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ส่วนที่ 1   
บทน า 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 
และฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข๎อ 12 ได๎ก าหนดให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการจัดท า
แผนด าเนินงานให๎แล๎วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจํายประจ าปี  งบประมาณ
รายจํายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได๎รับแจ๎งแผนงานและโครงการจากหนํวยงานราชการสํวนกลาง  
สํวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานอื่นๆ ที่ต๎องด าเนินงานในพ้ืนที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและแก๎ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู๎บริหารท๎องถิ่น  ส าหรับ
แผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุํงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค๑การบริหารสํวนต าบลประจ าปีงบประมาณนั้น  เพ่ือใช๎เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ าซ๎อนของโครงการ 
พร๎อมทั้งมีการประสานและบูรณาการท างานกับหนํวยงานอ่ืนและจ าแนกรายละเอียดตํางๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนงานการด าเนินงาน     ซึ่งจะท าให๎การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 
และหวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนการด าเนินงานขององค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เลํมนี้ จะสามารถใช๎เป็นประโยชน๑ตํอการด าเนินงานขององค๑การบริหารสํวนต าบลเวียงและผู๎ที่เกี่ยวข๎องตํอไป 
 
   
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. เพ่ือให๎การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
3. เพ่ือให๎องค๑การบริหารสํวนต าบล มีการประสานงานและบูรณาการการท างานกับสํวน

ราชการและหนํวยงานอื่น ๆ 
4. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู๎บริหารท๎องถิ่น ในการควบคุมการด าเนินงานให๎

เป็นไปอยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให๎การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอยํางม ี

                        ประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548  
หมวด 5  ข๎อ 26  ได๎ก าหนดให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ  ดังนี้  
   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หนํวยราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนํวยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แล๎วจัดท ารํางแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 
   (2) คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนการด าเนินงาน แล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ประกาศ
เพ่ือให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต๎องปิดประกาศไว๎อยํางน๎อยสามสิบวัน 
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  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่
2) พ.ศ. 2559 
   ข๎อ 12 ให๎ยกเลิกความในข๎อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน 
   “ ข๎อ 27    แผนการด าเนินงานให๎จัดท าให๎แล๎วเสร็จภายในสามสิบวัน        นับแตํวันที่ประกาศใช๎
งบประมาณรายจํายประจ าปี งบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได๎รับแจ๎งแผนงานและ
โครงการจากหนํวยราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค    รัฐวิสาหกิจหรือหนํวยงานอื่น ๆ    ที่ต๎องด าเนินการในพ้ืนที่
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในปีงบประมาณนั้น     การขยายเวลาการจัดท าและการแก๎ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู๎บริหารท๎องถิ่น” 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินการ  

  แผนการด าเนินงาน  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให๎เป็นไปอยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ในการติดตามการด าเนินงาน และ
การประเมินผล โดยจะกํอให๎เกิดประโยชน๑  ดังนี้ 

1. สามารถท าให๎การบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารด๎านตําง ๆ  ของหนํวยงานมีความ
เหมาะสมและค๎ุมคํา 

2. มีความชัดเจนและเป็นไปได๎ในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ได๎ด าเนินการ
ตามแผน 

3. สามารถเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑ข๎อมูล ตลอดจนการน าข๎อมูลไป
ใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนํวยงาน  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสรา๎ง
พื้นฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

18 19.56 5,046,000 15.78 กองชําง 

รวม 18 19.56 5,046,000 15.78  
2.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
-แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 
-แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  ( งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาฯ) 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  ( งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ) 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
(งานไฟฟูาและประปา) 

 
3 
4 
9 
1 
 

10 
 

1 
 

2 

 
3.26 
4.34 
9.78 
1.08 

 
10.86 

 
1.08 

 
2.17 

 

 
45,000 
90,000 

620,000 
30,000 

 
280,000 

 
40,000 

 
500,000 

 
0.14 
0.28 
1.94 
0.09 

 
0.88 

 
0.13 

 
1.56 

 

ส านักงานปลัด 
กองชําง 

รวม 29 32.57 1,605,000 5.02  
3.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทอ๎งถิ่น 
-แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปฯ) 
-แผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยฯ) 
-แผนงานการศึกษา (งานศึกษาไมํก าหนด
ระดับฯ) 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ( งานกีฬา ฯ) 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ( งานศาสนาฯ) 

 
 

1 
8 
1 
 

4 
 

7 

 
 

1.08 
8.69 
1.08 

 
4.34 

 
7.60 

 
 

20,000 
2,903,975 

50,000 
 

100,000 
 

108,000 

 
 

0.06 
9.08 
0.16 

 
0.31 

 
0.34 

กองการศึกษา 

รวม 21 22.82 3,181,975 9.95  
4.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
การพาณิชยกรรมและ การเกษตรกรรม  
-แผนงานการเกษตร 
 

 
 

5 

 
 

5.43 

 
 

110,000 

 
 

0.34 

ส านักงานปลัด 

รวม 5 5.43 110,000 0.34  
5.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
-แผนงานการเกษตร 
 

 
 

6 

 
 

6.52 

 
 

350,000 

 
 

1.09 

ส านักงานปลัด 

รวม 6 6.52 350,000 1.09  

ผด.01 
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6.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการเมือง
และการบริหารงาน 
-แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
-แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงาน
คลัง) 
-แผนงานงบกลาง 

 
 

8 
2 
 

3 

 
 

8.69 
2.17 

 
3.26 

 
 

102,000 
30,000 

 
21,549,600 

 
 

0.32 
0.09 

 
67.40 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
 

รวม 13 14.13 21,681,600 67.81  
รวมทั้งสิ้น 92 โครงการ 100.00 31,974,575 100.00  
โครงการจดัซื้อครภุัณฑ๑ แบบ ผ.02/1      
-แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
-แผนงานบริหารทั่วไป (งานวางแผนสถิติ) 
-แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงาน
คลัง) 
-แผนงานบริหารทั่วไป (งานควบคุม
ภายใน) 

6 
2 
4 
 

1 

 781,900 
24,500 
71,500 

 
7,500 

 ส านักปลดั 

- แผนงานรักษาความสงบ 4  150,000  ส านักปลดั 
-แผนงานการศึกษา  2  78,900  กองการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข  2  207,000  ส านักปลดั 
รวม 21 รายการ  33,506,513   

 



7 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล.พร๎อม
ฝาปิด หมูํที่ 3 

 

เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล.พร๎อมฝาปิด 
หมูํที่ 3 
ปริมาณงาน  กํ อสร๎ า ง รา ง
ระบายน้ า คสล. กว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 126.00 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร พร๎อมฝาปิด พร๎อมปูาย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑ โ ค ร ง ก า ร 
จ านวน 1 ปูาย กํอสร๎างตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
ก าหนด เริ่มต๎นที่บ๎านนางปัน  
จันฟอง สิ้นสุดที่บ๎าน นายทวี  
อินเขียว 

250,000 บ๎านห๎วย
ไคร๎ หมูํที่ 

3 

กองชําง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



8 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาล หมูํที่ 4 

 

เพื่อจํายเป็นคําขุดเจาะบํอ
บาดาล หมูํที่ 4  
ปริ ม าณง าน  ขุ ด เ จ า ะบํ อ
บาดาล ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 
6 นิ้ ว  ความลึก  120 .00 
เมตร จ านวน 1 บํอ ปริมาณ
น้ าไมํน๎อยกวํา 5.00 ลูกบาศก๑
เมตร ตํอ 1 ช่ัวโมง พร๎อมปูาย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑ โ ค ร ง ก า ร 
จ านวน 1 ปูาย ขุดเจาะตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
ก าหนด สถานที่ด าเนินการ 
ระบบประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 4  
 

250,000 บ๎านรํอง
แชํ หมูํที่ 

4 

กองชําง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



9 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล. พร๎อม
ฝาปิดหมูํที่ 5 

 

เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล. พร๎อมฝาปิด
หมูํที่ 5 
ปริมาณงาน  กํ อสร๎ า ง รา ง
ระบายน้ า คสล. กว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึก 
0.40 – 0.50 เมตร หนา 
0 .10  เมตร  พร๎ อมฝาปิ ด 
พร๎ อมปู ายประชาสัมพันธ๑
โคร งการ  จ านวน 1  ปู าย 
กํ อสร๎ า งตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงก าหนด  เริ่มต๎นที่
บ๎าน นายอินหวัน  ใจจู สิ้นสุด
ที่บ๎าน นายวิเชียร  ผู๎ดี 
 

250,000 บ๎านทุํง
โห๎ง หมูํที่ 
5 

กองชําง             

 
 
 
 

ผด.02 



10 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข๎าพ้ืนท่ี
การเกษตร หมูํที่ 6 

 

เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงถนน
ลูกรังเข๎าพ้ืนที่การเกษตร หมูํที่ 
6 ปริมาณงาน จุดที่ 1 ปรับ
เกรดถนนลูกรังลงดินบดทับ
แนํน ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,550.00 เมตร หนา
เฉลี่ ย  0 .20  เมตร  รวมมี
ปริมาณดินลูกรังบดทับแนํนไมํ
น๎อยกวํา 930.00 ลบ.ม. รวม
มีพื้นที่ปรับปรุง ถนนลูกรังไมํ
น๎อยกวํา จ านวน 4,650.00 
ตารางเมตร ปรับปรุงตามแบบ
แปลนที่  อบต.เวียงก าหนด 
เริ่มต๎นท่ีสวน นายจ ารัส  ศรีโท  
สิ้นสุดที่สวน นายสันต๑ ศรีเกื้อ
กลิ่น และ จุดที่ 2 ปรับเกรด
ถนนลูกรังลงดินบดทับแนํน 
ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 
530.00 เมตร หนาเฉลี่ ย 
0.20 เมตร รวมมีปริมาณดิน

