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ส่วนที่ 1   
บทน า 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 12 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท า
แผนด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับ
แผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณนั้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
พร้อมทั้งมีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอื่นและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนงานการด าเนินงาน     ซึ่งจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เล่มนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
   
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. เพ่ือให้การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
3. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีการประสานงานและบูรณาการการท างานกับส่วน

ราชการและหน่วยงานอื่น ๆ 
4. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมี 

                        ประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
หมวด 5  ข้อ 26  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ  ดังนี้  
   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
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ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่
2) พ.ศ. 2559 
   ข้อ  12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ ข้อ 27    แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน        นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค    รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ    ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น     การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินการ  

  แผนการด าเนินงาน  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  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.2564 

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 

 
 

27   

 
 

23.28 

 
 

8,950,000 

 
 

26.71 

กองช่าง 

รวม 27   8,950,000 26.71  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

 
2  
4   
9   

11   
1   

 
1.72 
3.44 
7.75 
9.48 
0.86 

 
25,000 

110,000 
615,000 
260,000 
40,000 

 
0.07 
0.33 
1.84 
0.78 
0.12 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

รวม 27   23.28 1,050,000 3.13  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 

10   
11   

 
 

8.62 
9.48 

 
 

2,775,250 
243,000 

 
 

8.28 
0.73 

กองการศึกษา 

รวม 21  18.10 3,018,250 90.01  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การพาณิชยกรรมและ การเกษตรกรรม  
-แผนงานการเกษตร 

 
 

5   

 
 

4.31 

 
 

120,000 

 
 

0.36 

ส านักงานปลัด 

รวม 5   4.31 120,000 0.36  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
-แผนงานการเกษตร 

 
 

5  

 
 

4.31 

 
 

120,000 

 
 

0.36 

ส านักงานปลัด 

รวม 5  4.31 120,000 0.36  
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารงาน 
-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานงบกลาง 

 
 

12   
3   

 
 

10.34 
2.58 

 
 

182,000 
19,411,800 

 
 

0.54 
57.93 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
 

รวม 15   12.93 19,593,800 58.48  
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ แบบ ผ.02/1      
-แผนงานบริหารทั่วไป  5   4.31 209,800 0.63 ส านักปลัด 
- แผนงานรักษาความสงบ 4   3.44 330,000 0.98 ส านักปลัด 
-แผนงานการศึกษา  3   2.58 52,600 0.16 กองการศึกษา 
- แผนงานเคหะและชุมชน  4   3.44 62,063 0.19 กองช่าง 
รวม 16   13.79 654,463 1.95  
รวมทั้งสิ้น 116 โครงการ 100 33,506,513 100  

 

ผด.01 
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้าง
อาคารปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปริมาณงาน
ก่อสร้างอาคาร คสล.ขนาด
กว้าง 15.00 เมตร ยาว  
17.00 เมตร  สูง 5.00  
เมตร อาคารมีพ้ืนที่ใช้สอย
จ านวน 255.00 ตาราง
เมตร   

2,500,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์  
หมู่ที่ 10 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์ หมู่
ที ่10  
ปริมาณงานปรับปรุง
อาคาร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร สูง 3.50
เมตร หรือมีพ้ืนที่ปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า 48.00 ตาราง
เมตร   

250,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



8 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 17 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 17  
ปริมาณงาน  
จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว
72.00 เมตร หนา 0.15
เมตร มีพื้นท่ีถนน คสล. ไม่
น้อยกว่า 216.00 ตาราง
เมตร เริ่มต้นท่ีบ้านนายจันทร ์
ผู้ดี  สิ้นสุดที่บ้านนายเหรียญ  
ไชยชนะ   
จุดที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง3.50 เมตรยาว 62.00  
เมตร  หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า  
217.00 ตารางเมตร  เริ่มต้น
ที่บ้านนายอินตุ้ม  อ านาจศาล  
สิ้นสุดที่บ้าน นายพิสิทธ์   แปง
ค า 

250,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง             

 

ผด.02 



9 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
ถนน คสล. หมู่ที่ 18 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 18  
ปริมาณงาน  
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 110.00
เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พ้ืนที่ถนน คสล. 440.00  
ตารางเมตร  เริ่มต้นที่บ้าน  
นางจันทร์สม  เชิงน้ า  
สิ้นสุดที่บ้าน นายธวัชชัย   
แสนสาร 
 

250,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



10 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที ่4  
ปริมาณงาน  
จุดที่1 ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 
 3.50 เมตร ยาว 42.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตรมีพื้นที่ถนน คสล.  
147.00 ตารางเมตร  เร่ิมต้นที่
บ้านนางสาวศิวนาถ  ไชยปัญญา  
สิ้นสุดที่บ้าน นางริน  ยองเพชร  
และ จุดที่ 2  ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3.50เมตรยาว 46.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ถนน คสล. 
161.00 ตารางเมตร  เร่ิมต้นที่
บ้านนายมณเฑียร  ฟูาตา สิ้นสุดที่
บ้าน นายประยูร  วิชัยเนตร  
จุดที่ 3 ก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ถนน คสล. 144.00 ตาราง
เมตร เร่ิมต้นที่บ้านนายเพียร  แก้ว
หน่อ สิ้นสุดที่บ้านนายพยนต ์ วิชัย
เนตร  

250,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

 

ผด.02 



11 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 7 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 7  
ปริมาณงาน ก่อสร้าง
ถนน คสล.กว้าง 4.00
เมตร ยาว 110.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่
ถนน คสล.จ านวน
440.00 ตารางเมตร  
เริ่มต้นที่บ้านนายปั๋น   
เที่ยงทุกข์  สิ้นสุดที่สวน  
ร.ต.จ ารวน  วงศ์ใหญ่ 
 

250,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



12 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ที่ 8 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 8   
ปริมาณงาน  
จุดที1่ ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  3.50 เมตร ยาว 
44.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพ้ืนที่ถนน คสล. 
154.00 ตารางเมตร
เริ่มต้นที่บ้านนางพรรษา 
ค าติ๊บ สิ้นสุดที่บ้านนาย
อรุณ  ศรีวิราช   
จุดที ่2 ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 เมตร  ยาว  
18.00 เมตรหนา0.15  
เมตร มีพ้ืนที่ถนน คสล. 
63.00 ตารางเมตร   
เริ่มต้นที่บ้านนางพิกุล   

