
1 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี  3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
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สารบัญ 
 หน้า  

 
ส่วนท่ี ๑     บทน า  ๓-๔ 
ส่วนท่ี ๒     บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๕ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)  ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ๖ -๑7 
 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต     
 -แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 -แผนงานสาธารณสุข  
 -แผนงานรักษาความสงบภายใน      
 -แผนงานเคหะและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน   
 -แผนงานการศึกษา  
 -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านเศรษฐกิจการพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม  
 -แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 -แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน      
 -แผนงานบริหารทั่วไป 
 -แผนงานงบกลาง 
ส าเนาประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 เพิ่มเติมฉบับที่ 3/๒๕๖4 18 
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ส่วนท่ี ๑   
บทน า 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการจัดท า
แผนด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน  ส าหรับ
แผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณนั้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
พร้อมทั้งมีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอื่นและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนงานการด าเนินงาน  ซึ่งจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เล่มนี ้
จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
   
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

2. เพื่อให้การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
3. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีการประสานงานและบูรณาการการท างานกับส่วน

ราชการและหน่วยงานอื่น ๆ 
4. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน ในการควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมี 

                        ประสทิธิภาพ 
 
ขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  
หมวด ๕  ข้อ ๒๖  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ  ดังนี้  
   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
   (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ข้อ  ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ ข้อ ๒๗    แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน        นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค    รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ    ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น     การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน” 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินการ  

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

1. สามารถท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารด้านต่าง ๆ  ของหน่วยงานมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่า 

2. มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการ
ตามแผน 

3. สามารถเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการน าข้อมูลไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพิ่มเติมฉบับที่ 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  
    12 โครงการ 

 
92.30 

 
3,954,500   

 
99.87 

กองช่าง 

รวม 12 โครงการ 92.30 3,954,500 99.87  
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

ส านักงาน
ปลัด 
 

รวม      
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

กอง
การศึกษา 

รวม      
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย 
กรรมและ การเกษตรกรรม  
-แผนงานการเกษตร 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม      
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
-แผนงานการเกษตร 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม - - - -  
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารงาน 
-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานงบกลาง 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

ส านักงาน
ปลัด 
กองคลัง 
 

รวม      
- แผนงานบริหารทั่วไป  (ผด.๐๒/๑) 1  รายการ 7.70 

 
5,000 0.13 

 
กองคลัง 

รวม 1  รายการ 7.70 5,000 0.13  
รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ ๑๐๐.๐๐ 3,959,500   ๑๐๐.๐๐  

 

ผด.01 
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการขุดลอกสระ

น้ าสาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 7   

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 
40.00 เมตร ท้องกว้าง 
35.00 เมตร ยาวรวม 
100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,350.00  ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน  1  ป้าย  ขุดลอก
ตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงก าหนด  เริ่มต้นที่สระ
น้ าสาธารณประโยชน์ 
สิ้นสุดที่สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 7 

370,000   หมู่ที่ 7 กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4   เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒ โครงการขุดลอกร่อง

ติ้ว หมู่ที่ 8 
           จุดที่ 1 ขุดลอก
ขนาดปากกว้าง 6.00 
เมตร ท้องกว้าง 4.00 
เมตร ยาวรวม 495.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 7,046.00  
ลูกบาศก์เมตร  และ 
  จุดที่ 2 ขุดลอก
ขนาดปากกว้าง 4.00 
เมตร ท้องกว้าง 3.00 
เมตร ยาวรวม 125.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 1,222.00  
ลูกบาศก์เมตร  และ 
  จุดที่ 3 ขุดลอก
ขนาดปากกว้าง 3.00 

300,000   หมู่ที่ 8 กองช่าง             

ผด.02 



8 
 

เมตร ท้องกว้าง 2.00 
เมตร ยาวรวม 40.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 190.00  ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน  1  ป้าย  ขุดลอก
ตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงก าหนด  เริ่มต้นที่นา
นายเติง  ดู่อุ๊ด  สิ้นสุดที่นา
นางจงรักษ์  มูลติปฐม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓ โครงการขุดลอกสระ