250,000 บ๎านห๎วย
ไคร๎ใหมํ
หมูํที่ 6 

กองชําง             

ผด.02 



11 
 

ลูกรังบดทับแนํนไมํน๎อยกวํา 
จ านวน 318.00 ลูกบาศก๑
เมตร รวมมีพื้นที่ปรับปรุงถนน
ลู ก รั ง ไ มํ น๎ อยกวํ า  จ านวน 
1 ,590 .00  ต า ร า ง เ มต ร 
พร๎ อมปู ายประชาสัมพันธ๑
โคร งการ  จ านวน 1  ปู าย 
ปรับปรุ งตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงก าหนด เริ่มต๎นที่นา 
นายสันต๑  ศรีเกื้อกลิ่น สิ้นสุดที่
นา นายอ าพล  ธรรมศิริ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการกํอสร๎างทํอ
เหลี่ยม หมูํที่ 8 

 

เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างทํอ
เหลี่ยม หมูํที่ 8 
 ปริมาณงาน  กํ อสร๎ า งทํ อ
เหลี่ ยม ขนาดกว๎าง  1 .80 
เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 
1.80 เมตร หนา 0.25 เมตร 
ช นิ ด  2  ชํ อ ง  พ ร๎ อ ม ปู า ย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑ โ ค ร ง ก า ร 
จ านวน 1 ปูาย กํอสร๎างตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
ก าหนด  เริ่มต๎นที่นา นางพันธ๑  
กิติเมธากุล สิ้นสุดที่นา นาย
เที่ยง  อินเขียว 
 

330,000 บ๎านห๎วย
ไคร๎เกํา 
หมูํที่ 8 

กองชําง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



13 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการกํอสร๎างหอ
กระจายขําว   หมูํที่ 9 

 

เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างหอ
กระจายขําว หมูํที่ 9  
ปริ ม าณงาน  กํ อ ส ร๎ า งหอ
กระจายขําว ขนาดกว๎าง 0.40 
เ ม ต ร  สู ง  1 0 . 0 0  เ ม ต ร 
จ านวน 1 ชุด และติดตั้งเครื่อง
กระจายเสียง จ านวน 1 ชุด 
พร๎ อมปู ายประชาสัมพันธ๑
โคร งการ  จ านวน 1  ปู าย 
กํ อสร๎ า งตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงก าหนด สถานที่
ด าเนินการ ลานอเนกประสงค๑
หมูํบ๎าน หมูํที ่9  
 

250,000 บ๎านรํอง
ขามปูอม 
หมูํที่ 9 

กองชําง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



14 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการกํอสร๎างถังเก็บ
น้ า คสล. หมูํที่ 10 

เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถังเก็บ
น้ า คสล. หมูํที่ 10 
ปริมาณงาน กํอสร๎างถังเก็บน้ า 
คสล. ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 3.00 เมตร สูง 2.50 
เ ม ต ร  ห น า  0 . 2 5  เ ม ต ร 
จ านวน 1.00 ถัง พร๎อมปูาย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑ โ ค ร ง ก า ร 
จ านวน 1 ปูาย กํอสร๎างตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
ก าหนด สถานที่ด าเนินการ 
ระบบประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 
10 
 

250,000 บ๎านใหมํ
หมูํที่ 10 

กองชําง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



15 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค๑ หมูํที่ 11 

 

เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค๑ หมูํที่ 11 
 ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคาร 
คสล. กว๎าง 9.85 เมตร ยาว 
14.80 เมตร สูง 3.50 เมตร 
มี พื้ นที่ ใ ช๎ ส อย ไ มํ น๎ อ ยกวํ า 
145.78 ตารางเมตร พร๎อม
ปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย ปรับปรุงตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
ก าหนด สถานที่ด าเนินการ 
อาคารอเนกประสงค๑หมูํบ๎าน 
หมูํที่ 11 
 

250,000 บ๎านห๎วย
ผึ้ง หมูํที่ 

11 

กองชําง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



16 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการกํอสร๎างถนน
หินคลุก หมูํที่ 12 

 

เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน
หินคลุก หมูํที่ 12 
ปริมาณงาน กํอสร๎างถนนหิน
คลุก ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 445.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร รวมมีปริมาณหิน
คลุกไมํน๎อยกวํ า 267.00 
ลูกบาศก๑เมตร รวมมีพื้นที่ถนน
หิ น ค ลุ ก ไ มํ น๎ อ ย ก วํ า 
2 ,670 .00  ต า ร า ง เ มต ร 
พร๎ อมปู ายประชาสัมพันธ๑
โคร งการ  จ านวน 1  ปู าย 
กํ อสร๎ า งตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงก าหนด  เริ่มต๎นที่
สวน นายประยู ร  อัศวภูมิ 
สิ้นสุดที่นา นายส ารวย  ทาค า 
 

250,000 บ๎านรํอง
ริว หมูํที่ 

12 

กองชําง             

 
 

ผด.02 



17 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 13 

 

เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน 
คสล.หมูํที่ 13 
ปริมาณงาน  กํอสร๎างถนน 
คสล. ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร 
ยาว 143.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน 
คสล, จ านวน 500.50 ตาง
ร า ง เ ม ต ร  พ ร๎ อ ม ปู า ย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑ โ ค ร ง ก า ร 
จ านวน 1 ปูาย กํอสร๎างตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
ก าหนด เริ่มต๎นที่สวน นางก๐อง  
เลื่อมใส สิ้นสุดที่บ๎าน นายบัน  
ค ากิ่ง 

 

250,000 บ๎านห๎วย
หลวง หมูํ

ที่ 13 

กองชําง             

 
 
 
 

ผด.02 



18 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาล หมูํที่ 16 

 

เพื่อจํายเป็นคําขุดเจาะบํอ
บาดาล หมูํที่  16  ปริมาณ
งาน เจาะบํอบาดาล ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึก 120.00 เมตร จ านวน 
1.00 บํอ ปริมาณน้ าไมํน๎อย
กวํา 5.00 ลูกบาศก๑เมตร ตํอ 
1  ช่ั ว โ ม ง  พ ร๎ อ ม ปู า ย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑ โ ค ร ง ก า ร 
จ านวน 1 ปูาย ขุดเจาะตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
ก าหนด  สถานที่ด าเนินการ 
ระบบประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 
16 
 

250,000 บ๎านมํวง
ไพรวัลย๑ 
หมูํที่ 16 

กองชําง             

 
 
 

ผด.02 



19 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการกํอสร๎างถังเก็บ
น้ า คสล. หมูํที่ 17 

 

เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถังเก็บ
น้ า คสล. หมูํที่ 17 
ปริมาณงาน กํอสร๎างถังเก็บน้ า 
คสล. ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 3.00 เมตร สูง 2.50 
เ ม ต ร  ห น า  0 . 2 5  เ ม ต ร 
จ านวน 1.00 ถัง พร๎อมปูาย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑ โ ค ร ง ก า ร 
จ านวน 1 ปูาย กํอสร๎างตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
ก าหนด  สถานที่ด าเนินการ 
ระบบประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 
17 
 

250,000 บ๎านห๎วย
ไคร๎สันติ
สุข หมูํที่ 

17 

กองชําง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



20 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการกํอสร๎างทํอ
เหลี่ยมหมูํที่ 21 

 

เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างทํอ
เหลี่ยม หมูํที่ 21 
ปริ ม าณงาน  กํ อ ส ร๎ า งทํ อ
เหลี่ ยม ขนาดกว๎าง  2 .10 
เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 
2.10 เมตร หนา 0.25 เมตร 
ช นิ ด  1  ชํ อ ง  พ ร๎ อ ม ปู า ย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑ โ ค ร ง ก า ร 
จ านวน 1 ปูาย กํอสร๎างตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
ก าหนด เริ่มต๎นที่บ๎าน นาย
เสกสรรค๑ ผู๎น๎อย สิ้นสุดที่สวน 
นายประทวน  บัตรปัน  
 

250,000 บ๎านห๎วย
ไคร๎เหนือ 
หมูํที่ 21 

กองชําง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



21 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการกํอสร๎างหอ
กระจายขําว หมูํที่ 22 

 

เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างหอกระ
ขายขําว หมูํที่ 22 
 ปริมาณงาน  กํ อสร๎ า งหอ
กระจายขําว ขนาดกว๎าง 0.40 
เมตร สูง 9.00 เมตร จ านวน 
1  ชุ ด  แ ล ะ ติ ด ตั้ ง เ ค รื่ อ ง
กระจายเสียง จ านวน 1 ชุด 
พร๎ อมปู ายประชาสัมพันธ๑
โคร งการ  จ านวน 1  ปู าย 
กํ อสร๎ า งตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงก าหนด สถานที่
ด าเนินการ ลานอเนกประสงค๑
หมูํบ๎าน หมูํที่ 22  
 
 

250,000 บ๎านทุงํ
โห๎งเหนือ 
หมูํที่ 22 

กองชําง             

 
 
 
 

ผด.02 



22 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการกํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑ หมูํที่ 23 

 

เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑ หมูํที่ 23 
ปริมาณงาน กํอสร๎างอาคาร 
คสล. ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร สูง 3.50 
เมตร อาคารมีพิ้นท่ีใช๎สอย 
จ านวน 40.00 ตารางเมตร 
พร๎อมปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
กํอสร๎างตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวียงก าหนด สถานท่ี
ด าเนินการ หมูํที่ 23 ต าบล
เวียง อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย 

316,000 บ๎านห๎วย
ระเมศ หมูํ

ที่ 23 

กองชําง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



23 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  -  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล. พร๎อม
ฝาปิด หมูํที่ 24 

 

เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล. พร๎อมฝาปิด 
หมูํที่ 24 

ปริมาณงาน  กํ อสร๎ า ง รา ง
ระบายน้ า คสล. กว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 96.00 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร หนา 0.10 
เ ม ต ร  พ ร๎ อ ม ฝ า ปิ ด  แ ล ะ
กํอสร๎างฝาปิดรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว๎าง 0.70 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร จ านวน 50.00 ฝา 
พร๎ อมปู ายประชาสัมพันธ๑
โคร งการ  จ านวน 1  ปู าย 
กํ อสร๎ า งตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงก าหนด เริ่มต๎นที่
บ๎านนายก๐อง  ใจยา สิ้นสุดที่
บ๎าน นายส ารวย  เนตรใส 

