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แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
******************

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
อบต.เวียง
โทร.๐๕๓-๗๙๕๖๙๑
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สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๕
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๖
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานรักษาความสงบภายใน
-แผนงานเคหะและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านเศรษฐกิจการพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม
-แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน
-แผนงานบริหารทั่วไป
-แผนงานงบกลาง
สาเนาประกาศใช้แผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติมฉบับที่ 2/๒๕๖๓
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ส่วนที่ ๑
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทา
แผนดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและแก้ไขแผนดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับ
แผนการดาเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลประจาปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ
พร้อมทั้งมีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานอื่นและจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนงานการดาเนินงาน ซึ่งจะทาให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เล่มนี้
จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียงและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
2. เพื่อให้การดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีการประสานงานและบูรณาการการทางานกับส่วน
ราชการและหน่วยงานอื่น ๆ
4. เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดาเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
หมวด ๕ ข้อ ๒๖ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ
๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๒๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็น
อานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
ประโยชน์ของแผนการดาเนินการ
แผนการดาเนินงาน เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ในการติดตามการดาเนินงาน และ
การประเมินผล โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
1. สามารถทาให้การบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่า
2. มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดาเนินการ
ตามแผน
3. สามารถเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนาข้อมูลไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
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ผด.01

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติมฉบับที่ 2/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานรักษาความสงบภายใน
-แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย
กรรมและ การเกษตรกรรม
-แผนงานการเกษตร
รวม
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
-แผนงานการเกษตร
รวม
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารงาน
-แผนงานบริหารทั่วไป
-แผนงานงบกลาง
รวม
- แผนงานบริหารทั่วไป (ผด.๐๒/๑)
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

6 โครงการ
6 โครงการ

10๐.๐๐
10๐.๐๐

2,494,300
2,494,300

100.00
100.00

-

-

-

-

สานักงาน
ปลัด

กอง
การศึกษา
-

-

-

สานักงาน
ปลัด

-

-

-

สานักงาน
ปลัด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 โครงการ

๑๐๐.๐๐

2,494,300

๑๐๐.๐๐

สานักงาน
ปลัด
กองคลัง
สานักงาน
ปลัด/กอง
คลัง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติมฉบับที่ 2/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ
๑

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่
๑7,21,24,25

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

-ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 17
ปรับเกรดลงดินลูกรังบดทับแน่น
จุดที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว
90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรังบดทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 47.25 ลูกบาศก์
เมตร มีพื้นที่ปรับเกรดลงดินลูกรัง
บดทับแน่นไม่น้อยกว่า 315.00
ตารางเมตร ปรับปรุงตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวียงกาหนด เริ่มต้นที่
บ้าน นายบันเทิง แปงคา สิ้นสุดที่
สวน นายศรีทศ หมอป่า และ
จุดที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว
80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรังบดทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์
เมตร มีพื้นที่ปรับเกรดลงดินลูกรัง
บดทับแน่นไม่น้อยกว่า 240.00
ตารางเมตร ปรับปรุงตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวียงกาหนด เริ่มต้นที่
บ้าน นายประสิทธิ์ ชัยนันต๊ะ
สิ้นสุดที่สวน นายสุรินทร์ เขื่อนแก้ว
และ จุดที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย

500,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๒
พ.ศ.๒๕๖๓
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมู่ที่
กองช่าง
17,21,24,
25
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0.15 เมตร รวมมีปริมาณดิน
ลูกรังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า
36.00 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่
ปรับเกรดลงดินลูกรังบดทับแน่นไม่
น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร
ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงกาหนด เริ่มต้นที่สวน นาย
สรวย เขื่อนศิริ สิ้นสุดที่สวน
นายสรวย เขื่อนศิริ
-ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 21
ปรับเกรดลงดินลูกรังบดทับแน่น
จุดที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.30 เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรัง
บดทับแน่นไม่น้อยกว่า 450.00
ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ปรับเกรดลง
ดินลูกรังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า
1,500.00 ตารางเมตร ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกาหนด
เริ่มต้นที่นานางเจนจิรา ทะลา
สิ้นสุดที่นา นายธนพงษ์ อุปสงค์
และ จุดที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร
ยาวรวม 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.40 เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรัง
บดทับแน่น ไม่น้อยกว่า 910.00
ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ปรับเกรดลง
ดินลูกรังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า
2,275.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจานวน
1 ป้าย ปรับปรุงตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวียงกาหนด เริ่มต้นที่
สวน นายอุดร ชัยราช สิ้นสุดที่
สวน นายธวัชชัย หมอกเหมย

