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ส่วนที่ 1   
บทน า 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 12 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทํา
แผนดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดําเนินงานในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทําและแก้ไขแผนดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น  สําหรับ
แผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลประจําปีงบประมาณนั้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ําซ้อนของโครงการ 
พร้อมทั้งมีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานอ่ืนและจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนงานการดําเนินงาน     ซึ่งจะทําให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เล่มนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียงและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
   
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. เพ่ือให้การดําเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
3. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีการประสานงานและบูรณาการการทํางานกับส่วน

ราชการและหน่วยงานอื่น ๆ 
4. เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดําเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างม ี

                        ประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
หมวด 5  ข้อ 26  ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน  โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการ  ดังนี้  
   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 



4 
 

  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่
2) พ.ศ. 2559 
   ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ ข้อ 27    แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน        นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค    รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ    ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น     การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็น
อํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินการ  

  แผนการดําเนินงาน  เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ในการติดตามการดําเนินงาน และ
การประเมินผล โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์  ดังนี้ 

1. สามารถทําให้การบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารด้านต่าง ๆ  ของหน่วยงานมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่า 

2. มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดําเนินการ
ตามแผน 

3. สามารถเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนําข้อมูลไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
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สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง   อําเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

 - แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
(งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา) 
 
- แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
(งานก่อสร้าง) 
 
 
- แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน (งาน
ไฟฟูาและ
ประปา) 
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19 
 
 
 
 
 

1 

5.26 
 
 
 
 
 
 
 
16.67 
 
 
 
 
 
0.88 

837,000 
 
 
 
 
 
 
 

6,985,000 
 
 
 
 
 

100,000 

2.32 
 
 
 
 
 
 
 
19.33 
 
 
 
 
 
0.28 

กองช่าง 

รวม   26 22.81 7,922,000 21.92  
2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
) 

 -แผนงาน
สังคม
สงเคราะห ์
 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 
-แผนงาน
สาธารณสุข 
 
- แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน    
( งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาฯ) 
 

3 
 
 
 

8 
 
 
 

11 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

2.63 
 
 
 
7.02 
 
 
 
9.65 
 
 
0.88 
 
 
 
 
 
 

45,000 
 
 
 

265,000 
 
 
 

780,000 
 
 

7,500 
 
 
 
 
 
 

0.12 
 
 
 
0.73 
 
 
 
2.16 
 
 
0.02 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 
 

ผด.01 
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- แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน    
( งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
) 

 

8 7.02 175,000 
 

0.48 

รวม   31 27.19 1,272,500 3.52  
3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

 -แผนงาน
การศึกษา 
(งานบริหาร
ทั่วไปฯ) 
 
-แผนงาน
การศึกษา 
(งานระดับ
ก่อนวัยฯ) 
 
-แผนงาน
การศึกษา 
(งานศึกษาไม่
กําหนดระดับ
ฯ) 
 
-แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ( 
งานกีฬา ฯ) 
 
-แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ( 
งานศาสนาฯ) 

4 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

5 

3.51 
 
 
 
 
9.65 
 
 
 
 
0.88 
 
 
 
 
 
2.63 
 
 
 
 
 
4.39 

59,000 
 
 
 
 

4,548,793 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

95,000 
 
 
 
 
 

98,000 

0.16 
 
 
 
 
12.59 
 
 
 
 
0.14 
 
 
 
 
 
0.26 
 
 
 
 
 
 0.27 

กอง
การศึกษา 

รวม   24 21.05 4,850,793 13.42  
4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
การพาณิชย 
กรรมและ 
การเกษตร
กรรม  

 -แผนงาน
การเกษตร 

 

7 
 
 

6.14   134,500  
 

0.37 สํานักงาน
ปลัด 

รวม 
 

  7 6.14 134,500 0.37  
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5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
 
 

 -แผนงาน
การเกษตร 

 

6 5.26 150,000  
 

0.42 สํานักงาน
ปลัด 

รวม   6 5.26 150,000 0.42  
6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหารงาน 
 

 -แผนงาน
บริหารทั่วไป 
(งานบริหาร
ทั่วไป) 
 
-แผนงาน
บริหารทั่วไป 
(งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ) 
 
-แผนงาน
บริหารทั่วไป 
(งาน
บริหารงาน
คลัง) 
 
-แผนงานงบ
กลาง 

9 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

3 

7.89 
 
 
 
 
0.88 
 
 
 
 
 
6.14 
 
 
 
 
 
2.63 

  314,000  
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
       

107,000  
 
 
 
 
  

21,371,400  
 

0.87 
 
 
 
 
0.06 
 
 
 
 
 
0.30 
 
 
 
 
 
59.13 

สํานักงาน
ปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง 
 

รวม   20 17.54 21,812,400 60.35  
รวมทั้งสิ้น   114 100 36,142,193 100  
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 3 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 3 
ปริมาณงาน  ก่ อสร้ า ง รา ง
ระบายน้ํา คสล. กว้าง 0.40 
เมตร ยาว 125.00 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร พร้อมฝาปิด พร้อมปูาย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร 
จํานวน  1 ปูาย ก่อสร้างตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
กําหนด เริ่มต้นที่บ้าน นายทวี     
อินเขียว สิ้นสุดที่บ้าน นาง
เรียม     ขี๋ใสยา 

289,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านห้วย
ไคร้ หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

 

ผด.02 



9 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่4 
ปริมาณงาน เปลี่ยนท่อเมนจ่าย
น้ําประปาจุดที่ 1 ขุดวางท่อ พีวีซี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 
8.5 รวมความยาว 457.00 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามแบบแปลน
ที่ อบต.เวียงกําหนด เริ่มต้นที่ระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 สิ้นสุดที่
บ้าน นายปั่น  เทียมใจ และ เปลี่ยน
ท่อเมนจ่ายน้ําประปา จุดที่ 2 ขุด
วางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
4 นิ้ว ชั้น 8.5 รวมยาว 200.00 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวียงกําหนด พร้อม
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 
1 ปูาย เริ่ มต้นที่ บ้ าน นางปลั่ ง       
เชิงดอย สิ้นสุดที่บ้าน นางสายทอง  
เชิงดอย 
 

300,000 บ้านร่องแช่ 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

 