 

250,000 บ๎านห๎วย
ไคร๎ใต๎ หมูํ

ที่ 24 

กองชําง             

ผด.02 



24 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 25 

 

เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 25 ปริมาณงาน 
กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 220.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร มไีหลํ
ทาง หรือมีพื้นที่ถนน คสล, 
จ านวน 880.00 ตางรางเมตร 
พร๎อมปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
กํอสร๎างตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวียงก าหนด เริ่มต๎นที่
ปูอมต ารวจบ๎านห๎วยไคร๎ 
สิ้นสุดทีโ่รงเรียนบ๎านห๎วยไคร ๎

500,000 บ๎านห๎วย
ไคร๎ลาน

ทอง หมูํที่ 
25 

กองชําง             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



25 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเข๎าพ้ืนท่ี
การเกษตร  
 

เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงถนน
หินคลุกเข๎าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ปริมาณงาน  กํอสร๎างถนนหิน
คลุ ก  จุ ดที่  1  ขนาดกว๎ า ง 
3.00 เมตร ยาว 440.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
รวมมีปริมาณหินคลุกไมํน๎อย
กวํา 132.00 ลูกบาศก๑เมตร 
รวมมีพื้นที่ถนนหินคลุกไมํน๎อย
กวํา 1,320.00 ตารางเมตร 
กํ อสร๎ า งตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงก าหนด เริ่มต๎นที่
บ๎านนายศรีชม  วงค๑วะลังศักดิ์  
สิ้นสุดที่บ๎านนายเกษม  สม
ฤทธิ์  และจุดที่ 2 ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 1,025.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
รวมมีปริมาณหินคลุกไมํน๎อย
กวํา 307.50 ลูกบาศก๑เมตร 
รวมมีพื้นที่ถนนหินคลุกไมํน๎อย

400,000 หมูํที่ 19 
และหมูํท่ี 

8 

กองชําง             

ผด.02 



26 
 

กวํา 3,075.00 ตารางเมตร 
พร๎ อมปู ายประชาสัมพันธ๑
โคร งการ  จ านวน 1  ปู าย 
กํ อสร๎ า งตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงก าหนด เริ่มต๎นที่นา
นาง พัน ธ๑   กิ ติ เ ม ธ ากุ ล  
สิ้นสุดที่นานายระถิก  ชาติ
คง  สถานที่ด าเนินการ จุด
ที่ 1 หมูํที่ 19  และจุดที่ 
2  หมูํ ที่  8  ต าบล เ วี ย ง 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

รวม   18  โครงการ  5,046,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



27 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการชํวยเหลือ
ประชาชนด๎าน
สํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการชํวยเหลือ
ประชาชนด๎านสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
กฎหมายวําด๎วยการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ
รวมถึงการชํวยเหลือเด็ก
เยาวชน ผู๎สูงอายุ ผู๎ยากไร๎
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ไร๎ที่พ่ึงฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

2 โครงการฝึกอบรมให๎
ความรู๎ในด๎านการ
สงเคราะห๑และ
ชํวยเหลือราษฎรใน
ชุมชน 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมให๎
ความรู๎ในด๎านการ
สงเคราะห๑และชํวยเหลือ
ราษฎรในชุมชน เชํนคํา
วิทยากร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

ผด.02 



28 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการสงเคราะห๑
และบรรเทาทุกข๑
ราษฎร 

เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอเทิง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
สงเคราะห๑และบรรเทา
ทุกข๑ราษฎร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

5,000 กิ่งกาชาด
อ าเภอเทิง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 3   โครงการ  45,000               

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



29 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิมทักษะ
อาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
เชํน คําจ๎างจัดท าปูายไวนิล
โครงการ,คําสมนาคุณ
วิทยากร,คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม,คําอาหาร
กลางวัน,คําวัสดุอุปกรณ๑ใน
การด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค๑ของ
โครงการ ฯลฯ 

40,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

 
 
 

ผด.02 



30 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการสํงเสริมคนดี
ศรีชุมชน 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการสํงเสริมคนดีศรี
ชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.
2565 เชํนคําจ๎างจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ,คํา
จัดท าโลํหรือเกียรติบัตร,คํา
วัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จําย
ที่เก่ียวข๎องในการ
ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค๑ของ
โครงการ ฯลฯ 

10,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 

ผด.02 



31 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการสํงเสริม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
 

-เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการสํงเสริมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 เชํนคําจ๎างจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ,คํา
สมนาคุณวิทยากร,
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
,คําอาหารกลางวัน,คําวัสดุ
อุปกรณ๑ในการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค๑ของ
โครงการ ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

 
 
 

ผด.02 



32 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนากลุํมอาชีพ 
 

-เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการสํงเสริมและ
พัฒนากลุํม
อาชีพ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
เชํน คําจ๎างจัดท าปูายไวนิล
โครงการ,คําสมนาคุณ
วิทยากร,คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม,คําอาหาร
กลางวัน,คําวัสดุอุปกรณ๑ใน
การด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค๑ของ
โครงการ ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

 รวม  4   โครงการ  90,000               
 
 

ผด.02 



33 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน เชํน  คําจัดท าปูาย
ไวนิลโครงการ, คําจัดท า
ปูายไวนิลประชาสัมพันธ๑
, คําจัดท าแผํนพับความรู๎
, คําอาหาร-คําอาหารวําง
พร๎อมเครื่องดื่ม ส าหรับ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ,คําวัสดุ
อุปกรณ๑ในการรณรงค๑
โครงการเป็นต๎น 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมูํบ๎าน 

ส านักปลัด             

 
 
 
 

ผด.02 



34 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการชํวยเหลือ
ประชาชนในด๎าน
ปูองกันและควบคุม
โรคติดตํอ 
 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
ชํวยเหลือประชาชนในด๎าน
ปูองกันและควบคุมโรคตดิตํอ
เป็นคําด าเนินการหรือ
สนับสนุนให๎มีการปูองกันการ
ควบคุม การแพรรํะบาดและ
การระงับการระบาดของ
โรค หรือสร๎างภมูิคุ๎มกันโรค
ให๎กับผู๎ที่มีภาวะเสีย่ง รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ๑องค๑ความรู๎
เกี่ยวกับโรคติดตํอ การ
ชํวยเหลือหนํวยงานของรัฐและ
เอกชนให๎เกิดการปฏิบตัิตาม
นโยบายและแผนการเฝูา
ระวัง ปูองกันและควบคุม
โรคตดิตํอคําสารเคมีฆาํ
เชื้อ แอลกอฮอล๑ ฯลฯ  

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมูํบ๎าน 

ส านักปลัด             

 

ผด.02 



35 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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
ด๎านสาธารณสุข 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข เชํน คําจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ, คํา
จัดท าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ๑, คําจัดท า
แผํนพับความรู๎, คําอาหาร-
คําอาหารวํางพร๎อม
เครื่องดื่ม ส าหรับผู๎เข๎ารํวม
โครงการ คําอุปกรณ๑สาธิต
ในโครงการ เป็นต๎น 

400,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

 
 

ผด.02 



36 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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
ไข๎เลือดออก 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก เชํน คําจัดท า
ปูายไวนิลประชาสัมพันธ๑
,คําจัดซื้อทรายก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย, คําจัดซื้อสารเคมี
พํนหมอกควัน, คําจัดท า
แผํนพับประชาสัมพันธ๑ 
เป็นต๎น 

40,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมูํบ๎าน 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



37 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

-  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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
ผู๎น าองค๑การในชุมชน
ด๎านสุขภาพ 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนน าและผู๎น าองค๑กรใน
ชุมชนด๎านสุขภาพ เชํน คํา
จัดท าปูายไวนิลโครงการ
, คําสมนาคุณวิทยากร
, คําอาหารส าหรับ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ เป็นต๎น 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



38 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

-  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการรณรงค๑ 
ควบคุมปูองกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( 
covid-19) 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการรณรงค๑ ควบคุม
ปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ( covid-19) 
เป็นคําด าเนินการหรือ
สนับสนุนให๎มีการปูองกัน
หรือสร๎างภูมิคุ๎มกันโรค
ให๎กับผู๎ที่มีภาวะเสี่ยง 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ๑
ให๎ความรู๎เกี่ยวกับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
การชํวยเหลือหนํวยงาน
ของรัฐและเอกชนให๎เกิด
การปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนการเฝูาระวัง
ปูองกันและควบคุมโรค ฯ 

30,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

ผด.02 



39 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

-  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการรณรงค๑
ควบคุม ปูองกันและ
ระงับโรคติดตํอและ
โรคไมํติดตํอในต าบล
เวียง 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการรณรงค๑
ควบคุม ปูองกันและระงับ
โรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ
ในต าบลเวียง เชํน คํา
จัดท าปูายไวนิลโครงการ
,คําปูายประชาสัมพันธ๑, คํา
สมนาคุณวิทยากร
, คําอาหารส าหรับ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ เป็นต๎น 
 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมูํบ๎าน 

ส านักปลัด             

 
 
 
 

ผด.02 



40 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

-  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการสํงเสริม
สุขภาพชุมชน 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการสํงเสริมสุขภาพ
ชุมชน เชํน คําจัดท าปูายไว
นิลโครงการ, คําจัดท าปูาย
ให๎กับร๎านอาหารที่เข๎ารํวม
โครงการ, คําจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ๑ที่ใช๎ในการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการ
, คําสมนาคุณวิทยากร
, คําอาหารส าหรับ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ เป็นต๎น 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมูํบ๎าน 

ส านักปลัด             

 
 
 
 

ผด.02 



41 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานสาธารณสุข 

-  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการสัตว๑ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ๎า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย๑ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ๎าน๎อง
นางเธอ เจ๎าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ๑ อัคร
ราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการสัตว๑ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ๎าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย๑ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ๑ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นารีเชํน คําจัดท าปูายไว
นิลโครงการ, คําจัดซื้อ
วัคซีนพิษสุนัขบ๎า เป็นต๎น 