8
-ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 24
ปรับเกรดลงดินลูกรังบดทับแน่น
จุดที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว
120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30
เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรังบดทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 108.00 ลูกบาศก์
เมตร รวมมีพื้นที่ปรับเกรดลงดิน
ลูกรังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า
360.00 ตารางเมตร
ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงกาหน เริ่มต้นที่นา นายทวน
แปงคา สิ้นสุดที่นา นางบังอร
เปี่ยมสาย
-ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 25
ปรับเกรดลงดินลูกรังบดทับแน่น จุด
ที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว
500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40
เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรังบดทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 600.00 ลูกบาศก์
เมตร มีพื้นที่ปรับเกรดลงดินลูกรัง
บดทับแน่นไม่น้อยกว่า 1,500.00
ตารางเมตร ปรับปรุงตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวียงกาหนด เริ่มต้น
ที่นา นายประสาสน์ เขื่อนศิริ
สิ้นสุดที่นา นางผ่องพรรณ เขื่อน
เชียงสา และ จุดที่ 2 กว้าง 3.00
เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรรวมมีปริมาณดิน
ลูกรังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า
360.00 ลูกบาศก์เมตร รวมมี
พื้นที่ปรับเกรดลงดินลูกรังบดทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 2,400.00
ตารางเมตร เริ่มต้นที่คลองส่งน้า
สิ้นสุดที่นา นายจีระยุส อุ่นศรี
และ จุดที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร

9
ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร รวมมีปริมาณดินลูกรัง
บดทับแน่นไม่น้อยกว่า 40.50
ลูกบาศก์เมตร รวมมีพื้นที่ปรับเกรด
ลงดินลูกรังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า
270.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1
ป้าย ปรับปรุงตามแบบแปลนที่
อบต.เวียงกาหนด เริ่มต้นที่นา
นายลวน ชาติคง สิ้นสุดที่นา
สมศักดิ์ ทะบุญมา

10

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติมฉบับที่ 2/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

๒

โครงการปรับเกรดถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 17,21,24

ปรับเกรดถนนลูกรังเดิมบดทับแน่น
หมู่ที่ 17 จุดที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 3,000.00 เมตร มีพื้นที่ปรับ
เกรดถนนลูกรังเดิมบดทับแน่นไม่
น้อยกว่า 10,500.00 ตารางเมตร
ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงกาหนด เริ่มต้นที่ ทางหลวง
หมายเลข 1020 สิ้นสุดที่นา นาย
ประยุทธ เทพคา และ จุดที่ 2
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00
เมตร มีพื้นที่ปรับเกรดถนนลูกรัง
เดิมบดทับแน่นไม่น้อยกว่า
2,700.00 ตารางเมตร ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกาหนด
เริ่มต้นที่นา นางแสงน้อย หมอป่า
สิ้นสุดที่นา นายวิเชียร ศรีปัญญา
และ จุดที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 2,000.00 เมตร มีพื้นที่ปรับ
เกรดถนนลูกรังเดิมบดทับแน่นไม่
น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร
ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงกาหนดเริ่มต้นที่นา นายวิชัย
ระวังการ สิ้นสุดที่ ถนนลูกรัง หมู่
ที่ 12 และ ปรับเกรดถนนลูกรัง

500,๐๐๐

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่
๑7,21,24

หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๒
พ.ศ.๒๕๖๓
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