ผด.02 



10 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร   หมู่ที่ 5 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ เกษตร    
หมู่ที่ 5  ปริมาณงาน ก่อสร้าง
ลาน คสล. ขนาดกว้าง 20.00 
เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 
0.12 เมตร มีพื้นที่ลาน คสล. 
ไม่น้อยกว่า จํานวน 580.00 
ต า ร า ง เ ม ต ร  พ ร้ อ ม ปู า ย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร 
จํานวน 1 ปูาย ก่อสร้างตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
กําหนด สถานที่ดําเนินการ ที่
สาธารณะประโยชน์ อ่างเก็บ
น้ําบ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5  
 

260,000 บ้านทุ่งโห้ง 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

 
 

ผด.02 



11 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 6 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ํ า  คสล .  หมู่ ที่  6 
ปริมาณงาน  ก่ อสร้ า ง รา ง
ระบายน้ํา คสล. กว้าง 0.40 
เมตร ยาว 128.00 เมตร ลึก 
0.50-0.60 เมตร หนา 0.10 
เมตร พร้อมฝาปิด พร้อมปูาย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร 
จํานวน 1 ปูาย ก่อสร้างตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
กําหนด เริ่มต้นที่บ้าน นายวิจิต  
วิเวกวิล  สิ้นสุดที่บ้าน นาง
เทียมจันทร์  ธรรมศิริ 
 

300,000 บ้านห้วย
ไคร้ใหมห่มู่

ที่ 6 

กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



12 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 7 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 7  ปริมาณงาน 
ขุ ด เจ าะบ่ อบาดาล  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึก  120.00 เมตร จํานวน 
1.00 บ่อ ปริมาณน้ําไม่น้อย
กว่า 5.00 ลูกบาศก์เมตร ต่อ 
1 ช่ัวโมง พร้อมปูายประชาสัน
พันธ์โครงการ จํานวน 1 ปูาย 
ขุ ด เ จ าะตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงกํ าหนด สถานที่
ดํ า เ นิ น ก า ร  ที่ ส า ธ า ร ณ ะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 7  
 

250,000 บ้านทุ่งขัน
ไชย หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



13 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบ
ประปา เปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บ
น้ํา ขนาดบรรจุ 15 ลูกบาศก์
เมตร จาํนวน 1 ชุด ปรับปรุง
ระบบกรองน้ําประปา จํานวน 
1 ระบบ และ ปรับปรุงโรง
กรองน้ําประปา จํานวน 1 โรง 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ปูาย 
ปรับปรุงตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงกําหนด สถานท่ี
ดําเนินการ ระบบประปาถัง      
แชมเปญ หมู่ที่ 8 

300,000 บ้านห้วย
ไคร้เกา่ หมู่

ที่ 8 

กองช่าง             

 
 

ผด.02 



14 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที ่
9 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน
กีฬาพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9 
ปริมาณงาน ก่อสร้างลานกีฬา 
อาคาร  คสล .  ขนาดกว้ า ง 
8 .00 เมตร ยาว  12 .00 
เมตร สูง 3.50 เมตร มีพื้นที่
ใช้สอย จํานวน 96.00 ตาราง
เ ม ต ร  พ ร้ อ ม ปู า ย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร 
จํานวน 1 ปูาย ก่อสร้างตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
กําหนด 
 

500,000 บ้านร่อง
ขามปูอมหมู่

ที่ 9 

กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 



15 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่
10 
 

เพื่อจ่ายเป็นปรบัปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
 ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบ
กรองน้ํา ปรับปรุงระบบสูบน้ํา 
และปรับปรุ งระบบท่อจ่าย
น้ํ าประปา  รวมจํ านวน  1 
ร ะ บ บ  พ ร้ อ ม ปู า ย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร 
จํานวน    1 ปูาย ปรับปรุง
ตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กําหนด ปรับปรุ งตามแบบ
แปลนที่  อบต.เวียงกําหนด 
สถานที่ ดํ า เนินการ  ระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
 

500,000 บ้านใหม ่
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

 
 

ผด.02 



16 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ําประปา หมู่ท่ี 11 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บ
น้ําประปา หมู่ท่ี 11 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถังเก็บน้ํา 
คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 
เมตร หนา 0.25 เมตร 
จํานวน 1.00 ถัง พร้อมปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จํานวน 1 ปูาย ก่อสรา้งตาม
แบบแปลนที่ อบต.เวียง
กําหนด สถานท่ีดําเนินการ 
ลานอเนกประสงค์    หมู่ที่ 11  
 

250,000 บ้านห้วยผึ้ง 
หมู่ที่ 11 

กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 



17 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการซ่อมแซมท่อส่ง
น้ํ า ส ถ า นี สู บ น้ํ า ด้ ว ย
ไฟฟูา บ้านร่องริว หมู่ที่ 
12 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมท่อส่ง
น้ําสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟูา บ้าน
ร่องริว หมู่ที่ 12 
ปริมาณงาน ซ่อมแซมท่อ พีวีซี 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 
นิ้ ว  ช้ั น  8 . 5  ย า ว ร ว ม 
350.00 เมตร พร้อมปูาย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร 
จํานวน 1 ปูาย ซ่อมแซมตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
กําหนด เริ่มต้นที่บ้าน นาย
สถิตย์   บัวแย้ม สิ้นสุดที่นา 
นายสวาท  ศรีหงค์ทอง 
 

1,380,000 บ้านร่องริว 
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



18 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก  หมู่ที่ 13 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่  13 ปริมาณ
งาน ปรับปรุ งถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
880.00 เมตร หนาเฉลี่ ย 
0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุก
ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  3 0 8 . 0 0 
ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ถนนหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 3,080.00 
ต า ร า ง เ ม ต ร  พ ร้ อ ม ปู า ย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร 
จํานวน 1 ปูาย ปรับปรุงตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
กําหนด เริ่มต้นที่สวน นายติ     
กองวงษา สิ้นสุดที่สวน นาง
สายใจ  บัวทอง 
 

300,000 บ้านห้วย
หลวง หมู่ที่ 

13 

กองช่าง             

ผด.02 



19 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 
ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคาร 
คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร สูง 3.50 
เมตร อาคารมีพื้นท่ีใช้สอย 
จํานวน 90.00 ตารางเมตร 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน   1 ปูาย 
ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ี 
อบต.เวียงกําหนด สถานท่ี
ดําเนินการ ท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 16  

400,000 บ้านม่วง
ไพรวัลย์หมู่

ที่ 16 

กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 



20 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว  หมู่ที่ 17 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอ
กระจายข่าวหมู่ที่ 17 
ปริ ม าณงาน  ก่ อ ส ร้ า งหอ
กระจายข่าว ขนาดกว้าง 0.40 
เ ม ต ร  สู ง  1 2 . 0 0  เ ม ต ร 
จํานวน 1 ชุด และติดตั้งเครื่อง
กระจายเสียง จํานวน 1 ชุด 
พร้ อมปู ายประชาสัมพันธ์
โคร งการ  จํ านวน 1  ปู าย 
ก่ อสร้ า งตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงกํ าหนด สถานที่
ดําเนินการ ลานอเนกประสงค์
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 
 