50,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมูํบ๎าน 

ส านักปลัด             

 รวม 9  โครงการ  620,000               
 

ผด.02 



42 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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
แก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดอ าเภอเทิง 

- เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนที่
ท าการปกครองอ าเภอ
เทิง ในการด าเนนิงานตาม
โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอ
เทิง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

30,000 อ าเภอเทิง ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเทิง 

            

 รวม  1   โครงการ  30,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



43 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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
ปลอดภัยใสํใจกฎ
จราจร 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการขับขี่ปลอดภัยใสํ
ใจกฎจราจร เชํน คําปูายไว
นิลโครงการขับขี่ปลอดภัย
ใสํใจกฎจราจร,คําอาหาร
วํางและเครื่องดื่ม,อาหาร
กลางวันผู๎เข๎ารับฝึกการ
อบรมฯ,คําสมนาคุณ
วิทยากร, คําวัสดุและ
เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ฯ ฯลฯ 

15,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 

ผด.02 



44 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการจัดตั้งศูนย๑
ปฏิบัติการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชํวงเทศกาลปี
ใหมํ 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย๑
ปฏิบัติการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหมํ เชํน คําปูาย
ไวนิลโครงการจัดตั้งศูนย๑
ปฏิบัติการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหมํ,ปูายรณรงค๑
ปูองกันอุบัติเหตุ ,คํา
วัสดุ ฯลฯ 

25,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

ผด.02 



45 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการจัดตั้งศูนย๑
ปฏิบัติการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชํวงเทศกาล
สงกรานต๑ 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย๑
ปฏิบัติการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลสงกรานต๑ เชํน คํา
ปูายไวนิลโครงการจัดตั้ง
ศูนย๑ปฏิบัติการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลสงกรานต๑, ปูาย
รณรงค๑ปูองกันอุบัติเหตุ,คํา
วัสดุ ฯลฯ 

25,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 

ผด.02 



46 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการจัดท าแนวกันไฟ
ปุาชุมชน เชํน คําปูายไว
นิลโครงการจัดท าแนวกัน
ไฟปุาชุมชน คําปูายไวนิล
รณรงค๑ประชาสัมพันธ๑ฯคํา
วัสดุ ฯ  

20,000 ชุมชนที่มี
พ้ืนที่ติด

กับเขตปุา
ไม๎ 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



47 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการปูองกัน
อัคคีภัยในชุมชน 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการปูองกันอัคคีภัยใน
ชุมชน เชํน คําปูายไวนิล
โครงการปูองกันอัคคีภัยใน
ชุมชน,คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม,อาหารกลางวันผู๎
เข๎ารับฝึกการอบรมฯ,คํา
สมนาคุณวิทยากร, คําวัสดุ
และเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ฯ ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 

ผด.02 



48 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการฝึกทบทวน 
อปพร. 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการฝึกทบทวน อป
พร. เชํน  คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม,อาหาร
กลางวันผู๎เข๎ารับฝึกการ
อบรมฯ,คําสมนาคุณ
วิทยากร, คําวัสดุและ
เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ฯ ฯลฯ 

90,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



49 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (หลักสูตร
ทบทวน) 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (หลักสูตรทบทวน) 
เชํน  คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม,อาหารกลางวันผู๎
เข๎ารับฝึกการอบรมฯ,คํา
สมนาคุณวิทยากร, คําวัสดุ
และเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ฯ ฯลฯ 

40,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 

ผด.02 



50 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ๎อม
แผนปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ๎อมแผน
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัย เชํน คําปูายไวนิล
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ๎อมแผน
ปูองกันและระงับอัคคีภัย,
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
,อาหารกลางวันผู๎เข๎ารับฝึก
การอบรมฯ,คําสมนาคุณ
วิทยากร, คําวัสดุและ
เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ฯ  

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

 

ผด.02 



51 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันไฟ
ปุาและหมอกควัน 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา
และหมอกควัน เชํน คํา
ปูายไวนิลโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันไฟปุาและหมอก
ควัน,คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม,อาหารกลางวันผู๎
เข๎ารับฝึกการอบรมฯ,คํา
สมนาคุณวิทยากร, คําวัสดุ
และเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ฯ  

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

 
 

ผด.02 



52 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการรณรงค๑และ
ปูองกันยาเสพติด 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการรณรงค๑ปูองกันยา
เสพติด เชํน คําปูายไวนิล
โครงการรณรงค๑ปูองกันยา
เสพติด,คําปูายไวนิล
รณรงค๑ประชาสัมพันธ๑ฯ,คํา
ปูายไวนิลจัดนิทรรศการ
,คําวัสดุ ฯลฯ 

5,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมูํบ๎าน 

ส านักปลัด             

 รวม  10 โครงการ  280,000               
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



53 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

-  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภค เป็นคํา
ตรวจมาตรฐานคุณภาพ
น้ า ให๎กับศูนย๑วิทยาศาสตร๑
การแพทย๑ที่ 1/1 เชียงราย 
ในการตรวจวิเคราะห๑
คุณภาพน้ าประปา (น้ าดิบ) 
 

40,000 น้ าประปา
ของชุมชน
ทั้ง 20 
หมูํบ๎าน 

กองชําง             

 รวม  1  โครงการ  40,000               
 
 
 
 
 

ผด.02 



54 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

-  งานไฟฟ้าและประปา 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการขยายเขต
ประปาสํวนภูมิภาค 
หมูํที่ 7 

เพ่ือจํายเป็นคําขยายเขต
ประปาสํวนภูมิภาค หมูํที่ 
7  ซอย 1,4 และ7 
 

250,000 บ๎านทุํงขัน
ไชย หมูํที่ 
7 

กองชําง             

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟูา หมูํที่ 18 

เพ่ือจํายเป็นคําขยายเขต
ไฟฟูา หมูํที่ 18 
 

250,000 บ๎านริมอิง 
หมูํที่ 18 

กองชําง             

 รวม  2  โครงการ  500,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



55 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 
 

เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินงาน
ตามโครงการ
TO BE NUMBER ONE  
เชํน คําปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ  คําเงินรางวัล คํา
โลํรางวัล   คําตอบแทนชุด
การแสดง คําอาหาร
กลางวัน คําอาหารวําง
พร๎อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม  1  โครงการ  20,000               
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



56 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการแขํงขัน
ทักษะการเตรียม
ความพร๎อมในเด็ก
ระดับกํอนวัยเรียน 
 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการแขํงขันทักษะการ
เตรียมความพร๎อมในเด็ก
ระดับกํอนวัยเรียน เชํน คํา
โลํรางวัล คําเงินรางวัล 
และคําจัดนิทรรศการฯลฯ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย๑
และผู๎ปกครอง ศพด. 
 

เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินงาน
ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ 
บริหารศูนย๑และผู๎ปกครอง 
ศพด. เชํน  คําอาหาร
กลางวัน คําของวํางพร๎อม
เครื่องดื่ม  คําสมนาคุณ
วิทยากร คําจ๎างเหมา
พาหนะในการเดินทางไป
ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

10,000 ศพด.ใน
สังกัด

อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

 

ผด.02 



57 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 
 

เพื่อจํายเป็นคําคาํใช๎จํายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนคําใช๎จํายการบรหิาร
สถานศึกษา ดังนี ้
1.คําสนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  
2.คําจัดการเรียนการสอน   
3.คําหนังสือเรียน  
4. คําอุปกรณ๑การเรียน   
5.คําเครื่องแบบนักเรยีน 

1,173,975 
 

ศพด.ใน
สังกัด

อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการอบรม
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
อบรมบุคลากรทางการศึกษา
เชํนคําสมนาคุณวทิยากร ,
คําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู๎เข๎ารํวมโครงการ,
คําจ๎างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน ,คําปาูยโครงการ 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

 

ผด.02 



58 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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
โรงเรียนบ๎านทุํงโห๎ง 
 

- เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ๎านทุํง
โห๎ง จ านวนเด็ก 75 คนๆ
ละ 20 บาท จ านวน 200
วัน  

315,000 โรงเรียน
บ๎านทุํง

โห๎ง 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ๎านรํองแชํ 
 

- เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ๎านรํอง
แชํ จ านวนเด็ก 128 คนๆ
ละ 20 บาท จ านวน 200
วัน 

525,000 โรงเรียน
บ๎านรํอง

แชํ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

ผด.02 



59 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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
โรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎ 
 

- เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ๎านห๎วย
ไคร๎ จ านวนเด็ก145 คนๆ
ละ 20 บาท จ านวน 200
วัน 

609,000 โรงเรียน
บ๎านห๎วย

ไคร๎ 

กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ๎านใหมํ 
 

- เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ๎าน
ใหมํ จ านวนเด็ก 55 คนๆ
ละ 20 บาท จ านวน 200
วัน  

231,000 โรงเรียน
บ๎านใหมํ 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 8   โครงการ  2,903,975               
 
 

ผด.02 



60 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศึกษา 

  -  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการศูนย๑สํงเสริม
การเรียนรู๎และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 
 

เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินงาน
ตามโครงการโครงการศูนย๑
สํงเสริมการเรียนรู๎และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุ เชํน คําสมมาคุณ
วิทยากร  คําอาหาร
กลางวัน คําอาหารวําง
พร๎อมเครื่องดื่ม คําจ๎าง
เหมาพาหนะในการ
เดินทางไปศึกษาดูงาน  คํา
อุปกรณ๑ในการฝึกอบรม
ฯลฯ 

50,000 วัดห๎วย
ไคร๎, วัด

ช๎างค้ า,วัด
รํองริว,วัด
เสาหิน 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 1 โครงการ  50,000               
 
 
 

ผด.02 



61 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการแขํงขันกีฬา
สีผู๎สูงอายุ 
 

เพื่อจํายเป็นคําเนินงานตาม
โครงการแขํงขันกีฬาสี
ผู๎สูงอาย ุเชํน คําจัดเตรียม
สถานท่ีจัดการแขํงขัน คําถ๎วย
รางวัลและเหรียญ
รางวัล  คําตอบแทน
คณะกรรมการตดัสิน 
คําตอบแทนชุดการแสดง 
คําจัดซื้ออุปกรณ๑ในการ
แขํงขัน ฯลฯ 

25,000 สนามกีฬา
โรงเรียน
ในสังกัด 
สพฐ.  