250,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

ผด.02 



13 
 

แปงค า สิ้นสุดที่บ้านนาง
พิกุล  แปงค า  
จุดที ่3 ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  2.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพ้ืนที่ถนน คสล. 
100.00 ตารางเมตร  
เริ่มต้นที่บ้าน นายบุญส่ง   
หน่อค าหล้า สิ้นสุดที่บ้าน
นายสุเทพ  สิ่งของ  
จุดที ่4ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 2.00 เมตร ยาว  
30.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพ้ืนที่ถนน คสล. 
60.00 ตารางเมตร  
เริ่มต้นที่บ้านนางสุมลฑา   
นิลประดิษฐ์ สิ้นสุดที่บ้าน 
นางสุมลฑา  นิลประดิษฐ์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที ่21 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 21  
ปริมาณงาน  
ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 110.00
เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พ้ืนที่ถนน คสล.จ านวน 
440.00 ตารางเมตร  
เริ่มต้นที่สวนนายประเทศ 
บัติปัน  สิ้นสุดที่สวนนาย
อุดม  ชาติคง 
 

250,000 หมู่ที่ 21 กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



15 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 
22 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 22  
ปริมาณงาน  
ก่อสร้างถนนหินคลุก  
จุดที ่1 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 140.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร มี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 56.00 ลูกบาศก์
เมตร มีพ้ืนที่ถนนหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 560.00 
ตารางเมตร เริ่มต้นที่บ้าน 
นางจ๋อย  หารดี สิ้นสุดอ่าง
เก็บน้ าทุ่งโห้ง  
และจุดที่ 2 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 184.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มี

250,000 หมู่ที่ 22 กองช่าง             

ผด.02 



16 
 

ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 55.20 ลูกบาศก์
เมตร มีพ้ืนที่ถนนหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 552.00 
ตารางเมตร เริ่มต้นที่บ้าน 
นางสุธารัตน์ พิมพ์จ าปา 
สิ้นสุดสวน นายจรัญ  ดู่อุด 
และจุดที่ 3 กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 320.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 160.00 ลูกบาศก์
เมตร มีพ้ืนที่ถนนหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 1,600.00 
ตารางเมตร รวมมีปริมาณ
หินคลุกท้ังหมด จ านวน 
271.20 ลูกบาศก์เมตร 
เริ่มต้นที่สวนนายเสาร์ค า   
ใจจู สิ้นสุดที่สวนนาย
วิเชียร  ผู้ดี 
 

 
 
 
 
 
 



17 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
ถนนหินคลุกเข้าพ้ืนที่
การเกษตรหมู่ที่ 6 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพ้ืนที่
การเกษตร หมู่ที่ 6 
ปริมาณงาน  
ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 900.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร มีปริมาณหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 270.00 
ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ถนน
หินคลุกไม่น้อยกว่า
2,700.00 ตารางเมตร 
เริ่มต้นที่นานางเรวดี  ทัศ
บุตร สิ้นสุดที่นานายผาด 
ศรีโท  

250,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

 
 

ผด.02 



18 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า  หมู่ที่ 9 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 9   
ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40  
เมตร ยาว 170.00 เมตร 
และบ่อพัก คสล. กว้าง 
0.60 x 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร  จ านวน 17
บ่อเริ่มต้นที่บ้านนางหนูผัด 
มหาเสน สิ้นสุดที่บ้าน นาง
บุญเกิด  ยอดค าวัง 
  

250,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



19 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมข้ามคลองห้วย
หลวง หมู่ที่ 13 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมข้ามคลองห้วย
หลวง หมู่ที่ 13  
ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 
2.00 เมตร หนา 0.25  
เมตร ชนิด 1 ช่องเริ่มต้นที่ 
ล าห้วยคลองห้วยหลวง 
สิ้นสุดที่นานางบรรณ  ร่ม
ชาลี 
 

250,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



20 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้างฝา
ปิดรางระบายน้ า หมู่
ที่ 24 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝา
ปิดรางระบายน้ าหมู่ที ่24  
ปริมาณงาน  
จุดที่ 1 ก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้ าคสล. กว้าง 0.65 
เมตรยาว 1.00 เมตร หนา 
 0.12 เมตร รวมทั้งหมด
ยาว 377.00 เมตร  เร่ิมต้น
ที่บ้านนายก๋อง  ใจยา สิ้นสุด
ที่บ้านนางอุบล หม่ืนอินทร ์
และจุดที ่2  ก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.65 เมตรยาว 1.00เมตร 
หนา0.12 เมตร รวมทั้งหมด 
ยาว 73.00เมตร  เร่ิมต้นที่
บ้าน นายส ารวย เนตรใส 
สิ้นสุดที่บ้าน นางจิรา ทะทา 

250,000 หมู่ที่ 24 กองช่าง             

 

ผด.02 



21 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้างฝาย
กั้นน้ าล าห้วยหิน
เหล็กไฟ หมู่ที่ 11 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ าล าห้วยหินเหล็ก
ไฟ หมู่ที่ 11 
ปริมาณงาน ก่อสร้างฝาย
กั้นน้ า สันฝายกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 10.00 เมตร  
สูง 2.00 เมตร  เริ่มต้นที่
ล าห้วยหินเหล็กไฟ สิ้นสุด
ที่สวนนายชลธิชา  อดิแสน 
 

250,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



22 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าห้วยดงหลวง 
หมู่ที่ 19 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ าห้วยดง
หลวง หมู่ที่ 19  
ปริมาณงาน ก่อสร้าง
ฝาย สันฝายกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร  
สูง 2.00 เมตร  สถานที่
ด าเนินการ บริเวณห้วยดง
หลวง 
 

250,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



23 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  -  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  หมู่ที่ 25 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 25  
ปริมาณงาน ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 120.00
เมตร ลึก0.40-0.50เมตร 
หนา 0.10 เมตร มีฝา
ปิด  เริ่มต้นที่บ้านนาย
สมบูรณ์  ใจใหญ่ สิ้นสุดที่
บ้าน นายหวัน  หมอปุา 
 

250,000 หมู่ที่ 25 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



24 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 12 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 12  
ปริมาณงาน ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ซอยที่ 1 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
105.00 เมตร ลึก 0.50
–0.60 เมตร หนา 0.10 
เมตรแบบมีฝาปิด เริ่มต้นที่
บ้านนางมาลี ราชเมืองมูล 
สิ้นสุดที่บ้านนางสายชล 
หมื่นอินทร์  
 

250,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



25 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 5 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 5  
ปริมาณงาน ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 120.00
เมตร ลึก0.40-0.50เมตร 
หนา 0.10 เมตร แบบมี
ฝาปิด  เริ่มต้นที่บ้านนาย
อุดม วงศ์ไชย สิ้นสุดที่บ้าน 
นายกิตติพงษ์  ใจอารีย์   
 