250,000 บ้านห้วย
ไครส้ันตสิุข 
หมู่ที่ 17 

กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



21 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 18 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 
คสล.          หมู่ที่ 18  
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 115.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีถนน 
คสล. จํานวน 460.00 ตาราง
เมตร พร้อมปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จํานวน 1 ปูาย ก่อสรา้งตาม
แบบแปลนที่ อบต.เวียง
กําหนด เริม่ต้นท่ีบ้าน นายธวัช
ชัย  แสนสาร สิ้นสุดที่บ้าน 
นายบน  เชิงดอย  
 

250,000 บ้านริมอิง 
หมู่ที่ 18 

กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 



22 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 21 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 21 
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 144.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือ
มีพื้ นที่ ถนน คสล .  จํ านวน 
504.00 ตารางเมตร พร้อม
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จํานวน 1 ปูาย ก่อสร้างตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
กําหนด เริ่มต้นที่สวน นายกู้
เกียรติ  พรพุทธิชัย  สิ้นสุดที่
สวน นายสถิต  อินเขียว  
 

250,000 บ้านห้วย
ไคร้เหนือ 
หมู่ที่ 21 

กองช่าง             

 
 

ผด.02 



23 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 22 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด 
ห มู่ ที่  2 2  ป ริ ม า ณ ง า น 
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
ก ว้ า ง  0 . 4 0  เ ม ต ร  ย า ว 
110.00 เมตร ลึก 0.40 – 
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พ ร้ อ ม ฝ า ปิ ด  พ ร้ อ ม ปู า ย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร 
จํานวน 1 ปูาย ก่อสร้างตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
กําหนด เริ่มต้นที่บ้าน นางจําปี  
ปัญญา  สิ้นสุดที่บ้าน นางชุติ
พร  วงค์ไชย 
 

250,000 บ้านทุ่งโห้ง
เหนือ หมู่ที่ 

22 

กองช่าง             

 
 

ผด.02 



24 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้ าน หมู่ ที่ 
23 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 23 
ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบ
ประปา ปรับปรุงระบบกรองน้ํา
ผิ ว ดิ น  จํ า น ว น  1  ร ะ บ บ 
ปรับปรุงถังน้ําใส จํานวน 1 ถัง 
และ ปรับปรุงหอถังสูง จํานวน 
1 ถัง และติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 
จํานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์
ติ ด ตั้ ง  พ ร้ อ ม ปู า ย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร 
จํานวน 1 ปูาย ปรับปรุงตาม
แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต . เ วี ย ง
กําหนด สถานที่ดําเนินการ 
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
23  
 

456,000 บ้านห้วยระ
เมศ หมู่ที่ 

23 

กองช่าง             

ผด.02 



25 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ําดื่มชุมชน หมู่ที่ 
24 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ําดื่มชุมชน หมู่ที่  24 
ปริมาณงาน ปรับปรุงหอถัง
เหล็กรูปทรงแชมเปญเก็บน้ํา 
ขนาดความจุ   15 ลูกบาศก์
เ ม ต ร  สู ง  1 2 . 0 0  เ ม ต ร 
จํานวน 1 ชุด และปรับปรุง
ระบบกรองน้ําประปา จํานวน     
1 ระบบ และปรับปรุงโรงผลิต
น้ําดื่มชุมชน จํานวน 1 โรง 
พร้ อมปู ายประชาสัมพันธ์
โคร งการ  จํ านวน 1  ปู าย 
ปรับปรุ งตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงกํ าหนด สถานที่
ดํ า เนิ นการ  ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 24 
 

250,000 บ้านห้วย
ไคร้ใต้  หมู่

ที ่24 

กองช่าง             

ผด.02 



26 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 
25 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. หมู่ที่ 25 
ปริมาณงาน จุดที่ 1 ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 53.00 เมตร ลึก 0.40-0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด 
ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียง
กําหนด เริ่มต้นที่บ้าน นายอินหวัน  
หมอปุา สิ้นสุดที่บ้าน นางสาคร  สิน
เปียง และ จุดที่  2 ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 58.00 เมตร ลึก 0.40-0.50
เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จํานวน 1 ปูาย ก่อสร้างตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวียงกําหนด เริ่มต้นที่
บ้าน นายระถิก  ชาติคง สิ้นสุดที่
บ้าน นายทวน  ปูน้อย 

250,000 บ้านห้วย
ไครล้านทอง 
หมู่ที่ 25 

กองช่าง             

รวม   19 โครงการ  6,985,000               
 
 

ผด.02 



27 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

-  งานไฟฟ้าและประปา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที่ 19 
 

เพือ่จ่ายเป็น เงินอุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาคอําเภอเทิง 
ในการดําเนินงานตามโครงการ
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที ่
19 
 

100,000 บ้านทุ่ง
เฉลิมพระ
เกียรติ หมู่ที่ 
19 

กองช่าง             

รวม   1  โครงการ  100,000               
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ผด.02 



28 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านส่งเสรมิ
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านส่งเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม
กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ รวมถึง
การช่วยเหลือเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผูย้ากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ไร้ที่พึ่ง ฯลฯ 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



29 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้านการ
สงเคราะห์และช่วยเหลือ
ราษฎรในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้านการสงเคราะห์
และช่วยเหลือราษฎรในชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เช่น   ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ,์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพเ์อกสารและ
สิ่งพิมพ์, ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการฝึกอบรม, ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่า
สมนาคณุวิทยากร, ค่า
ยานพาหนะ, ค่าจัดทําปูาย
ประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ฯลฯ 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

ผด.02 



30 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการสงเคราะห์และ
บรรเทาทุกข์ราษฎร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนก่ิง
กาชาดอําเภอเทิง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
สงเคราะห์และบรรเทาทุกข์
ราษฎร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

5,000 กิ่งกาชาด
อําเภอเทิง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

รวม 3   โครงการ  45,000               
 
 
 
 
 

ผด.02 



31 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
อาชีพ 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะอาชีพ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เช่น ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์, ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพเ์อกสารและ
สิ่งพิมพ์, ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการฝึกอบรม, ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่า
สมนาคณุวิทยากร, ค่า
ยานพาหนะ, ค่าจดัทําปูาย
ประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ฯลฯ 