น้ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 
12    

ขุดลอกขนาดปากกว้าง 
40.00 เมตร ท้องกว้าง 
36.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,737.00  ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน  1  ป้าย  ขุดลอก
ตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงก าหนด  สถานที่
ด าเนินการ สระน้ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 
 

499,500   หมู่ที่ 12 กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



10 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔ โครงการขุดลอกล า

ห้วยหลวงตอนล่าง 
หมู่ที่ 13   

จุดที่ 1 ขุดลอกปากกว้าง 
30.00 เมตร ท้องกว้าง 
26.00 เมตร ยาวรวม 
95.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 
เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 4,669.00  
ลูกบาศก์เมตร  และ  จุดที่ 2 
ขุดลอกปากกว้าง 12.00 
เมตร ท้องกว้าง 8.00 เมตร 
ยาวรวม 125.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
2,348.00  ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน  1  ป้าย  
ขุดลอกตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงก าหนด  สถานที่
ด าเนินการ ล าห้วยหลวง
ตอนล่าง หมู่ที่ 13 

250,000   หมู่ที่ 13 กองช่าง             

 
 

ผด.02 



11 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 โครงการขุดลอก

หนองน้ าลัด หมู่ที่ 
16   

ขุดลอกปากกว้าง 60.00 
เมตร ท้องกว้าง 50.00 
เมตร ยาวรวม 65.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 8,904.00  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน  1  ป้าย  ขุดลอก
ตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงก าหนด  สถานที่
ด าเนินการ หนองน้ าลัด 
หมู่ที่ 16 

300,000   หมู่ที่ 16 กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



12 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 โครงการขุดลอก

หนองยาว หมู่ที่ 18   
ขุดลอกขนาดปากกว้าง 
35.00 เมตร ท้องกว้าง 
30.00 เมตร ยาว 
235.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,378.00  ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน  1  ป้าย  ขุดลอก
ตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงก าหนด  เริ่มต้นที่นา
นายจ านงค์  ศิริใจ  สิ้นสุด
ที่นานายฉลวย  เชิงน้ า 
 

448,000   หมู่ที่ 18 กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



13 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

ถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 
ปรับปรุงถนนหินคลุก จุดที่ 
1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร รวมมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
105.00  ลูกบาศก์เมตร  
รวมมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่
น้อยกว่า  1,050.00  
ตารางเมตร  ปรับปรุงตาม
แบบแปลนที่ อบต.เวียง 
ก าหนด  เริ่มต้นที่สวนนาย
เคน  หนูจันทร์ สิ้นสุดที่นา
นายอุดม  วงศ์ใหญ่ และ 
 จุดที่ 2 ปรับปรุง
ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 400.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร  รวมมีปริมาณหิน

240,000   หมู่ที่ 7 กองช่าง             

ผด.02 



14 
 

คลุกไม่น้อยกว่า  160.00  
ลูกบาศก์เมตร  รวมมีพื้นที่
ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า  
1,600.00  ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน  1  ป้าย 
ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียง ก าหนด  เริ่มต้น
ที่บ้านนายเปลี่ยน  จันทร์
ทูล  สิ้นสุดที่บ้านนายบุญ
จันทร์  บุญหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 โครงการปรับปรุง

ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 
11    

ปรับปรุงถนนหินคลุก จุดที่ 
1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร  รวมมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
63.00  ลูกบาศก์เมตร  
รวมมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่
น้อยกว่า  630.00  
ตารางเมตร  ปรับปรุงตาม
แบบแปลนที่ อบต.เวียง 
ก าหนด  เริ่มต้นที่สวนนาย
ศรีทอง ทะนันไชย สิ้นสุดที่
สวนนายอิ่นค า  กองสอน 
และ 
  จุดที่ 2 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร รวมมีปริมาณ