250,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



26 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที่ 23 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 23  
ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อ
บาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 6 นิ้ว ลึก 120.00 
เมตร จ านวน 1.00 บ่อ 
จ านวนน้ าไม่น้อยกว่า 
5.00 ลบ.ม. ต่อ 1 ชม. 
สถานที่ด าเนินการ ระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 23  
 

250,000 หมู่ที่ 23 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



27 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที่ 3 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 3  
ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 6 นิ้ว ลึก 100.00 
เมตร จ านวน 1.00 บ่อ 
จ านวนน้ าไม่น้อยกว่า
5.00 ลบ.ม. ต่อ 1 ชม. 
สถานที่ด าเนินการ ระบบ
ประปาถังแชมเปญ หมู่
ที ่3 
 

250,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



28 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่
การเกษตร 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงถนนลูกรังเข้า
พ้ืนที่การเกษตร ให้ดียิ่งขึ้น
และมีความเหมาะสมใน
การใช้สัญจรเข้าพ้ืนที่
เกษตรกรรมของประชาชน
ในพ้ืนที่ 

500,000 ถนนลูกรัง
ในพ้ืนที่

รับผิดชอบ
ของ อบต.

เวียง 

กองช่าง             

22 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเข้าพ้ืนที่
การเกษตร 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงถนนหินคลุก
เข้าพ้ืนที่การเกษตร ให้ดี
ยิ่งขึ้น และมีความ
เหมาะสมในการใช้สัญจร
เข้าพ้ืนที่เกษตรกรรมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

400,000 ถนนหิน
คลุกใน
พ้ืนที่

รับผิดชอบ
ของ อบต.

เวียง 

กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



29 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 โครงการปรับปรุง
ฝายชะลอน ้า 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงฝายชะลอ
น้ า เพ่ือให้มีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรกรรมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

100,000 ฝายชะลอ
น้ าในพื้นท่ี
รับผิดชอบ
ของ อบต.

เวียง 

กองช่าง             

24 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน เพ่ือให้มีน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

200,000 ระบบ
ประปาใน
ชุมชนทั้ง 

20 
หมู่บ้าน 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



30 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 โครงการปรับปรุง
สถานีสูบน ้า 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงสถานีสูบ
น้ า เพ่ือให้มีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรกรรมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

100,000 สถานีสูบ
น้ าใน
ความ

รับผิดชอบ
ของ อบต.

เวียง 

กองช่าง             

26 ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือ 
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ 
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

150,000 อบต.เวียง กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



31 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ  หมู่ที่   
16 
 

เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุน
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ หมู่
ที ่16 
 
 

250,000 หมู่ที่ 16 การไฟฟูา
ส่วน
ภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

            

 รวม 27  โครงการ  8,950,000                
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



32 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
กฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ
รวมถึงการช่วยเหลือเด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึงฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการสงเคราะห์
และบรรเทาทุกข์
ราษฎร 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอเทิง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
สงเคราะห์และบรรเทา
ทุกข์ราษฎร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

5,000 กิ่งกาชาด
อ าเภอเทิง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 2  โครงการ  25,000               
 

ผด.02 



33 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
ปฏิบัติการเพ่ิมทักษะ
อาชีพ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิมทักษะ
อาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
เช่น ค่าจ้างจัดท าปูายไวนิล
โครงการ,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,ค่าอาหาร
กลางวัน,ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ฯลฯ 

60,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

ผด.02 



34 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการส่งเสริมคนดี
ศรีชุมชน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมคนดีศรี
ชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.
2564 เช่นค่าจ้างจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ,ค่า
จัดท าโล่หรือเกียรติบัตร,ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ฯลฯ 

10,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

ผด.02 



35 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 เช่นค่าจ้างจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ,ค่า
สมนาคุณวิทยากร,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
,ค่าอาหารกลางวัน,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

ผด.02 



36 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 
 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่ม
อาชีพ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
เช่น ค่าจ้างจัดท าปูายไวนิล
โครงการ,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,ค่าอาหาร
กลางวัน,ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 รวม  4   โครงการ  110,000               
 
 

ผด.02 



37 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการจัดการขยะ
ในชุมชน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน เช่น  ค่าจัดท าปูาย
ไวนิลโครงการ, ค่าจัดท า
ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์
, ค่าจัดท าแผ่นพับความรู้
, ค่าอาหาร-ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการรณรงค์
โครงการเป็นต้น 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

ผด.02 



38 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนในด้าน
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
เป็นค่าด าเนินการหรือ
สนับสนุนให้มีการปูองกันการ
ควบคุม การแพร่ระบาดและ
การระงับการระบาดของ
โรค หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อ การ
ช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนให้เกิดการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนการเฝูา
ระวัง ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อค่าสารเคมีฆ่า
เชื้อ แอลกอฮอล ์ฯลฯ  

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

ผด.02 



39 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข เช่น ค่าจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ, ค่า
จัดท าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์, ค่าจัดท า
แผ่นพับความรู้, ค่าอาหาร-
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าอุปกรณ์สาธิต
ในโครงการ เป็นต้น 

400,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

ผด.02 



40 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดท า
ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์
,ค่าจัดซื้อทรายก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย, ค่าจัดซื้อสารเคมี
พ่นหมอกควัน, ค่าจัดท า
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น 

50,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



41 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

-  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน าและ
ผู้น าองค์การในชุมชน
ด้านสุขภาพ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนน าและผู้น าองค์กรใน
ชุมชนด้านสุขภาพ เช่น ค่า
จัดท าปูายไวนิลโครงการ
, ค่าสมนาคุณวิทยากร
, ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



42 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

-  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการรณรงค์
ควบคุม ปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อในต าบล
เวียง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการรณรงค์
ควบคุม ปูองกันและระงับ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ในต าบลเวียง เช่น ค่า
จัดท าปูายไวนิลโครงการ
,ค่าปูายประชาสัมพันธ์, ค่า
สมนาคุณวิทยากร
, ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

ผด.02 



43 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

-  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการรณรงค์ลด
การเผา ลดหมอก
ควัน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการรณรงค์ลดการเผา
ลดหมอกควัน เช่น ค่า
จัดท าปูายไวนิลโครงการ
, ค่าจัดท าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์, ค่าปุ๋ยพืช
สด (ปอเทือง) ,ค่าสาร
เร่ง พด.2, ค่าจ้างเหมารถ
ไถ เป็นต้น 
 