60,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

ผด.02 



32 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการส่งเสริมคนดีศรี
ชุมชน 
 

เพื่อจ่าย เป็นค่า ใ ช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมคนดีศรีชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2566 เช่นค่าจ้างจัดทําปูายไว
นิลโครงการ, ค่าจัดทําโล่หรือ
เกียรติบัตร , ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องใน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ฯลฯ 
 

10,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 

ผด.02 



33 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดํ า เ นิ น ง านต าม โ ค ร งก า ร
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ .
2566 เช่น ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ , ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์, ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการฝึกอบรม, ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่า
ส ม น า คุ ณ วิ ท ย า ก ร ,  ค่ า
ยานพาหนะ, ค่าจัดทําปูาย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ฯลฯ 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

 

ผด.02 



34 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนนิงานตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากลุม่อาชีพ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เช่น  ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์, ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพเ์อกสารและ
สิ่งพิมพ์, ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการฝึกอบรม, ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่า
สมนาคณุวิทยากร, ค่า
ยานพาหนะ, ค่าจดัทําปูาย
ประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ฯลฯ 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

 

ผด.02 



35 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการรณรงค์ปูองกัน
ยาเสพตดิ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดํ า เ นิ น ง านต าม โ ค ร งก า ร
รณร งค์ ปู อ งกั นย า เ สพติ ด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 
2566 เ ช่น  ค่ าปู าย ไวนิ ล
โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพ
ติ ด ,  ค่ า ปู า ย ไ วนิ ล รณร งค์
ประชาสัมพันธ์ฯ, ค่าปูายไวนิล       
ค่ า วั ส ดุ ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด
นิทรรศการ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ฯลฯ 
 

5,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

 
 
 

ผด.02 



36 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการส่งเสริมพัฒนา
และคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครอง
สถาบันครอบครัว ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เช่น 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์, ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์, ค่า
เช่าอุปกรณ์ตา่ง ๆ ในการ
ฝึกอบรม, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่า
สมนาคณุวิทยากร, ค่า
ยานพาหนะ, ค่าจดัทําปูาย
ประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตาม
วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
ฯลฯ 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

ผด.02 



37 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการทํางานและ
การส่งเสริมรายได ้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการส่งเสริม
กิจกรรมการทํางานและการ
ส่งเสริมรายได้ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เช่น 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์, ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์, ค่า
เช่าอุปกรณ์ตา่ง ๆ ในการ
ฝึกอบรม, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่า
สมนาคณุวิทยากร, ค่า
ยานพาหนะ, ค่าจดัทําปูาย
ประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ฯลฯ 

100,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

ผด.02 



38 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอเทิง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทํา
การปกครองอําเภอเทิง ใน
การดําเนินงานตามโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอําเภอเทิง ประจําปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2566 

30,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

รวม 8  โครงการ  265,000                 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



39 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการปูองกัน 
โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก เช่น 
ค่าจัดทําปูายไวนิล
ประชาสมัพันธ์, ค่าจัดซื้อทราย
กําจัดลูกน้ํายุงลาย, ค่าจัดซื้อ
สารเคมีพ่นหมอกควัน, ค่า
จัดทําแผ่นพับประชาสมัพันธ์ 
เป็นต้น 
 

50,000 ชุมชนทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



40 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน เช่น ค่า
จัดทําปูายไวนลิโครงการ, ค่า
จัดทําปูายให้กับรา้นอาหารที่
เข้าร่วมโครงการ, ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการ, 
ค่าสมนาคณุวิทยากร, 
ค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ เป็นต้น 
 

30,000 ชุมชนทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 

ผด.02 



41 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําและ
ผู้นําองค์กรในชุมชนด้าน
สุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพแกนนําและ
ผู้นําองค์กรในชุมชนด้าน
สุขภาพ เช่น ค่าจัดทําปูายไว
นิลโครงการ, ค่าสมนาคณุ
วิทยากร, ค่าอาหารสําหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ  
 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



42 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการรณรงค์ควบคุม 
ปูองกัน  
และระงับโรคติดต่อและ
โรคไม่ตดิต่อในตําบล
เวียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการ
รณรงค์ควบคุม ปูองกัน  
และระงับโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อในตําบลเวียง   เช่น ค่า
จัดทําปูายไวนลิโครงการ,ค่า
ปูายประชาสัมพันธ์, ค่า
สมนาคณุวิทยากร, ค่าอาหาร
สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ 
 

50,000 ชุมชนทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



43 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการจดัการขยะใน
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการ
จัดการขยะในชุมชน เช่น    ค่า
จัดทําปูายไวนลิโครงการ, ค่า
จัดทําปูายไวนลิประชาสัมพันธ์, 
ค่าจัดทําแผ่นพับความรู้, 
ค่าอาหาร-ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม สาํหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ ,ค่าวสัดุอุปกรณ์ใน
การรณรงค์โครงการ  ฯลฯ 
 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



44 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารีเช่น ค่าจดัทํา
ปูายไวนิลโครงการ, ค่าจัดซื้อ
วัคซีนพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 
 

50,000 ชุมชนทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

สํานักปลดั             

 
 

ผด.02 



45 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการการ
ดําเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
เช่น ค่าจัดทําปูายไวนิล
โครงการ, ค่าจัดทําปูายไวนิล
ประชาสมัพันธ์, ค่าจัดทําแผ่น
พับความรู้, ค่าอาหาร-
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่า
อุปกรณ์สาธิตในโครงการ เป็น
ต้น 
 

400,000 ชุมชนทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

สํานักปลดั             

 
 

ผด.02 



46 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านปูองกัน
และควบคมุโรคติดต่อ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนในด้าน
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อเป็น
ค่าดําเนินการหรือสนับสนุนให้มี
การปูองกัน การควบคุม การแพร่
ระบาดและการระงับการระบาด
ของโรค หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ให้กับผู้ท่ีมีภาวะเสี่ยง รวมท้ังการ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อ การช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนให้
เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนการเฝูาระวัง ปูองกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อ ค่าสารเคมีฆ่า
เชื้อ แอลกอฮอล์ ฯลฯ  
 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

สํานักปลดั             

 
 

ผด.02 



47 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําสําหรับการ
อุปโภคบรโิภค 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําสําหรับ
การอุปโภคบริโภค ,ค่าจ้าง
เหมาบริการตรวจคณุภาพน้ํา
บริโภค,ค่าชุดตรวจโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในนํ้า,ค่าชุดตรวจ
คลอรีนในน้ํา,ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์,ค่า
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ 
 