260,000   หมู่ที่ 11 กองช่าง             

ผด.02 



16 
 

หินคลุกไม่น้อยกว่า  
144.00  ลูกบาศก์เมตร  
รวมมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่
น้อยกว่า  1,440.00  
ตารางเมตร  ปรับปรุงตาม
แบบแปลนที่ อบต.เวียง 
ก าหนด  เริ่มต้นที่สวนนาย
ประเสริฐ พิมพา สิ้นสุดที่
นานางบัวค า   ธิโนชัย 
และ 
  จุดที่ 3 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร รวมมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
72.00  ลูกบาศก์เมตร  
รวมมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่
น้อยกว่า  720.00  
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน  1  ป้าย ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียง ก าหนด  เริ่มต้นที่นา
นางใส  ธิโนชัย  สิ้นสุดที่
นานายสวาท  สิ่งของ 

 
 



17 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

ถนนลูกรัง  หมู่ที่ 6   
จุดที่ 1 ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแน่น 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
รวมยาว 1,200.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
รวมมีปริมาณดินลูกรังบด
ทับแน่นไม่น้อยกว่า 
จ านวน  720.00  
ลูกบาศก์เมตร  รวมมีพื้นที่
ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อย
กว่า จ านวน  3,600.00  
ตารางเมตร  ปรับปรุงตาม
แบบแปลนที่ อบต.เวียง 
ก าหนด เริ่มต้นที่สวนนาง
บัวไหล อิ่นแก้ว สิ้นสุดที่
สวนนายจันทร์ ศรีแปล
งวงค์ และ 
  จุดที่ 2 ปรับ

499,000   หมู่ที่ 6 กองช่าง             

ผด.02 
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เกรดถนนลูกรังลงดินบด
ทับแน่น ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร รวมยาว 1,100.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร รวมมีปริมาณดิน
ลูกรังบดทับแน่นไม่น้อย
กว่า จ านวน  660.00  
ลูกบาศก์เมตร  รวมมีพื้นที่
ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อย
กว่า จ านวน  3,300.00  
ตารางเมตร  ปรับปรุงตาม
แบบแปลนที่ อบต.เวียง 
ก าหนด เริ่มต้นที่สวนนาย
จ ารอง  ดงศรี  สิ้นสุดที่
สวนนายสันต์  ศรีเกื้อกลิ่น 
และ 
  จุดที่ 3 ปรับ
เกรดถนนลูกรังลงดินบด
ทับแน่น ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร รวมยาว 570.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร  รวมมีปริมาณดิน
ลูกรังบดทับแน่นไม่น้อย
กว่า จ านวน  342.00  
ลูกบาศก์เมตร  รวมมีพื้นที่
ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อย
กว่า จ านวน  1,710.00  
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ตารางเมตร  ปรับปรุงตาม
แบบแปลนที่ อบต.เวียง 
ก าหนด เริ่มต้นที่สวนนาย
สุรกิจ  มะโนชัย  สิ้นสุดที่
สวนนายหลอง  นามจุมจัง 
และ 
  จุดที่ 4 ปรับ
เกรดถนนลูกรังลงดินบด
ทับแน่น ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร รวมยาว 600.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร  รวมมีปริมาณดิน
ลูกรังบดทับแน่นไม่น้อย
กว่า จ านวน  360.00  
ลูกบาศก์เมตร  รวมมีพื้นที่
ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อย
กว่า จ านวน  1,800  
ตารางเมตร  ปรับปรุงตาม
แบบแปลนที่ อบต.เวียง 
ก าหนด เริ่มต้นที่สวนนาย
วิบูลย์  วงค์นารัฐ  สิ้นสุดที่
สวนนายจริญ  กรดแก้ว 
และ 
จุดที่ 5 ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแน่น 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
รวมยาว 600.00 เมตร 
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หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
รวมมีปริมาณดินลูกรังบด
ทับแน่นไม่น้อยกว่า 
จ านวน  360.00  
ลูกบาศก์เมตร  รวมมีพื้นที่
ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อย
กว่า จ านวน  1,800  
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียง ก าหนด เริ่มต้นที่นา
นายประภาษ  แสงสุข 
สิ้นสุดที่นานายเสาร์  สตูร
ไชย 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 โครงการปรับปรุง