5,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 

ผด.02 



44 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

-  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน เช่น ค่าจัดท าปูายไว
นิลโครงการ, ค่าจัดท าปูาย
ให้กับร้านอาหารที่เข้าร่วม
โครงการ, ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการ
, ค่าสมนาคุณวิทยากร
, ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

30,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

ผด.02 



45 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

-  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นารีเช่น ค่าจัดท าปูายไว
นิลโครงการ, ค่าจัดซื้อ
วัคซีนพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 

50,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 รวม 9  โครงการ  615,000               
 

ผด.02 



46 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 าเภอ
เทิง ในการด าเนินงานตาม
โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอ
เทิง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

30,000 อ าเภอเทิง ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเทิง 

            

2 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หลักสูตร
ทบทวน) 
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย ในการด าเนินงาน
ตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

50,000 ส านักงาน
ปูองกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย
จังหวัด

เชียงราย 

ส านักงาน
ปูองกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย
จังหวัด

เชียงราย 

            

 รวม  2   โครงการ  80,000               

ผด.02 



47 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎ
จราจร 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่
ใจกฎจราจร เช่น ค่าปูายไว
นิลโครงการขับขี่ปลอดภัย
ใส่ใจกฎจราจร,ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม,อาหาร
กลางวันผู้เข้ารับฝึกการ
อบรมฯ,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร, ค่าวัสดุและ
เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ฯ ฯลฯ 

15,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

ผด.02 



48 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าปูาย
ไวนิลโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่,ปูายรณรงค์
ปูองกันอุบัติเหตุ ,ค่า
วัสดุ ฯลฯ 

30,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

ผด.02 



49 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่า
ปูายไวนิลโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์, ปูาย
รณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุ,ค่า
วัสดุ ฯลฯ 

30,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

ผด.02 



50 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการจัดท าแนว
กันไฟปุาชุมชน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการจัดท าแนวกันไฟ
ปุาชุมชน เช่น ค่าปูายไว
นิลโครงการจัดท าแนวกัน
ไฟปุาชุมชน ค่าปูายไวนิล
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯค่า
วัสดุ ฯ  

20,000 ชุมชนที่มี
พ้ืนที่ติด

กับเขตปุา
ไม้ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



51 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านสา
ธารณภัย 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านสาธารณ
ภัย เช่น การด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชน ผู้
ประสบสาธารณภัยใน
เบื้องต้น  ในการด ารงชีพ
หรือบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือ
ระงับสาธารณภัย หรือเพ่ือ
คุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สิน หรือปูองกัน
ภยันตรายที่จะเกิดแก่
ประชาชนฯ ฯล 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

ผด.02 



52 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการปูองกัน
อัคคีภัยในชุมชน 
 

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

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 

ผด.02 



53 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ้อม
แผนปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ้อมแผน
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัย เช่น ค่าปูายไวนิล
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ้อมแผน
ปูองกันและระงับอัคคีภัย,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
,อาหารกลางวันผู้เข้ารับฝึก
การอบรมฯ,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร, ค่าวัสดุและ
เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ฯ  

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

ผด.02 



54 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันไฟ
ปุาและหมอกควัน 
 

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

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

ผด.02 



55 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการรณรงค์และ
ปูองกันยาเสพติด 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการรณรงค์ปูองกันยา
เสพติด เช่น ค่าปูายไวนิล
โครงการรณรงค์ปูองกันยา
เสพติด,ค่าปูายไวนิล
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ,ค่า
ปูายไวนิลจัดนิทรรศการ
,ค่าวัสดุ ฯลฯ 

5,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 รวม  9  โครงการ  180,000               
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



56 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

-  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
คุณภาพน้ าส าหรับ
การอุปโภคบริโภค 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภค เป็นค่า
ตรวจมาตรฐานคุณภาพ
น้ า ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 
ในการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าประปา (น้ าดิบ) 
 

40,000 น้ าประปา
ของชุมชน
ทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

กองช่าง             

 รวม  1  โครงการ  40,000               
 
 
 
 
 

ผด.02 



57 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการ to be 
number  one 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ตามโครงการ
TO BE NUMBER ONE  
เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ค่าเงินรางวัล ค่า
โล่รางวัล   ค่าตอบแทนชุด
การแสดง ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม  1  โครงการ  20,000               
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



58 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการแข่งขัน
ทักษะการเตรียม
ความพร้อมในเด็ก
ระดับก่อนวัยเรียน 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแข่งขันทักษะการ
เตรียมความพร้อมในเด็ก
ระดับก่อนวัยเรียน เช่น ค่า
โล่รางวัล ค่าเงินรางวัล 
และค่าจัดนิทรรศการฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
และผู้ปกครอง ศพด. 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ 
บริหารศูนย์และผู้ปกครอง 
ศพด. เช่น  ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าของว่างพร้อม
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจ้างเหมา
พาหนะในการเดินทางไป
ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

20,000 ศพด.ใน
สังกัด

อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

 

ผด.02 



59 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี ้
1.ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2.ค่าจัดการเรียนการสอน   
3.ค่าหนังสือเรียน  
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน   
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

1,033,250 
 

ศพด.ใน
สังกัด

อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการอบรม
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
อบรมบุคลากรทางการศึกษา
เช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ,
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ,
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน ,ค่าปูายโครงการ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

 

ผด.02 



60 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านทุ่ง
โห้ง จ านวนเด็ก 75 คนๆ
ละ 20 บาท จ านวน 200
วัน  

300,000 โรงเรียน
บ้านทุ่ง

โห้ง 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านร่องแช่ 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านร่อง
แช่ จ านวนเด็ก 128 คนๆ
ละ 20 บาท จ านวน 200
วัน 

512,000 โรงเรียน
บ้านร่อง

แช่ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

ผด.02 



61 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านห้วย
ไคร้ จ านวนเด็ก145 คนๆ
ละ 20 บาท จ านวน 200
วัน 

580,000 โรงเรียน
บ้านห้วย

ไคร้ 

กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านใหม่ 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
ใหม่ จ านวนเด็ก 55 คนๆ
ละ 20 บาท จ านวน 200
วัน  

220,000 โรงเรียน
บ้านใหม่ 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 8   โครงการ  2,705,250               
 
 

ผด.02 



62 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  -  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ตามโครงการโครงการศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าสมมาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
เหมาพาหนะในการ
เดินทางไปศึกษาดูงาน  ค่า
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ฯลฯ 

50,000 วัดห้วย
ไคร,้ วัด

ช้างค้ า,วัด
ร่องริว,วัด
เสาหิน 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 1 โครงการ  50,000               
 
 
 

ผด.02 



63 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
สีผู้สูงอายุ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเนินงานตาม
โครงการแข่งขันกีฬาสี
ผู้สูงอาย ุเช่น ค่าจัดเตรียม
สถานท่ีจัดการแข่งขัน ค่าถ้วย
รางวัลและเหรียญ
รางวัล  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน 
ค่าตอบแทนชุดการแสดง 
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการ
แข่งขัน ฯลฯ 

30,000 สนามกีฬา
โรงเรียน
ในสังกัด 
สพฐ.  