40,000 ชุมชนทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



48 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปุวย
เรื้อรัง ผูสู้งอายุ และผู้
พิการ ในเขต อบต.เวียง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการเยี่ยม
บ้านผู้ปุวยเรื้อรัง ผูสู้งอายุ และ
ผู้พิการ ในเขต อบต.เวียง
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ,ค่า
วัสดุวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์,ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 
ค่าจัดทําสื่อ ค่าปูาย ไวนลิ
โครงการ ฯลฯ 
 

50,000 ชุมชนทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

สํานักปลดั             

  
 
 
 
 

ผด.02 



49 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการอบรมผูดู้แล
ผู้ปุวย ติดบา้นติดเตียง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการอบรม
ผู้ดูแลผู้ปุวย ตดิบ้านตดิเตยีง 
อุปกรณ์สาทิตการฝึกอบรม,ค่า
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ค่าจดัทํา
คู่มือ ค่าปูายไวนลิโครงการ 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม
โครงการ ฯลฯ 
 

50,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

รวม 11  โครงการ  780,000               
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



50 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(หลักสูตรทบทวน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดํ า เนินงาน ตามโคร งการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(หลักสูตรทบทวน) 
ประจําปีงบประมาณปี  66 
เช่น ค่าวิทยากร ,ค่าอาหาร
ก ล า ง วั น ,ค่ า อ า ห า ร แ ล ะ
เครื่องดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึกอบรมฯลฯ เป็นต้น 
 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 

ผด.02 



51 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการปูองกันอัคคีภยั
ในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดํ า เนินงาน ตามโครงการ
ปูองกันอัคคีภัยในชุมชน เช่น 
ค่าจัดทําปูายไวนิลโครงการ
ปู อ งกั นอั ค คี ภั ย ใน ชุมชน ,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,
อาหารกลางวันผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม,ค่าสมนาคุณวิทยากร
,ค่ า วั ส ดุ แ ล ะ เ อ ก ส า ร
ประกอบการฝึกอบรมฯลฯ 
เป็นต้น 
 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

ผด.02 



52 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศ
การปีใหม่ เช่น ค่าจัดทําปูายไว
นิล โครงการ , ,ปูายรณรงค์
ปูองกันอุบัติเหตุ,ค่าวัสดุ,ฯลฯ 
เป็นต้น 
 

30,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



53 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและลด
อุบัติ เหตุทางถนนในช่วงเท
สกาลสงกรานต์ เช่น ค่าจัดทํา
ปูายไวนิลโครงการ,ปูายรณรงค์
ปูองกันอุบัติเหตุ,  ค่าวัสดุ ฯลฯ 
เป็นต้น 
 

30,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



54 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการขับขี่ปลอดภยั
ใส่ใจกฎจราจร   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร  เช่น 
ค่าปูายไวนิล โครงการขับขี่
ปลอดภั ย ใส่ ใ จกฎจราจร ,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,
อาหารกลางวันผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม,ค่าสมนาคุณวิทยากร
,วัสดุและเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมฯฯลฯ   เป็นต้น 
 

15,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 

ผด.02 



55 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ้อมแผน
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดํ า เนินงาน ตามโครงการ
ฝึกอบรมเ ชิงปฏิบัติการซัก 
ซ้อมแผนปูองกันและระงับ
อัคคีภัย เ ช่น ค่ าปู ายไวนิล
โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการซักซ้อมแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัย ,ค่าอาหาร
ว่ า งและ เครื่ อ งดื่ ม ,อาหาร
กลางวันผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
,ค่าสมนาคุณ,วัสดุและเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมฯลฯ 
เป็นต้น 
 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

 

ผด.02 



56 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการจดัทําแนวกัน
ไฟปุาชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการจัดทํา
แนวกันไฟปุาชุมชนเช่น ค่า
ปูายไวนิลโครงการ,ค่าปูายไว
นิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,
อาหารกลางวัน ,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,วัสดุ,ฯลฯ เป็นต้น 
 

20,000 ปุาไม้ที่อยู่
ในเขตพื้นท่ี
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



57 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา
และหมอกควัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดํ า เนินงาน ตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันไฟ
ปุาและหมอกควัน เช่น ค่าปูาย
ไ ว นิ ล โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
อาสาสมัครปูองกันไฟปุาและ
หมอกควัน,ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,อาหารกลางวันผู้เข้า
รับการฝึกอบรม,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ,วั สดุ และเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมฯลฯ 
เป็นต้น 
 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

รวม 8  โครงการ  175,000               

 
 

ผด.02 



58 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตาม
โครงการ
TO BE NUMBER ONE  
เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ค่าเงินรางวัล ค่าโล่
รางวัล   ค่าตอบแทนชุดการ
แสดง ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม  1  โครงการ  20,000               
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



59 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการแข่งขันทักษะ
การเตรียมความพร้อม
ในเด็กระดับก่อนวัย
เรียน 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แข่งขันทักษะการเตรียมความ
พร้อมในเด็กระดับก่อนวัย
เรียน เช่น ค่าโล่รางวัล ค่าเงิน
รางวัลและค่าจัดนิทรรศการ
ฯลฯ 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าคา่ใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา ดังนี ้
1.ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
2.ค่าจัดการเรียนการสอน   
3.ค่าหนังสือเรียน  
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน   
5.ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

1,064,845 
 

ศพด.ใน
สังกัดอบต.

เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

ผด.02 



60 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นห้วย
หลวง  หมู่ที่ 13 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร 
คสล.ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร สูง 2.70 
เมตร มีพื้นท่ีปรับปรุงอาคารไม่
น้อยกว่า จํานวน 72.00 
ตารางเมตร และขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
สูง 2.70 เมตร มีพ้ืนท่ี
ปรับปรุงอาคารไม่น้อยกว่า 
18.00 ตารางเมตร พร้อม
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ปูาย ปรับปรุงตาม
แบบแปลนที่อบต.เวียงกําหนด  

490,000 ศพด.บ้าน
ห้วยหลวง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 

ผด.02 



61 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านทุ่งโห้ง 
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้านทุ่ง
โห้ง จํานวนเด็ก 70 คนๆ
ละ 21 บาท จํานวน 200วัน  

294,000 โรงเรียน
บ้านทุ่งโห้ง 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านร่องแช่ 
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้านร่อง
แช่ จํานวนเด็ก 125 คนๆ
ละ 21 บาท จํานวน 200วัน 

525,000 โรงเรียน
บ้านร่องแช่ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 

ผด.02 



62 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการศึกษา 

  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านห้วยไคร ้
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้านห้วยไคร ้
จํานวนเด็ก140 คนๆ
ละ 21 บาท จํานวน 200วัน 