11
เดิมบดทับแน่น หมู่ที่ 21 จุดที่ 4
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,300.00
เมตร มีพื้นที่ปรับเกรดถนนลูกรัง
เดิม บดทับแน่นไม่น้อยกว่า
6,900.00 ตารางเมตร ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกาหนด
เริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข 1020
สิ้นสุดที่นา นายเสกสรรค์ ผู้น้อย
และ จุดที่ 5 กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 170.00 เมตร มีพื้นที่ปรับ
เกรดถนนลูกรังเดิมบดทับแน่นไม่
น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร
ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงกาหนด เริ่มต้นที่นา นางเจน
จิรา ทะลา สิ้นสุดที่นา นางนง
คราญ เรือนคา และจุดที่ 6 กว้าง
3.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร มี
พื้นที่ปรับเกรดถนนลูกรังเดิมบดทับ
แน่นไม่น้อยกว่า 2,010.00
ตารางเมตร ปรับปรุงตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวียงกาหนด เริ่มต้น
ที่นา นายจันทร์ ศรีแปลงวงค์
สิ้นสุดที่นา นางบัวลอย เต็มมือ จุด
ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว
400.00 มีพื้นที่ปรับเกรดถนน
ลูกรังเดิมบดทับแน่นไม่น้อยกว่า
1,600.00 ตารางเมตร ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกาหนด
เริ่มต้นที่สวน นายเสกสรรค์ ผู้น้อย
สิ้นสุดที่สวน นายพงษ์ศักดิ์ ใจ
สุภาพ จุดที่ 8 กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 100.00 เมตร มีพื้นที่ปรับ
เกรดถนนลูกรังเดิมบดทับแน่นไม่
น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร
ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงกาหนด เริ่มต้นที่สวน นายศิลป์

12
สิทธิเลิศ สิ้นสุดที่สวน นาย
วัชรินทร์ เถาวัลย์ และ ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกาหนด
หมู่ที่ 24 จุดที่ 9 กว้าง 3.00
เมตร ยาว 720.00 เมตร มีพื้นที่
ปรับเกรดถนนลูกรังเดิมบดทับแน่น
ไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตาราง
เมตร ปรับปรุงตามแบบแปลนที่
อบต.เวียงกาหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจานวน 1
ป้าย เริ่มต้นที่นา นายดวงเนตร สุ
กันทา สิ้นสุดที่นา นายจันทร์ ผู้ดี

13

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติมฉบับที่ 2/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ
๓

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 3

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
ปรับปรุงถนนหินคลุก จุดที่
1,2 กว้าง 4.00 เมตร รวม
ยาว 1,305.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร รวมมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
522.00 ลูกบาศก์เมตรรวมมี
พื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า
5,220.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้าย
ปรับปรุงตามแบบแปลนที่
อบต.เวียงกาหนดเริ่มต้นที่นา
นายวาน กองคา สิ้นสุดที่
นานายประสิทธ์ เมืองดี

งบประมาณ
499,๐๐๐

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 3

หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๒
พ.ศ.๒๕๖๓
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติมฉบับที่ 2/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

๔

โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้า หมู่ที่ 4

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
ปรับปรุงเปลี่ยนสารกรอง
น้าประปา จานวน 1 ชุด
ปรับปรุงตามแบบแปลนที่
อบต.เวียงกาหนด สถานที่
ดาเนินการ ระบบประปาถัง
แชมเปญหมู่บ้าน

งบประมาณ
45,600

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 4

หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๒
พ.ศ.๒๕๖๓
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติมฉบับที่ 2/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

๕

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
ปรับปรุงระบบประปา จานวน
1 ระบบ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย ปรับปรุงตาม
แบบแปลนที่ อบต.เวียง
กาหนด สถานที่ดาเนินการ
ระบบประปาถังแชมเปญหมู่ที่
7

งบประมาณ
45๐,๐๐๐

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 7

หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๒
พ.ศ.๒๕๖๓
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติมฉบับที่ 2/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ
๖

โครงการ/กิจกรรม
โครงการขุดลอกหนอง
น้าลัด หมู่ที่ 16

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
ปริมาณงาน ขุดลอกปากกว้าง
60.00 เมตร ท้องกว้าง
50.00 เมตร ยาวรวม
125.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.00 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ขุดรวมไม่น้อยกว่า
13,571.00 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจานวน 1 ป้าย ขุด
ลอกตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงกาหนด

งบประมาณ
499,7๐๐

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ ๑6

หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๒
พ.ศ.๒๕๖๓
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
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เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมฉบับที่ 2/๒๕๖๓
********************
อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๔ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 /๒๕๖๓ ขึ้น และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียง ได้อนุมัติประกาศใช้เป็นแผนการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติมฉบับที่ 2/๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้และ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://abtwiangthoeng.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

27 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ) สวาท สมใจ

( นายสวาท สมใจ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