กอง
การศึกษา  

            

2 โครงการแข่งขันกีฬา
สีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเนินงานตาม
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเช่น ค่า
จัดเตรียมสถานท่ีจัดการ
แข่งขัน ค่าถ้วยรางวัลและ
เหรียญรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน 
ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่า
จัดซื้ออุปกรณ์ในการ
แข่งขัน ฯลฯ 

30,000 สนามกีฬา
โรงเรียน
ในสังกัด 
สพฐ.  

กอง
การศึกษา  

            

ผด.02 



64 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล อบต. เวียง
คัพ ต่อต้านยาเสพติด 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเนินงานตาม
โครงการแข่งขันฟุตบอล 
อบต.เวียงคัพต่อต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่
จัดการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล
และเหรียญรางวัล 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน  ค่าตอบแทนชุดการ
แสดง ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ใน
การแข่งขัน ฯลฯ 

35,000 สนามกีฬา
โรงเรียน
ในสังกัด 
สพฐ.  

กอง
การศึกษา  

            

4 โครงการจัดส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 
 

เพื่อเป็นค่าอาหารและค่า
เครื่องดื่มส าหรับนักกีฬา 
ค่าอุปกรณ ์ ค่าชุดนักกีฬา
ส าหรับส าหรับผู้ควบคุม  ผู้
ฝึกสอน และนักกีฬาที่เข้า
ร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

20,000 สนามกีฬา
โรงเรียน
ในสังกัด 
สพฐ.  

กอง
การศึกษา  

            

 รวม  4 โครงการ  115,000               
 

ผด.02 



65 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
ประเพณีลอยกระทง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ตามโครงการ ส่งเสริม
ประเพณีวันลอย
กระทง เช่น ค่าจ้างเหมา
ท าขบวนกระทงใหญ่ ค่า
ปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ 

20,000 ข่วง
วัฒนธรรม
อ าเภอเทิง 

 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริม
ประเพณี
เข้าพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อ
ขี้ผึ้ง ค่าจัดซื้อแม่พิมพ์หล่อ
เทียนพรรษา  ค่าพิธีกรรม
ทางศาสนา ฯลฯ 

20,000 วัดในพ้ืนที่ 
ต าบลเวียง 

กอง
การศึกษา 

            

 

ผด.02 



66 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
ท้องถิ่น 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ตามโครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ตามโครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น เช่นค่าเงินรางวัล 
ค่าโล่รางวัล ค่าตอบแทน
ชุดการแสดง ค่าจัด
นิทรรศการ ฯลฯ 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมู่บ้าน 

กอง
การศึกษา 

            

 

ผด.02 



67 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการจัดงาน
ประเพณีของจังหวัด
และอ าเภอ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่
ท าการปกครองอ าเภอ
เทิง ในการด าเนินงานตาม
โครงการจัดงานประเพณี
ของจังหวัดและ
อ าเภอ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

25,000 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเทิง 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ท าการปกครองอ าเภอ
เทิง ในการด าเนินงานตาม
โครงการจัดงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
 

15,000 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเทิง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

ผด.02 



68 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุง 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
สืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุดอย
ตุง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
  

8,000 วัดพระ
ธาตุดอย

ตุง 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม  7  โครงการ  128,000               
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



69 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
เกษตรกรผู้มีรายได้
น้อย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้
น้อยที่ประสบปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ เช่น การ
จัดหาหรือปรับปรุงแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร,การ
สนับสนุนอุปกรณ ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปรับปรุง
แหล่งน้ า, ประสานหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนด้าน
การเกษตร รวมถึงด้านสา
ธารณภัยฉุกเฉิน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
ตามกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ผด.02 



70 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล
โครงการ, ค่าอาหาร
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
, ค่าสมนาคุณ
วิทยากร เป็นต้น 

30,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
  

ผด.02 



71 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการส่งเสริมการ
ท าธนาคารน้ าใต้ดิน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
ส่งเสริมการท าธนาคารน้ าใต้
ดิน ตามกิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล
โครงการ, ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ,ค่า
สมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานใน
พื้นที่ประสบผลส าเร็จแล้ว 
เช่น ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ,ค่า
สมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 
3. กิจกรรมส่งเสริม ขยายผล
การท าธนาคารน้ าใต้ดิน เช่น 
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
ท าธนาคารน้ าใต้ดิน 

30,000 ชุมชนทั้ง 
20 
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ผด.02 



72 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย เช่น ค่าจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ
, ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ, ค่า
สมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



73 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
หมักอินทรีย์ชีวภาพ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ
เช่น ค่าจัดท าปูายไวนิล
โครงการ, ค่าอาหาร
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
, ค่าสมนาคุณ
วิทยากร เป็นต้น 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 รวม 5 โครงการ  120,000               
 
 
 
 
 

ผด.02 



74 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                         -    แผนงานการเกษตร 

     - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการปลูกปุา
ชุมชน เฉลิมพระ
เกียรติ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการปลูกปุาชุมชน
เฉลิมพระเกียรติเช่น ค่า
จัดท าปูายไวนิลโครงการ
ค่าจัดซื้อกล้าไม้ ค่าจ้าง
เหมาปรับพื้นที่ เป็นต้น 

10,000 ปุาไม้
ชุมชนใน
พ้ืนที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการรักษ์น้ า รักษ์
ปุา รักษาแผ่นดิน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน  ตาม
โครงการรักษ์น้ า รักษ์ปุา
รักษาแผ่นดินเช่น ค่าจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ,
ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ, ค่าสมนาคุณ
วิทยากร, ค่าจ้างเหมา
, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น 

50,000 แหล่งน้ า
สาธารณะ
ในพ้ืนที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

ผด.02 



75 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                         -    แผนงานการเกษตร 

     - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการสร้างฝาย
ชะลอความชุ่มชื้น 
ตามแนวทาง
พระราชด าริ ฯ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการฯเช่น ค่าจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ,
ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ, ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการสร้างฝาย
เป็นต้น 

30,000 ล าห้วย ล า
ธาร ต้นน้ า
ในพ้ืนที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการอนุรักษ์ดิน
และน้ าโดยการปลูก
หญ้าแฝกอันเนื่อง มา
จากพระราชด าริ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยการปลูกหญ้า
แฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเช่น ค่าจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ ค่า
จัดซื้อกล้าแฝก  เป็นต้น 

10,000 บริเวณ
รอบแหล่ง
น้ า
สาธารณะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

ผด.02 



76 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                         -    แผนงานการเกษตร 

     - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช  
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  
เจ้าฟูามหาจักรีสิริน
ธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริ
กิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราช
กุมารี 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราช 
ด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราช  เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้า
ฟูามหาจักรีสิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี เช่น
ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
พันธุกรรมพืช  ค่าจ้างเหมา
จัดท าปูายพันธุ์พืช  ค่าปูาย
โครงการ ฯลฯ  เป็นต้น 

20,000 พ้ืนที่
อนุรักษ์ปุา
ไม้ใน
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 รวม  5  โครงการ  120,000               

ผด.02 



77 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการกิจกรรม  
5 ส 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการกิจกรรม 5 ส 
เช่น ปูายไวนิลโครงการ ,
ค่าวัสดุอุปกรณ์  (กล่องใส่
ของมีฝาล๊อค ฟิวเจอร์
บอร์ด ฯลฯ)  

10,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ส านักงาน 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียง  เช่น ค่าไม้
ดอกประดับ ค่าดินผสม
พร้อมปลูกบรรจุถุง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตามโครงการฯ ค่า
ถากถางและปรับ
พ้ืนที่ ฯลฯ  

30,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ผด.02 



78 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพฝุาย
บริหารและสมาชิก
สภา อบต.เวียง 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพฝุายบริหาร
และสมาชิกสภา อบต.เวียง
ประจ าปีงบประมาณ
2564 เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร,ค่าอาหาร,ค่า
เครื่องดื่ม,ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม,ค่าเช่าสถานที่
ฯลฯ  

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 

ผด.02 



79 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
พนักงานและลูกจ้าง 
อบต.เวียง 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนักงานและ
ลูกจ้าง  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เช่น ค่
าตอบแทนวิทยากร,
ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม,ค่า
วัสดุในการฝึกอบรม,ค่าเช่า
สถานที่ ฯลฯ  

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



80 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตามโครงการ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง เช่น ปูายไวนิล 
โครงการ ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ปลั๊กไฟ 
กล่องใส่เอกสาร ชั้นวาง
ของ แฟูมใส่เอกสาร ฯลฯ)  

15,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

6 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยต าบล
เวียง 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยต าบลเวียง
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร,ค่าอาหาร,ค่า
เครื่องดื่ม,ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม,ค่าเช่าสถานที ่
ฯลฯ   

15,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ผด.02 



81 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานที่
กลางเพ่ือเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเทิง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพสถานที่กลาง
เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย 
 

10,000 ที่ว่าการ
อ าเภอเทิง 

ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลเวียง
เทิง 

            

 
 
 
 
 

ผด.02 



82 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่
แห่งชาติประจ าปี 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
อ าเภอเทิง  ในการ
ด าเนินงานตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันแม่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

5,000 ที่ว่าการ
อ าเภอเทิง 

คณะกรรม
การพัฒนา
สตรี
อ าเภอ
เทิง   

            

9 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล
ประจ าปี 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
อ าเภอเทิง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันสตรี
สากล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

7,000 ที่ว่าการ
อ าเภอเทิง 

คณะกรรม
การพัฒนา
สตรี
อ าเภอ
เทิง   

            

 รวม  9   โครงการ  122,000               
 
 

ผด.02 



83 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่นค่า
วัสดุและเอกสารประกอบ 
การฝึกอบรมฯ ,ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่มและ
ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับ
การอบรม ฯ  ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 1   โครงการ  20,000               
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



84 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารงานคลัง 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับพระราช 
บัญญัติที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง  เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร
กลางวัน  ค่าวัสดุอุปกรณ์
การฝึกอบรม ฯลฯ 

15,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             

2 โครงการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่คณะกรรมการ
ประชา คมท้องถิ่นใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให้แก่
คณะกรรมการประชา คม
ท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

15,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             

 รวม  2  โครงการ  30,000               
 

ผด.02 



85 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานงบกลาง 

       - งานงบกลาง 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
รายได้แก่ผู้สูงอาย ุเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

16,498,200 
 

ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายเบี้ยความ 
พิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

2,853,600 
 

ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงิน
ช่วยเหลือการยังชีพผู้ปุวยโรค
เอดส์ในพื้นที ่อบต.เวียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

60,000 
 

ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 3  โครงการ  19,411,800               
 

ผด.02 



86 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       -  งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน
ปรับระดับได้ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เก้าอี้ท างานปรับระดับ
ได ้ จ านวน  10  ตัว 
คุณลักษณะทั่วไป 
1.มีพนักพิง และที่น่ังบุด้วย
ฟองน้ า หุ้มด้วยหนังเทียม มีที่
วางแขน 
2.ขนาดเบาะนั่งกว้างไม่น้อย
กว่า 50  เซนติเมตร 
3.มีความลึกของเบาะไม่น้อย
กว่า 45  เซนติเมตร 
4.มีความสูงจากพ้ืนถึงพนักพิง
ไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร 
5.มีโครงขา 5 แฉก สามารถ
หมุนได้รอบตัว  360 องศา 
6.สามารถปรับระดับขึ้น-ลง
ได ้เพิ่มความสูง-ต่ าด้วยระบบ
โช๊ค  

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

ผด.02/1 



87 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       -  งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
พลาสติกพนักพิง 4 
ขา 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเก้าอี้
พลาสติกพนักพิง  4  ขา จ านวน  
150 ตัว 
คุณลักษณะทั่วไป 
1.เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง มี 4  ขา 
ที่ปลายขามียางกันลื่นทั้ง  4  ขา 
ไม่มีที่ท้าวแขน   
2. สามารถวางตั้งซ้อนกันได ้เพื่อ
ความสะดวกในการจัดเก็บ 
3. มีขนาดหน้ากว้างไม่น้อย
กว่า 49 เซนติเมตร   
4. มีความสูงจากพื้นถึงพนักพิงไม่
น้อยกว่า 80 เซนติเมตร   
5. มีความยาวจากขาหน้าถึงขา
หลัง ไม่น้อยกว่า 49 เซนติเมตร   
6. ผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรด เอ 
ทนต่อความเป็นกรดด่างอ่อนได้ด ี
ตัวพลาสติกทนต่อรังสียูวีได ้  
7. มีช่องระบายอากาศตรงที่นั่งและ
พนักพิง 
8. รองรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 
100 กิโลกรัม 