กอง
การศึกษา  

            

2 โครงการแขํงขันกีฬา
สีศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อจํายเป็นคําเนินงานตาม
โครงการแขํงขันกีฬาสีศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเชํน คํา
จัดเตรียมสถานท่ีจัดการ
แขํงขัน คําถ๎วยรางวัลและ
เหรียญรางวัล คําตอบแทน
คณะกรรมการตดัสิน 
คําตอบแทนชุดการแสดง คํา
จัดซื้ออุปกรณ๑ในการ
แขํงขัน ฯลฯ 

25,000 สนามกีฬา
โรงเรียน
ในสังกัด 
สพฐ.  

กอง
การศึกษา  

            

ผด.02 



62 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการแขํงขัน
ฟุตบอล อบต. เวียง
คัพ ตํอต๎านยาเสพติด 
 

เพื่อจํายเป็นคําเนนิงานตาม
โครงการแขํงขันฟุตบอล 
อบต.เวียงคัพตํอต๎านยาเสพ
ติด เชํน คําจัดเตรียมสถานที่
จัดการแขํงขัน คําถ๎วยรางวลั
และเหรียญรางวัล 
คําตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน  คําตอบแทนชุดการ
แสดง คําจัดซื้ออุปกรณ๑ใน
การแขํงขัน ฯลฯ 

30,000 สนามกีฬา
โรงเรียน
ในสังกัด 
สพฐ.  

กอง
การศึกษา  

            

4 โครงการจัดสํงทีม
นักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขัน 
 

เพื่อเป็นคําอาหารและคํา
เครื่องดื่มส าหรับนักกีฬา 
คําอุปกรณ๑  คําชุดนักกีฬา
ส าหรับส าหรับผู๎ควบคุม  ผู๎
ฝึกสอน และนักกีฬาที่เข๎า
รํวมการแขํงขัน ฯลฯ 

20,000 สนามกีฬา
โรงเรียน
ในสังกัด 
สพฐ.  

กอง
การศึกษา  

            

 รวม  4 โครงการ  100,000               
 

ผด.02 



63 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการสํงเสริม
ประเพณีลอยกระทง 
 

เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินงาน
ตามโครงการ สํงเสริม
ประเพณีวันลอย
กระทง เชํน คําจ๎างเหมา
ท าขบวนกระทงใหญํ คํา
ปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ ฯลฯ 

10,000 ขํวง
วัฒนธรรม
อ าเภอเทิง 

 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการสํงเสริม
ประเพณีวัน
เข๎าพรรษา 
 

เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินงาน
ตามโครงการสํงเสริม
ประเพณี
เข๎าพรรษา เชํน คําจัดซื้อ
ขี้ผึ้ง คําจัดซื้อแมํพิมพ๑หลํอ
เทียนพรรษา  คําพิธีกรรม
ทางศาสนา ฯลฯ 

20,000 วัดในพ้ืนที่ 
ต าบลเวียง 

กอง
การศึกษา 

            

 

ผด.02 



64 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการอนุรักษ๑และ
สํงเสริมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 
 

เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินงาน
ตามโครงการอนุรักษ๑และ
สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
เชํน คําสมนาคุณวิทยากร 
คําอุปกรณ๑ในการฝึกอบรม 
คําปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ คําอาหาร
กลางวัน คําอาหารวําง
พร๎อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมูํบ๎าน 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการอนุรักษ๑และ
สํงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินงาน
ตามโครงการอนุรักษ๑และ
สํงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท๎องถิ่น เชํนคําเงินรางวัล 
คําโลํรางวัล คําตอบแทน
ชุดการแสดง คําจัด
นิทรรศการ ฯลฯ 

10,000 ชุมชนทั้ง 
20 

หมูํบ๎าน 

กอง
การศึกษา 

            

 

ผด.02 



65 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 
 

เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนที่
ท าการปกครองอ าเภอ
เทิง ในการด าเนินงานตาม
โครงการจัดงานประเพณี
ของจังหวัดและ
อ าเภอ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

25,000 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเทิง 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 
 

- เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ท าการปกครองอ าเภอ
เทิง ในการด าเนินงานตาม
โครงการจัดงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
 

15,000 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเทิง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

ผด.02 



66 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 
 

- เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
สืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุดอย
ตุง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
  

8,000 วัดพระ
ธาตุดอย

ตุง 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม  7  โครงการ  108,000               
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



67 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการชํวยเหลือ
ประชาชนด๎าน
เกษตรกรผู๎มีรายได๎
น๎อย 
 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
ชํวยเหลือเกษตรกรผู๎มีรายได๎
น๎อยที่ประสบปญัหาในการ
ประกอบอาชีพ เชํน การ
จัดหาหรือปรับปรุงแหลํงน้ า
เพื่อการเกษตร,การ
สนับสนนุอุปกรณ๑ เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปรับปรุง
แหลํงน้ า, ประสานหนํวยงาน
ที่เก่ียวข๎องเพื่อให๎ความ
ชํวยเหลือ สนับสนนุด๎าน
การเกษตร รวมถึงด๎านสา
ธารณภัยฉุกเฉิน และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง
ตามกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 
หมูํบ๎าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ผด.02 



68 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการสํงเสริมการ
ด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการสํงเสริมการ
ด าเนินการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เชํน คําจัดท าปูายไวนิล
โครงการ, คําอาหาร
ส าหรับผู๎เข๎ารํวมโครงการ
, คําสมนาคุณ
วิทยากร เป็นต๎น 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
  

ผด.02 



69 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการสํงเสริมการ
ท าธนาคารน้ าใต๎ดิน 
 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการ
สํงเสริมการท าธนาคารน้ าใต๎
ดิน ตามกิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ 
เชํน คําจัดท าปาูยไวนลิ
โครงการ, คําอาหารส าหรับ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ,คํา
สมนาคุณวทิยากร เป็นต๎น 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานใน
พื้นที่ประสบผลส าเร็จแล๎ว 
เชํน คําเดินทาง, คําอาหาร
ส าหรับผู๎เข๎ารํวมโครงการ,คํา
สมนาคุณวทิยากร เป็นต๎น 
3. กิจกรรมสํงเสริม ขยายผล
การท าธนาคารน้ าใต๎ดิน เชํน 
คําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ส าหรับ
ท าธนาคารน้ าใต๎ดิน 

30,000 ชุมชนทั้ง 
20 
หมูํบ๎าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ผด.02 



70 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการสํงเสริมการ
ผลิตสินค๎าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการสํงเสริมการผลิต
สินค๎าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย เชํน คําจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ
, คําอาหารส าหรับ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ, คํา
สมนาคุณวิทยากร เป็นต๎น 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



71 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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
สํงเสริมการผลิตปุ๋ย
หมักอินทรีย๑ชีวภาพ 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสํงเสริมการผลิต
ปุ๋ยหมักอินทรีย๑ชีวภาพ
เชํน คําจัดท าปูายไวนิล
โครงการ, คําอาหาร
ส าหรับผู๎เข๎ารํวมโครงการ
, คําสมนาคุณ
วิทยากร เป็นต๎น 

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 รวม 5 โครงการ  110,000               
 
 
 
 
 

ผด.02 



72 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                         -    แผนงานการเกษตร 

     - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการปลูกปุาชุมชน
เฉลิมพระเกียรติเชํน คํา
จัดท าปูายไวนิลโครงการ
คําจัดซื้อกล๎าไม๎ คําจ๎าง
เหมาปรับพื้นที่ เป็นต๎น 

5,000 ปุาไม๎
ชุมชนใน
พ้ืนที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการรักษ๑น้ า รักษ๑
ปุา รักษาแผํนดิน 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน  ตาม
โครงการรักษ๑น้ า รักษ๑ปุา
รักษาแผํนดินเชํน คําจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ,
คําอาหารส าหรับผู๎เข๎ารํวม
โครงการ, คําสมนาคุณ
วิทยากร, คําจ๎างเหมา
, คําใช๎จํายอ่ืนๆ เป็นต๎น 

50,000 แหลํงน้ า
สาธารณะ
ในพ้ืนที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

ผด.02 



73 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                         -    แผนงานการเกษตร 

     - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการสร๎างฝาย
ชะลอความชุํมชื้น 
ตามแนวทาง
พระราชด าริ ฯ 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการฯเชํน คําจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ,
คําอาหารส าหรับผู๎เข๎ารํวม
โครงการ, คําจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ๑ในการสร๎างฝาย
เป็นต๎น 

20,000 ล าห๎วย ล า
ธาร ต๎นน้ า
ในพ้ืนที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการอนุรักษ๑ดิน
และน้ าโดยการปลูก
หญ๎าแฝกอันเนื่อง มา
จากพระราชด าริ 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการอนุรักษ๑ทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยการปลูกหญ๎า
แฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเชํน คําจัดท า
ปูายไวนิลโครงการ คํา
จัดซื้อกล๎าแฝก  เป็นต๎น 

5,000 บริเวณ
รอบแหลํง
น้ า
สาธารณะ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

ผด.02 



74 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                         -    แผนงานการเกษตร 

     - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการอนุรักษ๑
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช  
เจ๎ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  
เจ๎าฟูามหาจักรีสิริน
ธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริ
กิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราช
กุมารี 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการอนุรักษ๑พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราช 
ด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราช  เจ๎ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ๎า
ฟูามหาจักรีสิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี เชํน
คําใช๎จํายในการส ารวจ
พันธุกรรมพืช  คําจ๎างเหมา
จัดท าปูายพันธุ๑พืช  คําปูาย
โครงการ ฯลฯ  เป็นต๎น 

20,000 พ้ืนที่
อนุรักษ๑ปุา
ไม๎ใน
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