588,000 โรงเรียน
บ้านห้วย

ไคร ้

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านใหม่ 
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้าน
ใหม ่จํานวนเด็ก 60 คนๆ
ละ 21 บาท จํานวน 200วัน  

252,000 โรงเรียน
บ้านใหม ่

กอง
การศึกษา 

            

รวม 7   โครงการ  3,233,845               
 
 
 
 

ผด.02 



63 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการศึกษา 

  -  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการศูนย์ส่งเสริม
การเรยีนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ดําเนินงานตาม
โครงการโครงการศูนย์ส่งเสรมิ
การเรยีนรู้และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุเช่น ค่าสมมาคณุ
วิทยากร  ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพาหนะ
ในการเดินทางไปศึกษาดู
งาน  ค่าอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมฯลฯ 

50,000 วัดห้วยไคร้, 
วัดช้างค้ํา
,วัดร่องริว
,วัดเสาหิน 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 1 โครงการ  50,000               
 
 
 
 
 

ผด.02 



64 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการแข่งขันกีฬาสี
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเนินงานตาม
โครงการแข่งขันกีฬาสผีู้สูงอายุ 
เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี
จัดการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล
และเหรียญรางวัล  ค่า ตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสิน  
ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่า
จัดซื้ออุปกรณ์ในการแข่งขัน 
ฯลฯ 

30,000 สนามกีฬา
โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.  

กอง
การศึกษา  

            

2 โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเนินงานตาม
โครงการแข่งขันกีฬาสผีู้สูงอายุ 
เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี
จัดการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล
และเหรียญรางวัล  ค่า ตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสิน  
ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่า
จัดซื้ออุปกรณ์ในการแข่งขัน 
ฯลฯ 

30,000 สนามกีฬา
โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.  

กอง
การศึกษา  

            

ผด.02 



65 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการแข่งขันฟุตบอล 
อบต.เวียงคัพ ต่อต้านยา
เสพติด 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเนินงานตาม
โครงการแข่งขันฟุตบอลอบต.
เวียงคัพต่อต้านยาเสพตดิ เช่น 
ค่าจัดเตรียมสถานท่ีจดัการ
แข่งขัน ค่าถ้วยรางวัลและ
เหรียญรางวัล  ค่า ตอบแทน
คณะกรรมการตดัสิน  
ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่า
จัดซื้ออุปกรณ์ในการแข่งขัน 
ฯลฯ 
 

35,000 สนามกีฬา
โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.  

กอง
การศึกษา  

            

รวม   3 โครงการ  95,000               
 
 
 
 
 

ผด.02 



66 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตาม
โครงการ ส่งเสรมิประเพณีวัน
ลอยกระทงเช่น ค่าจ้างเหมาทํา
ขบวนกระทงใหญ่ ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการฯลฯ 
 

20,000 ข่วง
วัฒนธรรม
อําเภอเทิง 

 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมประเพณี
เข้าพรรษา เช่น ค่าจดัซื้อขี้ผึ้ง 
ค่าจัดซื้อแม่พิมพ์หล่อเทียน
พรรษา  ค่าพิธีกรรมทาง
ศาสนา ฯลฯ 
 

20,000 วัดในพื้นที่ 
ตําบลเวยีง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

ผด.02 



67 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตาม
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่าอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม คา่ปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตาม
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
เช่นค่าเงินรางวัล   ค่าโล่รางวัล 
ค่าตอบแทนชุดการแสดง  ค่า
จัดนิทรรศการ ฯลฯ 
 

30,000 ชุมชนทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

กอง
การศึกษา 

            

 

ผด.02 



68 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการสืบสาน
ประเพณีนมสัการและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตุง 
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ี
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ในการดําเนินงาน
ตามโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 
  

8,000 วัดพระธาตุ
ดอยตุง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม   5  โครงการ  98,000               
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



69 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้
น้อยที่ประสบปญัหาในการ
ประกอบอาชีพ เช่น การจัดหา
หรือปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร,การสนับสนุน
อุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปรับปรุงแหล่งน้ํา
, ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนด้าน
การเกษตร รวมถึงด้านสา
ธารณภัยฉุกเฉิน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

ผด.02 



70 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการ
ส่งเสริมการดําเนินการตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเช่น ค่าจัดทําปูายไว
นิลโครงการ, ค่าอาหารสําหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ, ค่า
สมนาคณุวิทยากร เป็นต้น 

30,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



71 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการ
ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เช่น ค่าจัดทําปูาย
ไวนิลโครงการ, ค่าอาหาร
สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ,ค่า
สมนาคณุวิทยากร,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 
เป็นต้น 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



72 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการ
ส่งเสริมการผลติสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย เช่น ค่า
จัดทําปูายไวนลิโครงการ
, ค่าอาหารสาํหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ, ค่าสมนาคณุ
วิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการฝึกอบรม เป็นต้น 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



73 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์
ชีวภาพ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพเช่น ค่า
จัดทําปูายไวนลิโครงการ
, ค่าอาหารสาํหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ, ค่าสมนาคณุ
วิทยากร เป็นต้น 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

รวม 5 โครงการ  110,000               
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



74 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 - กลยุทธ์ 
                         - แผนงานการเกษตร 

     - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปาาไม้ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการปลูกปุาชุมชน 
เฉลิมพระเกียรต ิ
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการปลูก
ปุาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
เช่น ค่าจัดทําปูายไวนิล
โครงการค่าจัดซื้อกล้า
ไม ้ค่าจ้างเหมาปรับพ้ืนท่ี เป็น
ต้น 

10,000 ปุาไม้ชุมชน
ในพื้นที่ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการรักษ์น้ํา รักษ์ปุา 
รักษาแผ่นดิน 
 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน  ตามโครงการรักษ์
น้ํา รักษ์ปุารักษาแผ่นดิน
เช่น ค่าจัดทําปูายไวนิล
โครงการ,ค่าอาหารสําหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ, ค่า
สมนาคณุวิทยากร, ค่าจ้าง
เหมา, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น 

50,000 แหล่งน้ํา
สาธารณะ
ในพื้นที่ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 
 

ผด.02 



75 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
 - กลยุทธ์ 
                         - แผนงานการเกษตร 

     - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปาาไม้ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการส่งเสริมการทํา
ธนาคารน้ําใต้ดิน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการ
ส่งเสริมการทําธนาคารน้ําใต้
ดิน ตามกิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมอบรมใหค้วามรู ้
เช่น ค่าจัดทําปูายไวนิล
โครงการ, ค่าอาหารสําหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ,ค่าสมนาคณุ
วิทยากร เป็นต้น 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่
ประสบผลสําเร็จแล้ว 
เช่น ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร
สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ,ค่า
สมนาคณุวิทยากร เป็นต้น 
3. กิจกรรมส่งเสรมิ ขยายผล
การทําธนาคารน้ําใต้ดิน เช่น 
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
ทําธนาคารน้ําใต้ดิน 