37,500 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       -  งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเหล็กบุ
นวม 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เก้าอี้เหล็กบุนวม   จ านวน
100 ตัว 
คุณลักษณะทั่วไป 
1.ขนาดเบาะนั่งกว้างไม่น้อย
กว่า 44.5  เซนติเมตร 
2.มีความลึกของเบาะไม่น้อย
กว่า 60.5 เซนติเมตร 
3.มีความสูงจากพ้ืนถึงพนักพิง
ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 
4.ขาเก้าอ้ี เป็นเหล็กดัด ชุบ
ด้วยโครเมี่ยม ปลายขามียาง
รองกันลื่น 
5.ที่น่ังท าด้วยฟองน้ า มีความ
หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หุ้มด้วย
พีวีซี 

60,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 รวม  3  รายการ  117,500               
 

ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       -  งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1* (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน  4  เครื่อง    
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ า แบบ Cache 
 Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า 

88,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ผด.02/1 
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ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 
1 หน่วย  
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
 (Network Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
 3 ช่อง  
-มีแปูนพิมพ์และเมาส ์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       -  งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต  
-มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า  
1,200x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
ขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 

4,300 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ผด.02/1 
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19 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
สีส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5ภาพต่อนาที (ipm)  
-มีช่องเชื่อมต่อ 
 (Interface) แบบ USB  
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 50 แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A4, 
Letter,Legal และ
Custom  

 รวม  2  รายการ  92,300               
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ส านักงาน 

  - แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 
 4  ตัว  มีคุณลักษณะดังนี้ 
1. ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 120 ซม. ลึกไม่น้อย
กว่า 65 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 75 ซม.  
2.วัสดุท าจากเหล็กเคลือบ
ด้วยสีกันสนิมและเคลือบ
ด้วย EPOXY  
3. มีลิ้นชักเก็บของ
ด้านขวาไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง และตรงกลาง
ด้านบนอย่าง
น้อย 1 ช่อง มีกุญแจล๊อค
ทุกช่อง 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 รวม  1  รายการ  20,000               

ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑเ์กษตร 

  - แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าจัดซื้อเครื่องเปุา
ลม 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเครื่องเปุาลม
จ านวน  20  เครื่อง  มี
คุณลักษณะดังนี้ 
1. เครื่องยนต์เบนซิน 2 
จังหวะ 
2. มีก าลังเครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า 2 แรงม้า 
3. มีความเร็วรอบไม่น้อย
กว่า 6,500 รอบ/นาที  
 

190,000 ส านักงาน
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 รวม  1  รายการ  190,000               
 
 
 
 
 
 

ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑเ์ครื่องดับเพลิง 

  - แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง
นอกอาคาร 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อชุดดับเพลิง  จ านวน 
 5  ชุด  มีคุณลักษณะดังนี ้
1.ชุดดับเพลิงนอกอาคาร 
 มีรายละเอียด ดังนี้ 
- ชุดดับเพลิงแบ่งเป็น
ชั้นนอกเป็นชุดกันน้ า 
ระบายอากาศและฉนวนกัน
ความร้อนและซับในสามารถ
แยกออกจากกันได้ 
- ประกอบด้วยเสื้อ และ
กางเกงแถบสะท้อนแสง มี
กระเป๋าด้านหน้าส าหรับใส่
วิทยุที่ตัวเสื้อ 
2. รองเท้าดับเพลิง 
- ชนิดมีหูห้ิวท าด้วยวัสดุยาง
สังเคราะห์กันน้ า ความสูงไม่
น้อยกว่า 15 นิ้ว 
- ปูองกันสิ่งมีคมและการ

100,000 ส านักงาน
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ผด.02/1 
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เจาะทะล ุทนไฟ ปูองกัน
ความร้อน ปูองกันกระแส 
ไฟฟูา ทนต่อน้ ามัน กันลื่น 
ทนกรดและด่าง 
- เสริมเหล็กปูองกันการแทง
ทะลุพื้นรองเท้า  
3. หมวกดับเพลิง 
- ด้านนอกท าจากพลาสติก
ทนแรงกระแทกและความ
ร้อนได้ด ี
- ด้านในมีชั้นรองกัน
กระแทกสวมใส่สบาย 
- กระจกหน้าสีใส กัน
สะเก็ด/ความร้อน 
- มีผ้าคลุมต้นคอด้านหลัง 
4. ฮูทดับเพลิง 
- เป็นผ้าทอมาจากเส้นใย
สังเคราะห์ในกลุ่มที่มีความ
แข็งแรง มีคุณสมบัติทนต่อ
ความร้อนสูง ทนต่อการขีด
ข่วน และแรงกระแทกได้เป็น
อย่างด ี
5.ถุงมือดับเพลิง 
- เป็นถุงมือดับเพลิงผ้า 
2 ชั้น 
- มีแถบสะท้อนแสงติดที่
บริเวณหลังมือ 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 - แผนงานรักษาความสงบภายใน  
 -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าจัดซื้อสายส่งน้ า
ดับเพลิง 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อสายส่งน้ า
ดับเพลิง จ านวน  2  เส้น 
 มีคุณลักษณะดังนี้ 
1.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.50 นิ้ว และเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 2.50 นิ้ว อย่าง
ละ 1 เส้น 
2.เป็นชนิดผ้าใบ 3 ชั้น 
ทนต่อความร้อน, น้ ามัน
และสารเคมีได้ สามารถ
ทดสอบแรงดันได้ท่ี 200, 
300, 400 ปอนด์ต่อนิ้ว
พร้อมมีข้อต่อทองเหลือง 
สวมเร็วต่อขนาด 2.5 นิ้ว  

20,000 ส านักงาน
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 รวม  2  รายการ  120,000               
 

ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                -  แผนงานการศึกษา 
       -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าจัดซื้อตู้กระจก
บานเลื่อนสูง 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน
สูง  จ านวน  2  ตัว 
คุณลักษณะทั่วไป 
1.เป็นตู้ส าหรับใส่เอกสารมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 
91*45*182 เซนติเมตร 
2.โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่น
หนาไม่น้อยกว่า
0.5 มิลลิเมตร 
3.บานเลื่อนกระจก ล็อค
ด้วยระบบกุญแจ 
4.ชั้นวางเอกสารเป็นแผ่น
เหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 
0.5 มิลลิเมตร 

10,600 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม  1  รายการ  10,600               

ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
                                -  แผนงานการศึกษา 
       -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบ
ที่ 1* (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1* (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน  4  เครื่อง    
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ า แบบ Cache 
 Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า 

22,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

ผด.02/1 
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ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 
1 หน่วย  
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
 (Network Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
 3 ช่อง  
-มีแปูนพิมพ์และเมาส ์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 

 รวม   1   รายการ  22,000               
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                -  แผนงานการศึกษา 
       -  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน
ปรับระดับได้ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เก้าอี้ท างานปรับระดับ
ได ้ จ านวน  10  ตัว 
คุณลักษณะทั่วไป 
1.มีพนักพิง และที่น่ังบุด้วย
ฟองน้ า หุ้มด้วยหนังเทียม มีที่
วางแขน 
2.ขนาดเบาะนั่งกว้างไม่น้อย
กว่า 50  เซนติเมตร 
3.มีความลึกของเบาะไม่น้อย
กว่า 45  เซนติเมตร 
4.มีความสูงจากพ้ืนถึงพนักพิง
ไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร 
5.มีโครงขา 5 แฉก สามารถ
หมุนได้รอบตัว  360 องศา 
6.สามารถปรับระดับขึ้น-ลง
ได ้เพิ่มความสูง-ต่ าด้วยระบบ
โช๊ค 

20,000 ศพด.ใน
สังกัด 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม   1   รายการ  20,000               

ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
                                -  แผนงานเคหะและชุมชน 
       -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 
๒ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่2* (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)  จ านวน 1  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ 
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ 
 (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก

30,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองช่าง             

ผด.02/1 
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จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
 Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิดSATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือชนิดSolid State 
 Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
 480 GB  จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่าจ านวน 
 1 หน่วย  
-มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
-มีแปูนพิมพ์และเมาส ์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
                                -  แผนงานเคหะและชุมชน 
       -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ส าหรับงาน
ประมวลผล 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก 
 (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย

22,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองช่าง             

ผด.02/1 
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กว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
 DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)  
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
-มีช่องเช่ือมต่อแบบHDMI หรือ 
 VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แ
บบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ
 Bluetooth  
 

 
 
 
 
 
 
 



106 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
                                -  แผนงานเคหะและชุมชน 
       -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก ( Inkjet 
Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด เอ.3 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก  (Inkjet  Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 จ านวน  1  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า32 หน้า 
ต่อนาท ี(ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อ
นาที (ipm)  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อ
นาที (ipm)  
-มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบUSB 2.0 
หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อย  กว่า 1 ช่อง  
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า100 แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, 
 Legal และ Custom 

6,300 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองช่าง             
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
                                -  แผนงานเคหะและชุมชน 
       -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟูา ขนาด 
800 VA 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด 800 VA  จ านวน  
4  เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
-มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่
น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที  

10,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองช่าง             

 รวม   4   รายการ  68,300               
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ( โครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ) 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้ดินแบบ
ระบบปิดและระบบเปิด 
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไคร้
ใหม่,หมู่ที่ 8 บ้านห้วย
ไคร้เก่า,หมู่ที่ 19 บ้าน
ทุ่งเฉลิมพระเกียรติ 
ต าบลเวียง 

ก่อสร้างธนาคารน้ า จุดที่ ๑ 
ขนาดกว้าง ๑ เมตร  ยาว 
๒๐๐ เมตร  ลึก ๒ เมตร และ
จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑ เมตร  
ยาว ๑๐๐ เมตร  ลึก ๒ เมตร 
และจุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑ 
เมตร  ยาว ๒๐๐ เมตร  ลึก ๒ 
เมตร และจุดที่ ๔ ขนาดกว้าง 
๑ เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร  ลึก 
๒ เมตร และจุดที่ 5 แบบ
ระบบเปิด ขนาดกว้าง 40 
เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 15 
เมตร สถานท่ีด าเนินการ หมู่ที่ 
๖,๘,๑๙ 

1,900,000 หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 8 

หมู่ที่ 19 

กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 



109 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ( โครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ) 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟูา บ้านร่อง
ริว หมู่ที่ 12 ต าบล
เวียง 

ปรับปรุงคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต จ านวน 5 จุด 
ยาวรวม 3,840 เมตร 
รวมมีพ้ืนที่ปรับปรุงคลอง
ดาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
12,368 ตารางเมตร 

4,700,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

3 โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าห้วยริว   หมู่ที่ 
23 บ้านห้วยระเมศ 
ต าบลเวียง 

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 
90  เมตร ท้องกว้าง 85 
เมตรยาว 200 เมตร ลึก 
2 เมตร 

933,668 หมู่ที่ 23 กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ( โครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ) 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าบ้านห้วยไคร้ 
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยไคร้ 
ต าบลเวียง 
 

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 
75  เมตร ท้องกว้าง 70 
เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 
2 เมตร 

964,597 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

5 โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าบ้านทุ่งโห้ง   
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งโห้ง 
ต าบลเวียง 
 

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 
75  เมตร ท้องกว้าง 70 
เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 
2 เมตร 

964,597 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

 รวม  5  โครงการ  9,462,862               
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ( โครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ) 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( DLTV ) 
ส าหรับ ศพด. 
 

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ศึกษา   
( DLTV ) ประกอบด้วย 
1.โทรทัศน์สี ขนาด 55 
นิ้ว 
2.จานดาวเทียมพร้อมหัว
เสียบสัญญาณ 
3.กล่องรับสัญญาณ 
 

61,400 ศพด.บ้าน
ใหม่ และ 
ศพด.บ้าน
ใหม่ริมอิง 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม  1  โครงการ  61,400               
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

       อาศัยความตามพระราชบัญญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๖๔  วรรค ๓  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑
      องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 4  
ขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงประกาศใช้
เป็นแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  รายละเอียด
ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://abt-
wiangthoeng.go.th/index.php 

       จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

                 ประกาศ   ณ   วันท่ี  19   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖3 
     
               (ลงชื่อ)           สวาท   สมใจ  

                   ( นายสวาท    สมใจ )  
                                              นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเวียง 
 
 
 