ผด.02 



75 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                         -    แผนงานการเกษตร 

     - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการขุดลอกบวก
น้ าขาว หมูํที่ 19 
 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการ
ด าเนินงานโครงกาขุดลอก
บวกน้ าขาว หมูํที่ 19 
ปริมาณงาน 
ขุดลอกขนาดปากกวา๎ง 
50.00 เมตร ท๎องกว๎าง 
45.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
หรือมีปริมาณดินขุดรวมไมํ
น๎อยกวํา 6,768.00 
ลูกบาศก๑เมตร พร๎อมปูาย
ประชาสัมพนัธ๑โครงการ
จ านวน 1 ปาูย ขุดลอกตาม
แบบแปลนที่ อบต.เวียง 
ก าหนด เร่ิมต๎นที่บวกน้ าขาว 
สิ้นสุดที่สาธารณประโยชน๑ 

250,000 บ๎านทุํง
เฉลิมพระ
เกียรติ หมูํ
ที่ 19 

ส านักงาน
ปลัด/กอง

ชําง 

            

 รวม  6  โครงการ  350,000               
 

ผด.02 
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ส านักงาน 
องค๑การบริหารสํวน
ต าบลเวียง 
 

- เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินงาน ตาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑
ส านักงาน องค๑การบริหาร
สํวนต าบลเวียง  เชํน คําไม๎
ดอกประดับ คําดินผสม
พร๎อมปลูกบรรจุถุง คําวัสดุ
อุปกรณ๑ตามโครงการฯ คํา
ถากถางและปรับ
พ้ืนที่ ฯลฯ  

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



77 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพฝุาย
บริหารและสมาชิก
สภา อบต.เวียง 
 

- เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย
ตามโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพฝุายบริหาร
และสมาชิกสภา อบต.เวียง
ประจ าปีงบประมาณ
2565 เชํน คําตอบแทน
วิทยากร,คําอาหาร,คํา
เครื่องดื่ม,คําวัสดุในการ
ฝึกอบรม,คําเชําสถานที่
ฯลฯ  

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 

ผด.02 



78 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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
ประสิทธิภาพ
พนักงานและลูกจ๎าง 
อบต.เวียง 
 

- เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย
ตามโครงการโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนักงานและ
ลูกจ๎าง  ประจ าปี
งบประมาณ 2565 เชํน คํ
าตอบแทนวิทยากร,
คําอาหาร,คําเครื่องดื่ม,คํา
วัสดุในการฝึกอบรม,คําเชํา
สถานที่ ฯลฯ  

20,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



79 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการพัฒนาศูนย๑
ข๎อมูลขําวสารของ
องค๑การบริหารสํวน
ต าบลเวียง 
 

- เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยใน
การด าเนินงาน ตามโครงการ
พัฒนาศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร
ขององค๑การบริหารสํวน
ต าบลเวียง เชํน ปูายไวนลิ 
โครงการ ,คําวัสดุอุปกรณ๑ใน
ศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร (ปลั๊กไฟ 
กลํองใสํเอกสาร ชั้นวาง
ของ แฟูมใสํเอกสาร ฯลฯ)  

5,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

5 โครงการสํงเสริม
ประชาธิปไตยต าบล
เวียง 
 

- เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยตาม
โครงการสํงเสริม
ประชาธิปไตยต าบลเวียง
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 เชํน คําตอบแทน
วิทยากร,คําอาหาร,คํา
เครื่องดื่ม,คําวัสดุในการ
ฝึกอบรม,คําเชําสถานที ่
ฯลฯ   

5,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

ผด.02 



80 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการศูนย๑
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชน
ขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย 
 

- เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุน
ส านักงานเทศบาลต าบล
สันทรายงาม ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพสถานที่
กลางเพ่ือเป็นศูนย๑
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย 
 

20,000 ที่วําการ
อ าเภอเทิง 

ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลสัน
ทรายงาม 

            

 
 
 
 

ผด.02 



81 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแมํ
แหํงชาติประจ าปี 

- เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
อ าเภอเทิง  ในการ
ด าเนินงานตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันแมํ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

5,000 ที่วําการ
อ าเภอเทิง 

คณะกรรม
การพัฒนา
สตรี
อ าเภอ
เทิง   

            

8 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล
ประจ าปี 

- เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
อ าเภอเทิง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันสตรี
สากล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

7,000 ที่วําการ
อ าเภอเทิง 

คณะกรรม
การพัฒนา
สตรี
อ าเภอ
เทิง   

            

 รวม  8   โครงการ  102,000               
 
 

ผด.02 



82 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารงานคลัง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการจัดอบรมให๎
ความรู๎เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการจัดอบรมให๎
ความรู๎เกี่ยวกับพระราช 
บัญญัติที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎าง  เชํน คําวิทยากร
คําอาหารวํางพร๎อม
เครื่องดื่ม  คําอาหาร
กลางวัน  คําวัสดุอุปกรณ๑
การฝึกอบรม ฯลฯ 

15,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             

2 โครงการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให๎แกํคณะกรรมการ
ประชาคมท๎องถิ่นใน
การจัดซื้อจัดจ๎าง
ภาครัฐ 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให๎แกํ
คณะกรรมการประชา คม
ท๎องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ๎าง
ภาครัฐ 

15,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             

 รวม  2  โครงการ  30,000               
 

ผด.02 



83 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         -    แผนงานงบกลาง 

       - งานงบกลาง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตาม 
โครงการสร๎างหลักประกันด๎าน
รายได๎แกํผูส๎ูงอาย ุเพื่อเป็น
คําใช๎จํายเบี้ยยังชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

18,183,600 
 

ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตาม 
โครงการสนับสนุนการ
เสรมิสร๎างสวัสดิการทางสังคม
ให๎แกํผู๎พิการหรือทุพพลภาพ 
เพื่อเป็นคําใชํจํายเบี้ยความ 
พิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

3,336,000 
 

ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

3 เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายเงิน
ชํวยเหลือการยังชีพผู๎ปุวยโรค
เอดส๑ในพื้นที ่อบต.เวียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

30,000 
 

ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

รวม 3  โครงการ  21,549,600               
 

ผด.02 



84 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์ส านักงาน 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
 

- เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน 
พร๎อมติดตั้ ง จ านวน 5 เครื่อง 
ขนาด 36,000 บีทียู ราคาเครื่อง
ละ 46,100 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมํต่ า
กวํา.......... บีทียู  
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวม
คําติดตั้ง 
3 )  เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ ที่ มี
ความสามารถในการท าความเย็น 
ขนาดไมํเกิน 40,000 บีทียู ต๎อง
ได๎รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟูา เบอร๑ 5 
4) ต๎องเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนํวย
สํง 

230,500 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

ผด.02/1 
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ความเย็นและหนํวยระบายความ
ร๎อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนํวงเวลาการท างาน
ของคอมเพรสเซอร๑ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาดอื่นๆ (นอกจากข๎อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด๎าน
ราคาแล๎ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน 
ค ว ร พิ จ า ร ณ า จั ด ซื้ อ
เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ ที่ มี คํ า
ประสิทธิภาพ 
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูง
กวํา 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
   (1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วย
อุปกรณ๑ ดังนี้ สวิตช๑ 1 ตัว 
       ทํอทองแดงไปกลับหุ๎มฉนวน
ยาว 4 เมตร  
       สายไฟยาวไมํเกิน 15 เมตร 
8) คําติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(กรณีต๎องการแสดงคําติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
   (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
       ขนาดไมํต่ ากวํา 13,000 บี
ทียู 4,000 บาท 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์ส านักงาน 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อโต๏ะ
รับแขก 
 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อ
ชุดรับแขก (โซฟา) พร๎อมโต๏ะ
กลาง จ านวน 1 ชุด 

คุณลักษณะท่ัวไป 
1. โครงสร๎างภายในท าจากไม๎
จริงหรือดีกวํา 
2.  บุ ด๎ ว ยฟองน้ า  มี คว าม
หนาแนํนสูงหรือดีกวํา 
3. หุ๎มด๎วยพีวีซีหนา สวยงาม 
ทนทานและท าความสะอาด
ได๎งําย 
4. โซฟา 1 ชุด ประกอบด๎วย
โซฟาแบบ 3 ที่นั่ ง  1 ตัว , 
แบบ 1 ที่นั่ง 2 ตัว และโต๏ะ
กลาง 1 ตัว 
5. รับประกันํไมํน๎อยกวํา 1 ปี 

6,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์ส านักงาน 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา 
 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา จ านวน 
1 ชุด 
 

คุณลักษณะท่ัวไป 
1. ท าด๎วยไม๎สัก 
2.  มี โต๏ะหมูํบูชา 9 ตัว 
ความกว๎างตัวละ 9 นิ้ว 
3. มีฐานรองโต๏ะหมูํ 
 

8,400 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

รวม   3  รายการ  244,900               
 
 
 
 
 
 

ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อเครื่อง
ขยายเสียง 
 

คําจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ๎ง 
จ านวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.ตู๎ล าโพงซับ 18 นิ้ว ไม๎อัด
แท๎ 20 มิล พร๎อมใช๎งาน 
2.ตู๎ล าโพงกลางแหลม PS-12 
ไม๎ อัดแท๎ 15 มิล พร๎อมใช๎
งาน 
3.Rack 3 ฝา ขนาด 12U 
4.ปลั๊กรางติดแรค 
5.อนาล็อกมิกเซอร๑ 16 ชํอง 
6. เครื่ องขยายสัญญาไมค๑ 
Antenna distribution 
amplifier 
7.เครื่องกันไมค๑หอน 4 ชํอง 
Auto Feedback 