30,000 ชุมชนทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

ผด.02 



76 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 - กลยุทธ์ 
                         - แผนงานการเกษตร 

     - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปาาไม้ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการสร้างฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น ตาม
แนวทางพระราชดําริ ฯ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการฯ
เช่น ค่าจัดทําปูายไวนิล
โครงการ,ค่าอาหารสําหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ, ค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างฝาย
เป็นต้น 

30,000 ลําห้วย ลํา
ธาร ต้นน้ํา
ในพื้นที่ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

5 โครงการอนุรักษด์ินและ
น้ําโดยการปลูกหญ้า
แฝกอันเนื่อง มาจาก
พระราชดําร ิ
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
โดยการปลูกหญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
เช่น ค่าจัดทําปูายไวนิล
โครงการ ค่าจัดซื้อกล้าแฝก 
ค่าจ้างเหมาปรับพื้นท่ี  เป็นต้น 

10,000 บริเวณรอบ
แหล่งน้ํา
สาธารณะ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 
 

ผด.02 



77 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  - กลยุทธ์ 
                         - แผนงานการเกษตร 

     - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปาาไม้ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราช ดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราช  เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟูามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดีสริิกิจการณิีพีรยพัฒน รัฐ
สีมาคณุากรปยิชาต ิสยามบรม
ราชกุมาร ีเช่นค่าใช้จ่ายในการ
สํารวจพันธุกรรมพืช  ค่าจ้าง
เหมาจดัทําปูายพันธุ์พืช  ค่า
ปูายโครงการ ฯลฯ  เป็นต้น 

20,000 พื้นที่
อนุรักษ์ปุา
ไม้ในชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

รวม 6   โครงการ  150,000               
 
 

ผด.02 



78 
 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
 - กลยุทธ์ 
                          - แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตย
ตําบลเวยีง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยตําบลเวียง เช่น   
ค่าปูายไวนลิประชาสัมพันธ์ ค่า
จัดเตรียมสถานท่ี   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

15,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย 
 

เพื่ออุดหนุนเทศบาลตําบล
ง้ิว ในการดําเนินงานตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
 

20,000 ที่ว่าการ
อําเภอเทิง 

สํานักงาน
เทศบาล
ตําบลง้ิว 

            

 

ผด.02 



79 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
                         - กลยุทธ์ 
                          - แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการจดังาน
ประเพณีของจังหวัดและ
อําเภอ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีทํา
การปกครองอําเภอเทิง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดงาน
ประเพณีของจังหวัดและ
อําเภอ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

25,000 ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอเทิง 

สํานักปลดั             

4 โครงการจดังานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี 
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีทํา
การปกครองอําเภอเทิง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดงาน
พระราชพิธีและงานรัฐ
พิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 
 

20,000 ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอเทิง 

สํานักปลดั             

 
 
 
 

ผด.02 



80 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
 - กลยุทธ์ 
                          - แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประจําป ี

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
อําเภอเทิง  ในการดําเนินงาน
ตามโครงการจดักิจกรรมเนื่อง
ในวันแม่ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

5,000 ที่ว่าการ
อําเภอเทิง 

คณะกรรม 
การพฒันา
สตรีอําเภอ
เทิง   

            

6 โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล
ประจําป ี

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
อําเภอเทิง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการจดักิจกรรมเนื่อง
ในวันสตรสีากล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

7,000 ที่ว่าการ
อําเภอเทิง 

คณะกรรม 
การพัฒนา
สตรีอําเภอ
เทิง   

            

รวม   6   โครงการ  92,000               
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
 - กลยุทธ์ 
                          - แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       - งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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
ปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ค่า
วัสดุและเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ฯ, คา่อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่และค่าอาหาร
กลางวันผู้เข้ารับการอบรมฯ 
ค่าปูายโครงการ ฯลฯ 

20,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

รวม 1  โครงการ  20,000               
 

 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
 - กลยุทธ์ 
                          - แผนงานงบกลาง 

       - งานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผูสู้งอาย ุเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

17,962,200 
 

สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการสนับสนุนการ
เสรมิสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายเบี้ยความ 
พิการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

3,379,200 
 

สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงิน
ช่วยเหลือการยังชีพผู้ปุวยโรค
เอดส์ในพื้นที ่อบต.เวียง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

30,000 
 

สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

รวม 3  โครงการ  21,371,400               

ผด.02 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑส์ํานักงาน 
      - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  
จํานวน  2  ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
-ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม.  
ลึกไม่น้อยกว่า 65 ซม.  สูงไม่น้อย
กว่า 75  ซม. 
-วัสดุทําจากเหล็กเคลือบด้วยสีกัน
สนิมและเคลือบด้วย  EPOXY 
-มีลิ้นชักเก็บของด้านขวาไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง และตรงกลางดา้นบน
อย่างน้อย 1 ช่อง มีกุญแจล็อคทุก
ช่อง 
 

11,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กองช่าง             

 
 
 

ผด.02/1 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑส์ํานักงาน 
                                - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน
ปรับระดับได้  
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับ
ระดับได้  จํานวน 3  ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1.มีพนักพิง และที่นั่งบุด้วย
ฟองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียม มีที่วาง
แขน 
2.ขนาดเบาะนั่งกว้างไม่น้อยกว่า  
575 มลิลิเมตร 
3.มีความลึกของเบาะไม่น้อยกว่า  
560  มิลลิเมตร 
4.มีความสูงจากพ้ืนถึงพนักพิงไม่
น้อยกว่า  910 มิลลิเมตร 
5.มีโครงขา 5 แฉก สามารถหมุน
ได้รอบตัว 360 องศา 
6.สามารถปรับระดับขึ้น - ลงได้ 
เพิ่มความสูง - ต่ําด้วยระบบโช๊ค 

9,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กองช่าง             

 

ผด.02/1 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์สํานักงาน 
                                - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อตู้กระจก
บานเลื่อนสูง 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก จํานวน 3  หลัง 
คุณลักษณะ 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 916 มม. 
ความลึกไม่น้อยกว่า 458 มม. 
และความสูงไม่น้อยกว่า 1,830 
มม. 
 

