสภา อบต.เวียง
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ,
ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุ
ในการฝึกอบรม ,ค่าเช่าสถานที่ 
ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

ผด.02 



71 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

       - งานบริหารท่ัวไป 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยต าบล
เวียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ต าบลเวียง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหาร
,ค่าเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม,ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ 

15,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เช่น ปูายไวนิลโครงการ ,ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร (ปลั๊กไฟ กล่องใส่
เอกสาร ชั้นวางของ แฟูมใส่
เอกสาร ฯลฯ) 

15,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

ผด.02 



72 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

       - งานบริหารท่ัวไป 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
กิจกรรม 5 ส เช่น ปูายไวนิล
โครงการ ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
(กล่องใส่ของมีฝาล๊อค  ฟิวเจอร์
บอร์ด ฯลฯ) 

10,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

6 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ส านักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เช่น ค่าไม้ดอกประดับ ค่าดิน 
ผสมพร้อมปลูกบรรจุถุง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ  ค่า
ถากถางและปรับพื้นที่ ฯลฯ 

30,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 

ผด.02 



73 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

       - งานบริหารท่ัวไป 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่
แห่งชาติประจ าป ี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
อ าเภอเทิง ในการ 
ด าเนินงานตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันแม ่
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 

5,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

8 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล
ประจ าปี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
อ าเภอเทิง ในการ 
ด าเนินงานตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันสตรี
สากล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

7,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 8  โครงการ  122,000               
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

       - งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน เช่น ค่า
วัสดุและเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมฯ ,
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มและค่าอาหาร
กลางวันผู้เข้ารับการอบรม  
ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 1   โครงการ  20,000               
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

       - งานบริหารงานคลัง 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่คณะกรรมการ
ประชาคมท้องถ่ิน 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่
คณะกรรมการประชาคม
ท้องถ่ินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

15,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             

2 โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับพระราช 
บัญญัติที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง 
ดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม 
ฯลฯ 

15,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             

รวม 2  โครงการ  30,000               
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานงบกลาง 

       - งานงบกลาง 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

14,837,400  ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายเบี้ยความ 
พิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

3,014,400 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงิน
ช่วยเหลือการยังชีพผู้ปุวยโรค
เอดส์ในพื้นที่ อบต.เวียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

372,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 3  โครงการ  18,223,800               
 

ผด.02 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 - แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 -  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดซื้อ
รถยนต์ดับเพลิง
อเนกประสงค์ ชนิด 
6 ล้อ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
รถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ 
ชนิด 6 ล้อ จ านวน 1 คัน 
ขนาดความจุถังน ้าในตัวไม่น้อย
กว่า 5,000 ลิตร เครื่องยนต์
ดีเซลแบบคอมมอลเรล 4 
จังหวะ 4 สูบ มีก าลังสูงสุดไม่ 
น้อยกว่า 175 แรงม้า น ้าหนัก
รถรวมน ้าหนักบรรทุก ไม่น้อย
กว่า 9,500 กก. หลังหัวเก๋ง
ติดตั้งตู้ถังน ้าดับเพลิง เครื่อง
สูบน ้าแรงดันสูง แท่นปืนฉีด 
น ้าดับเพลิง สเปรย์บาร์รดน ้า
พรมฝุุนถนน สายส่งน ้า สาย
ฉีดน ้า สามารถฉีดพ่นม่านน ้า
เพื่อสนับสนุนการลดมลภาวะ
ทางอากาศ ฝุุน ควัน ฉีดล้าง 
ท่อระบายน ้า งานกู้ภัย ภัย
พิบัติ สาธารณภัยต่าง ๆ พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ประจ ารถครบชุด 

2,.300,000 อบต.เวียง ส านักงาน
ปลัด 

            

ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 - แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 -  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการจัดซื้อเครื่อง
เปุาลม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
เครื่องเปุาลม แบบเครื่องยนต์
เบนซิน 2 จังหวะ มีก าลังไม่
น้อยกว่า 2 แรงม้า ความเร็ว
รอบไม่น้อยกว่า 6,500 รอบ 
จ านวน 7  เครื่อง 

70,000 อบต.เวียง ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 2  รายการ  2,370,000               
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
                                -  แผนงานเคหะและชุมชน 
       -  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกเทท้าย
ติดตั้งเครนไฮดรอ   
ลิกพร้อมกระเช้าซ่อม 
ไฟฟูา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกเทท้าย
ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อม 
กระเช้าซ่อมไฟฟูา ตัวรถ
ชนิด 6 ล้อ จ านวน 1 คัน 
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่
น้อยกว่า 130 แรงม้า 
หลังหัวเก๋งติดตั้งกระบะ
เหล็กพร้อมวางเครนไฮดรอ
ลิก โดยมีอุปกรณ์เสริมเป็น
กระเช้าซ่อมไฟฟูายกสูงได้
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร 

2,000,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองช่าง             

รวม 1  รายการ  2,000,000               
 
 

 

ผด.02/1 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

       อาศัยความตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๖๔  วรรค ๓  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘   หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑
      องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 3  
ข้ึน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงประกาศใช้
เป็นแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  รายละเอียด
ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://abt-
wiangthoeng.go.th/index.php 

       จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  

                 ประกาศ   ณ   วันที ่  18   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖2 
 
     
               (ลงช่ือ)           สวาท   สมใจ  

                   ( นายสวาท    สมใจ )  
                                              นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลเวียง 
 
 
 