500,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

ผด.02/1 
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8.ไมค๑โครโฟนไร๎สายแบบคูํ 
UHF คลื่นใหมํ 
9.ลิ้นชักไมค๑ 
10.ตั วจั ดการระบบเสี ยง 
Digital Signal Procressor 
11.เพาเวอร๑แอมป์ TDK DX-
24 
12.เพาเวอร๑แอมป์ TDK DX-
28 
13.เพลทตํอสายล าโพง 
14.ชุดสายสัญญาณและสาย
ล าโพงเดินระบบในตู๎แรค 
1 5 . ส า ย ล า โ พ ง 
4*2.5SQ.MM 20 เมตร 
พร๎อมหัวสปีคอน 
1 6 . ส า ย พํ ว ง ล า โ พ ง 
2*2.5SQ.MM 1.5 เมตร 
พร๎อมหัวปีคอน 
17.สายเมนไฟ VCT 2*4 
SQ.MM 20 เมตร 
18.ขาไมค๑บูมตั้งพ้ืน 
19.ถุงใสํขาไมค๑ 
20.กลํองใสํสาย 
21.สายรัดล าโพง 

รวม   1  รายการ  500,000               
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อคอมพิวเตอร๑
โน๏ตบุ๏ค 
 

คําจัดซื้อคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก 
ส าหรับงานประมวลผล * ราคา 
22 ,000 บาท จ านวน 1 
เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ไ ด๎ ใ น ก ร ณี ที่ ต๎ อ ง ใ ช๎
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ประมวลผลสูง โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมํน๎อย
กวํา 4 GHz จ านวน 1 หนํวย 
- หนํ ว ยประมวลผลกลา ง 
(CPU) มีหนํวยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด

22,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

ผด.02/1 
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ไมํน๎อยกวํา 8 MB  
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 8 GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด 
SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุ
ไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาด
ความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB 
จ านวน 1 หนํวย  
- มี จอภาพที่ ร อ งรั บความ
ละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,366 x 
768 Pixel และมีขนาดไมํ
น๎อยกวํา 12 น้ิว  
- มี ชํองเช่ือมตํอ ( Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํ
น๎อยกวํา 3 ชํอง  
- มี ชํองเ ช่ือมตํอแบบ HDMI 
หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 
1ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวํา แบบ ติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก 
(External) จ านวนไมํน๎อยกวํา 
1 ชํอง  
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา 
Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อ 
เครื่องพิมพ๑ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร๎อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ 
(Ink Tank Printer) 

คําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้ งถังหมึก
พิมพ๑ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 
เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ๑ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Copier , Scanner และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ ( Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู๎ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อย
กวํา 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็ว ในการพิมพ๑ขาวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 27 
หน๎าตํอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ 
ตํอนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ๑สีส าหรับ
กระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 15 หน๎า

15,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

ผด.02/1 
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ตํอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตํอนาที 
(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 
(ขาวด า-สี) ได๎  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไมํน๎อยกวํา 1,200 x 600 หรือ 
600 x 1,200 dpi  
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto 
Document Feed)  
- สามารถถํายส าเนาเอกสารได๎ทั้งสี
และขาวด า  
- สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อย
กวํา 99 ส าเนา  
- สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 
400 เปอร๑เซ็นต๑  
- มีชํองเช่ือมตํอ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อย
กวํา 1 ชํอง  
- มี ชํองเ ช่ือมตํอระบบเครือขําย 
(Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวํา 
จ านวนไมํน๎อย กวํา 1 ชํอง หรือ 
สามารถใช๎งานผําน เครือขํายไร๎สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได๎  
- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 
100 แผํน - สามารถใช๎ได๎กับ A4, 
Letter, Legal และ Custom 
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, 
Legal และสามารถก าหนดขนาด
ของกระดาษเองได๎ 

รวม 2  รายการ  37,000               
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร๑ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล 
แบบที่ 1 
 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจดัซื้อเครือ่ง
คอมพิวเตอร๑ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพขนาดไมนํ๎อย
กวํา 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํ
น๎อยกวํา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อย
กวํา 3.0 GHz และมเีทคโนโลยเีพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎
ความสามารถในการประมวลผลสงู 
จ านวน 1 หนํวย  
- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนํวยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมํ
น๎อยกวํา 9 MB  
-มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดย
มีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหน่ึง หรือ
ดีกวํา ดังนี ้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

22,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

ผด.02/1 
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แผงวงจรหลักท่ีมหีนํวยความจ า ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ  
2) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตั้งอยูํภายในหนํวยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช๎หนํวยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ  
3) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมี
ความสามารถในการใช๎หนํวยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 
2 GB  
-มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 4 
GB  
-มีหนํวยจัดเก็บข๎อมลู ชนิด SATA หรือ 
ดีกวํา ขนาดความจไุมํน๎อยกวํา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 
หนํวย  
-มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 
หนํวย  
-มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดกีวํา 
จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
-มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง  
-มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑  
-มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 
นิ้ว จ านวน 1 หนํวย  
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟขนาด 800 
VA 
 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด 800 VA  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
 

-มีก าลังไฟฟูาด๎านนอกไมํ
น๎อยกวํา 800 VA (480 
Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟูาได๎ไมํ
น๎อยกวํา 15 นาที  
 

2,500 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

รวม 2  รายการ  24,500               
 
 
 
 
 

ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์ส านักงาน 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานบริหารงานคลัง 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อเก๎าอ้ี 
 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจดัซื้อ
เก๎าอี้ท างานปรับระดับได๎ 
จ านวน 3  ตัว ๆละ 2,500  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.บุด๎วยหนัง PVC คุณภาพสูง 
เพื่อความคงทน 
2.หุ๎มด๎วยฟองน้ าอยํางดี มี
ความยืดหยุํนสูง 
3.ที่พักแขนหุ๎มหนัง PVC 
4.ปรับความสูงของที่น่ังสูง – 
ต่ าได๎ พร๎อมล๎อเลื่อน 
เคลื่อนย๎ายได๎งําย 
5.รับน้ าหนักไดไ๎มํน๎อยกวํา 
135 กิโลกรัม 
6.ขนาดไมํน๎อยกวํา (กว๎างxลึก
xสูง) : 60 x 67 x 97 ซม. 

7,500 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             

 
 

ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์ส านักงาน 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานบริหารงานคลัง 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซือ้ตู๎เก็บ
เอกสาร 
 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดซื้อตู๎เก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก จ านวน 1 
หลัง คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.เป็นตู๎ส าหรับเอกสารมี
ขนาดไมํน๎อยกวํา (กว๎าง*
ลึก*สูง) 91x45x182 
เซนติเมตร 
2.โครงตู๎ท าจากเหล็กแผํน
หนาไมํน๎อยกวํา 0.5 
มิลลิเมตร 
3.บานเลื่อนกระจกล๏อค 
ด๎วยระบบกุญแจ 

7,500 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             

รวม 2  รายการ  15,000               
 
 

ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานบริหารงานคลัง 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร๑ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล 
แบบที่ 1 
 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจดัซื้อเครือ่ง
คอมพิวเตอร๑ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพขนาดไมนํ๎อย
กวํา 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํ
น๎อยกวํา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อย
กวํา 3.0 GHz และมเีทคโนโลยเีพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎
ความสามารถในการประมวลผลสงู 
จ านวน 1 หนํวย  
- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนํวยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมํ
น๎อยกวํา 9 MB  
-มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดย
มีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหน่ึง หรือ
ดีกวํา ดังนี ้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

22,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             

ผด.02/1 
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แผงวงจรหลักท่ีมหีนํวยความจ า ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ  
2) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตั้งอยูํภายในหนํวยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช๎หนํวยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ  
3) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมี
ความสามารถในการใช๎หนํวยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 
2 GB  
-มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 4 
GB  
-มีหนํวยจัดเก็บข๎อมลู ชนิด SATA หรือ 
ดีกวํา ขนาดความจไุมํน๎อยกวํา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 
หนํวย  
-มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 
หนํวย  
-มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดกีวํา 
จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
-มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง  
-มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑  
-มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 
นิ้ว จ านวน 1 หนํวย  
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานบริหารงานคลัง 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟขนาด 800 
VA 
 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด 800 VA  ราคา 
2,500 บาท  จ านวน 5 
เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
 

-มีก าลังไฟฟูาด๎านนอกไมํ
น๎อยกวํา 800 VA (480 
Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟูาได๎ไมํ
น๎อยกวํา 15 นาที  
 

12,500 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             

รวม 2  รายการ  34,500               
 
 
 

ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อ
เครื่องพิมพ๑ 
Multifunctino 
แบบฉีดหมึก
พร๎อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ๑ ( lnk 
Tank Printer) 
 

คําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้ งถังหมึก
พิมพ๑ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ๑ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Copier , Scanner และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ ( Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู๎ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อย
กวํา 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็ว ในการพิมพ๑ขาวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 27 
หน๎าตํอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ 
ตํอนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ๑สีส าหรับ
กระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 15 หน๎า

7,500 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

ผด.02/1 
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ตํอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตํอนาที 
(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 
(ขาวด า-สี) ได๎  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไมํน๎อยกวํา 1,200 x 600 หรือ 
600 x 1,200 dpi  
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto 
Document Feed)  
- สามารถถํายส าเนาเอกสารได๎ทั้งสี
และขาวด า  
- สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อย
กวํา 99 ส าเนา  
- สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 
400 เปอร๑เซ็นต๑  
- มีชํองเช่ือมตํอ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อย
กวํา 1 ชํอง  
- มี ชํองเ ช่ือมตํอระบบเครือขําย 
(Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวํา 
จ านวนไมํน๎อย กวํา 1 ชํอง หรือ 
สามารถใช๎งานผําน เครือขํายไร๎สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได๎  
- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 
100 แผํน - สามารถใช๎ได๎กับ A4, 
Letter, Legal และ Custom 
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, 
Legal และสามารถก าหนดขนาด
ของกระดาษเองได๎ 

รวม 1  รายการ  7,500               
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์เกษตร 

  - แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อถังพํนยา
แบบสะพายหลัง 
ขนาด 16 ลิตร 
 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดซื้อเครื่องพํนยาแบบ
สะพายหลัง ขนาด 16 ลติร 
จ านวน 5 ถัง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.ความจุของถังไมํน๎อยกวํา 
16 ลิตร 
2.เป็นชนิดสะพายหลัง 
3.ท างานด๎วยระบบมอเตอร๑ปั๊ม
น้ าแบบไฟฟูา ขนาด 12 v 
4.มีสวิทซ๑เปิด-ปิด พร๎อม
อุปกรณ๑ก๎านฉีดน้ าและหัวพํน
น้ า 