ถนนลูกรัง  หมู่ที่ 17   
จุดที่ 1 ปรับเกรดถนน
ลูกรังลงดินบดทับแน่น 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 820.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร รวมมี
ปริมาณดินลูกรังบดทับ
แน่นไม่น้อยกว่า จ านวน  
984.00  ลูกบาศก์เมตร  
รวมมีพื้นที่ปรับปรุงถนน
ลูกรังไม่น้อยกว่า จ านวน  
3,280.00  ตารางเมตร  
ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียง ก าหนด เริ่มต้น
ที่บ้านนายอินตุ้ม  อ านาจ
ศาล  สิ้นสุดที่นานางม้อน  
แก้วกันใจ และ 
  จุดที่ 2 
ปรับเกรดถนนลูกรังลงดิน

238,000   หมู่ที่ 17 กองช่าง             

ผด.02 
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บดทับแน่น ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 
เมตร รวมมีปริมาณดิน
ลูกรังบดทับแน่นไม่น้อย
กว่า จ านวน  180.00  
ลูกบาศก์เมตร  รวมมีพื้นที่
ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อย
กว่า จ านวน  600  
ตารางเมตร  ปรับปรุงตาม
แบบแปลนที่ อบต.เวียง 
ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน  1  ป้าย  เริ่มต้นที่
นานางป้าน ลาภยศ  
สิ้นสุดที่ฌาปนสถานบ้าน
ห้วยไคร้ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 โครงการปรับปรุงท่อ

ส่งน้ าสถานีสูบน้ า
บ้านห้วยระเมศ หมู่ที่ 
23 

ปรับปรุงติดตั้งประตูน้ า
เหล็กหล่อ ขนาด Ø 20 
นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
จ านวน 1 ชุด และติดตั้ง
ท่อส่งน้ าเหล็กขนาด Ø 
600 มม. หนา 6 มม. 
ยาว 13.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1  ป้าย  ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียง ก าหนด สถานที่
ด าเนินการ ระบบส่งน้ า
ของสถานีสูบน้ าบ้านห้วย
ระเมศ  หมู่ที่ 23 

300,000   หมู่ที่ 23 กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



24 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 โครงการก่อสร้าง

ธนาคารน้ าใต้ดินแบบ
ระบบปิด  หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน 
จ านวน  29  จุด  ขนาด
กว้าง  0.50 เมตร  ยาว
รวม  400.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบแปลนที่ อบต.เวียง 
ก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน  1  ป้าย  เริ่มต้นที่
บ้านนางมาลัย   โพธ์ิดี  
สิ้นสุดที่บ้านนายอนันต์  
ปริศนา 

250,000   หมู่ที่ 8 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ส านักงาน 

  - แผนงานบริหารท่ัวไป 
  -  งานบริหารงานคลัง 
 

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 คุณลักษณะพื้นฐาน 
-ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  
120 ซม. 
-ลึกไม่น้อยกว่า  60 ซม. 
-วัสดุท าจากเหล็กเคลือบ
ด้วยสีกันสนิมและเคลือบ
ด้วย Epoxy 
-มีลิ้นชักเก็บของด้านขวา
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง และ
ตรงกลางด้านบนอย่างน้อย 
1 ช่อง มีกุญแจล๊อกทุก
อย่าง 
 

5,000 ส านักงาน
อบต.เวียง 

กองคลัง             

  

ผด.02/1 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพิ่มเติมฉบับที่ 3/๒๕๖4 

******************** 
   อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๔ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒     
  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 4 
เพิ่มเติมฉบับที ่3 /๒๕๖4 ข้ึน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ได้อนุมัติประกาศใช้เป็นแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพิ่มเติมฉบับที่ 3/๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้และ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ http://abt-
wiangthoeng.go.th 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

       ประกาศ   ณ   วันที ่  5   เดือนเมษายน   พ.ศ. ๒๕๖4 
     
 
                                 (ลงช่ือ)   สวาท   สมใจ  

                             ( นายสวาท    สมใจ )  
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 
 
 

http://abt-wiangthoeng.go.th/
http://abt-wiangthoeng.go.th/