10,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์เกษตร 

  - แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อปั๊มสูบน้ า
แบบหอยโขํง 
 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดซื้อปั๊มสูบน้ าแบบหอย
โขํง จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.ขนาดแรงม๎า 15 HP 
2.ใช๎แรงดันไฟฟูา 380 v 
3.ขนาดทํอ 3 น้ิว* 2-1/2 น้ิว 
4.สามารถดูดน้ าลึกไมํน๎อยกวํา 
6 เมตร 
5.ระยะสํงน้ าสูงไมํน๎อยกวํา 
30 เมตร 
6.สามารถสํงน้ าไดไ๎มํน๎อยกวํา 
1,000 ลิตรตํอนาท ี

38,000 ส านักงาน
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์เกษตร 

  - แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อเลื่อยยนต๑ 
 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดซื้อเลื่อยยนต๑ จ านวน 1 
เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.เป็นเครื่องยนต๑เบนซิน 2 
จังหวะ 
2.มีปริมาณกระบอกสูบไมํน๎อย
กวํา 30 ซีซ ี
3.มีแผํนบังคับโซํ ขนาด 11.5 
นิ้ว และมีโซํขนาด 3/8” 
4.มีเครื่องมือส าหรับถอด 
ประกอบ และคูํมือการใช๎งาน 

10,000 ส านักงาน
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

รวม 3  รายการ  58,000               
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

  - แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อเครื่องรับ-สํง
วิทยุสื่อสารแบบมือ
ถือ 
 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดซื้อเครื่องรับ-สํงวิทยุแบบ
มือถือ จ านวน 8 เคร่ือง 
คุณลักณะพื้นฐาน 
1.เครื่องรับ-สํงวิทยุระบบ 
UHF/FM ขนาดก าลังสํง 5 
วัตต๑ 
2.สามารถกันฝุนุและน้ าเข๎า
ตัวเคร่ือง ตามมาตรฐาน 
IP67 
3.สามารถใช๎งานได๎ในยําน
ความถี่ 136 MHz – 174 
MHz มีจ านวนชํองไมํน๎อย
กวํา 128 ชํอง 
4.ตัวเคร่ืองมีจอ LCD พร๎อม
มีไฟสํองสวาํงส าหรับใช๎งาน
ในที่มืด 

92,000 ส านักงาน
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

รวม   1   รายการ  92,000               

ผด.02/1 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                                -  แผนงานการศึกษา 
       - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑ส าหรับ
งานประมวลผล แบบ
ที่ 1* (จอแสดงภาพ
ขนาดไมํน๎อย
กวํา 19 นิ้ว) 
 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร๑ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1* (จอแสดง
ภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) 
จ านวน  3  เครื่อง    
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไมํน๎อยกวาํ 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได๎ใน
กรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํวย  
- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนํวยความจ า แบบ Cache 
 Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมํน๎อยกวํา 9 MB  
-มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยาํง
หนึ่ง หรือดีกวาํ ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลกัที่มีหนํวยความจ า 

66,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

ผด.02/1 
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ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ  
2) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดต้ังอยูภํายในหนํวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช๎
หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ  
3) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช๎
หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB  
-มีหนํวยความจ าหลกั (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อย
กวํา 4 GB  
-มีหนํวยจัดเก็บขอ๎มูล ชนิด SATA 
หรือ ดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย  
-มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 
1 หนํวย  
-มีชํองเช่ือมตํอระบบเครือขําย 
 (Network Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
-มีชํองเช่ือมตํอ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวาํ ไมํน๎อยกวาํ 
 3 ชํอง  
-มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑  
-มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อย
กวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                                -  แผนงานการศึกษา 
       - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑
แบบฉีดหมึกพร๎อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ๑( 
lnk Tank Printer) 
 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดซื้อเครื่องพิมพ๑แบบฉีด
หมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ๑( lnk Tank Printer) 
จ านวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-เป็นเครื่องพิมพ๑แบบฉีด
หมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ๑ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู๎ผลิต  
-มีความละเอียดในการ
พิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 
1,200x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ๑รําง
ขาวดาสาหรับกระดาษ

12,900 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 
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ขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 19 
หน๎าตํอนาที (ppm) หรือ 
8.8 ภาพตํอนาที  
-มีความเร็วในการพิมพ๑รําง
สีสาหรับกระดาษขนาด 
A4 ไมํน๎อยกวํา 15 หน๎า
ตํอนาที (ppm) หรือ 5 
ภาพตํอนาที (ipm)  
-มีชํองเชื่อมตํอ 
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกวํา จานวนไมํ
น๎อยกวํา 1 ชํอง  
 
-มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํ
น๎อยกวํา 50 แผํน  
-สามารถใช๎ได๎กับ A4, 
Letter, Legal และ 
Custom  
 

รวม 2  รายการ  78,900               
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์เกษตร 

  - แผนงานสาธารณสุข 
  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อเครื่อง
พํนเคมีชนิดฝอย
ละออง (ULV) 
ชนิดสะพายหลัง 
 

เพื่อเป็นคําจัดซื้อเครื่องพํนเคมีชนิด
ฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง 
จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.เป็นเครื่องพํนเคมีชนิดฝอยละออง 
ULV (Ultra low volume) ชนิด
สะพายหลัง ท างานด๎วยเครื่องยนต๑ 
เบนซิน 2 จังหวะ 
2.ก าลังเครื่องยนต๑ไมํน๎อยกวํา 2 
จังหวะ 
3.ระบบสตาร๑ทเครื่องยนต๑เป็นแบบ
แมนนวล หรือระบบอิเล็กทรอนิกส๑ 
(Electronics) หรือแบบลานกระตุก 
หรือวิธีกลและระบบจุดระเบิดที่ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส๑ (Electronics) 
หรือแมํเหล็กไฟฟูา 
4.ฝอยละอองน้ ายาที่ผลิตได๎ต๎องมี
คํา VMD (Volome Median 
Dimeter) ของเม็ดน้ ายาไมํเกิน 30 
ไมครอน ในอัตราการพํนไมํต่ ากวํา 

89,000 ส านักงาน
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

ผด.02/1 
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2 ลิตร/ช่ัวโมง ที่ระยะ 3 เมตรและ
มีเอกสารที่แสดงวํา VMD ที่ออกโดย
หนํวยงานราชการหรือผู๎ผลิตหรือ
สถาบันในตํางประเทศท่ีได๎มาตรฐาน 
5.หัวพํนควบคุมอัตราการไหลของ
น้ ายาเคมีติดตั้งอยูํภายนอกเปลี่ยน
ได๎สะดวก 
6.ถังบรรจุน้ ายาเคมีท าด๎วยวัสดุ
คงทนถาวร ไมํเป็นสนิม ทนตํอการ
กัดกรํอนของน้ ายาเคมี ปริมาตรของ
ถังบรรจุน้ ายาเคมีไมํน๎อยกวํา 5 
ลิตร 
7.ถังบรรจุน้ ามันเช้ือเพลิงท าด๎วย
วัสดุคงทนถาวร ไมํเป็นสนิม ทนตํอ
การกัดกรํอนของน้ ามันเช้ือเพลิง
ปริมาตรของถังบรรจุเ ช้ือเพลิงไมํ
น๎อยกวํา 5 ลิตร 
8.น้ าหนักเครื่องพํนเปลํา (ไมํมีน้ ายา
เคมีและน้ ามันเช้ือเพลิง) ไมํเกิน 13 
กิโลกรัม 
9.มีอุปกรณ๑ประจ าเครื่องดังนี้ 
 -ชุดเครื่องมือซํอมบ ารุง พร๎อม
กระเป๋า จ านวน 1 ชุด 
 -คูํมือการใช๎งานของเครื่องโดย
ละเอียด จ านวน 1 ชุด 
 -กรวยเติมน้ ายาสารเคมี  มี
ตะแกรงกรอง จ านวน 1 ชุด 
 -มีกระบอกตวงสารเคมีทนตํอ
การกัดกรํอนของสารเคมี ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 250 ซีซี จ านวน 1 ชุด 

 



114 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภณัฑ์เกษตร 

  - แผนงานสาธารณสุข 
  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ล าดับ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 คําจัดซื้อเครื่อง
พํนหมอกควัน 
 

เ พ่ือเป็นคําจั ดซื้ อ เครื่ อง พํน
หมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1.ปริมาณการฉีดพํนน้ ายาไมํ
น๎อยกวํา 40 ลิตรตํอชั่วโมง 
2.ถังบรรจุน้ ายาไมํน๎อยกวํา 6 
ลิตร 
3.ก าลังเครื่องยนต๑ไมํน๎อยกวํา 
25 แรงม๎า 
หมายเหตุ : ใช๎ส าหรับการก าจัด
แมลงและศั ตรู พื ชทา งการ
เกษตร การฆําเชื้อโรค หรือการ
ปูองกนัก าจัดแมลง 

118,000 ส านักงาน
อบต.เวียง 

ส านักปลัด             

รวม 2  รายการ  207,000               
 
  

ผด.02/1 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

       อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๖๔  วรรค ๓  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   หมวด  ๕  ข๎อ  ๒๖  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑
      องค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง  ได๎จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  
ขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น และให๎นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลเวียงประกาศใช๎
เป็นแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง  รายละเอียด
ปรากฏแนบท๎ายประกาศฉบับนี้  และสามารถดาวน๑ โหลดรายละเ อียดเ พ่ิมเติมได๎ที่   http://abt-
wiangthoeng.go.th/index.php 

       จึงประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน 

                 ประกาศ   ณ   วันที่  23   เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖4 
     
               (ลงชื่อ)           สวาท   สมใจ  

                   ( นายสวาท    สมใจ ) 
                                              นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลเวียง 
 
 
 