19,500 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กองช่าง             
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
                                - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล)  
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อ 
1. รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 
คัน  
ปริมาณ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 
ล้อ แบบธรรมดา   

2. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 
(หลังคาอลูมิเนียม)  

730,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กองช่าง             
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์ 
- กลยุทธ์ 

                                 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ สาํหรับ
งานประมวลผล 
แบบท่ี 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) 
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ สําหรบั
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า   19 นิว้) 
จํานวน 2 เครื่อง  
คุณลักษณะดังนี้  
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 Core) และ 
16 แกนเสมือน(16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz 
จํานวน 1 หนว่ย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาํแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB 
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่ง หรอื
ดีกว่า ดังนี้ 

60,000 สํานักงาน 
อบต.เวยีง 

กองช่าง             

ผด.02/1 
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  - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจําหลกัในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่
มีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB 
4. มีหน่วยความจาํหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มขีนาดไม่น้อยกวา่ 8 
GB 
5. มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล ชนิด SATA 
หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB 
จํานวน 1 หนว่ย  
6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 
หน่วย 
7. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง  
8. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง 
9. มีแปูนพิมพแ์ละเมาส ์
10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์ 
- กลยุทธ์ 

                                 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟูา 
 

-เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  
จํานวน 3 เครื่อง  
คุณลักษณะดังนี้  
1.มีกําลังไฟฟูาด้านนอกไม่
น้อยกว่า 800VA (480 
Watt) 
2.สามารถสํารองไฟฟูาไดไ้ม่
น้อยกว่า 15 นาที 
 

7,500 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กองช่าง             

รวม   6  รายการ  837,000               
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                                - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานรักษาความสงบภายใน 
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunctino 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
( lnk Tank 
Printer) 
 

เ พื่ อ เ ป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer)  จํานวน  1  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Copier และ Scanner  
ภายในเครื่องเดียวกัน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความ เร็ ว ในการพิมพ์ขาวดํ า
สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ต่อนาที 
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับ

7,500 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             
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กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 
(ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 
(ขาวดํา-สี) ได้ 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 
600x1,200 dpi 
-มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) 
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสี
และขาวดํา 
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 99 สําเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 
400 เปอร์เซ็นต์ 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-มี ช่ อ ง เ ช่ื อมต่ อ ร ะหว่ า ง ร ะบบ
เครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง หรือ 
สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b. g. n) ได้ 
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, 
Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 

รวม 1  รายการ  7,500               
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑส์ํานักงาน 
   - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานการศึกษา 
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อเก้าอีท้ํางาน
ปรับระดับได้  
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับ
ระดับได้  จํานวน 2  ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1.มีพนักพิง และที่นั่งบุด้วย
ฟองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียม มีที่วาง
แขน 
2.ขนาดเบาะนั่งกว้างไม่น้อยกว่า  
575 มลิลิเมตร 
3.มีความลึกของเบาะไม่น้อยกว่า  
560  มิลลิเมตร 
4.มีความสูงจากพ้ืนถึงพนักพิงไม่
น้อยกว่า  910 มิลลิเมตร 
5.มีโครงขา 5 แฉก สามารถหมุน
ได้รอบตัว 360 องศา 
6.สามารถปรับระดับขึ้น - ลงได้ 
เพิ่มความสูง - ต่ําด้วยระบบโช๊ค 

6,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

 

ผด.02/1 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์สํานักงาน 
                                - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานการศึกษา 
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  
จํานวน  2  ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
-ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม.  
ลึกไม่น้อยกว่า 65 ซม.  สูงไม่น้อย
กว่า 75  ซม. 
-วัสดุทําจากเหล็กเคลือบด้วยสีกัน
สนิมและเคลือบด้วย  EPOXY 
-มีลิ้นชักเก็บของด้านขวาไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง และตรงกลางดา้นบน
อย่างน้อย 1 ช่อง มีกุญแจล็อคทุก
ช่อง 
 

11,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 

ผด.02/1 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
                                - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานการศึกษา 
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาํหรับ
งานประมวลผล 
แบบท่ี 1   

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1  
จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 
12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz 
จํานวน 1 หนว่ย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาํแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดย
มีคุณลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

22,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

ผด.02/1 
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แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 2 GB หรือ 
2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจําหลกัในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB 
-มีหน่วยความจําหลกั (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มขีนาดไม่น้อยกวา่ 8 
GB 
-มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB จํานวน 1 
หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 
หน่วย 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแปูนพิมพแ์ละเมาส ์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว จาํนวน 1 หนว่ย 
 

รวม 3  รายการ  39,000               
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑส์ํานักงาน 
   - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานการศึกษา 
     - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อม
เก้าอี้รับประทาน
อาหาร   

เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้
รับประทานอาหารสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 25 
ชุด 
คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้
-โต๊ะขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 
60.00 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 
120.00 ซม.สูงไม่น้อยกว่า 50.00 
ซม.โครงโต๊ะทําด้วยไม้หรือเหล็ก พ้ืน
หน้าโต๊ะทําด้วยไม้ ทาสีขาว 
-เก้าอี้ แบบคละสี กว้างไม่น้อยกว่า 
30.00 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 30.00 
ซม.สูงรวมไม่น้อยกว่า 50.00 ซม.
เบาะสูงจากพื้น 30.00 ซม. โครง
เก้าอี้ทําด้วยไม้หรือเหล็ก พื้นรองนั่ง
และพนักพิงทําด้วยไม้  
 

162,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

ผด.02/1 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
                                - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานการศึกษา 
     - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาํหรับ
งานประมวลผล 
แบบท่ี 1   

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1  
จํานวน 2 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 
12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz 
จํานวน 1 หนว่ย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาํแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดย
มีคุณลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือ

44,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

ผด.02/1 
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ดีกว่า ดังนี้ 
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 2 GB หรือ 
2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจําหลกัในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB 
-มีหน่วยความจําหลกั (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มขีนาดไม่น้อยกวา่ 8 
GB 
-มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB จํานวน 1 
หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 
หน่วย 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแปูนพิมพแ์ละเมาส ์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว จาํนวน 1 หนว่ย 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
                                - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานการศึกษา 
     - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดพร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและ
งานอื่นๆ เป็นเงิน 74,200.-บาท 
ประกอบด้วย 
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในสํานักงาน จํานวน 6 ตัว 
ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 
18,000 .-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
 - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 
ภาพต่อวินาที (frame per second) 
 - ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) 
สําหรับการแสดงภาพในกรณีท่ีมีค่า
ความเข้มของแสง 0 LUX ได้  

74,200 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

ผด.02/1 
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- มีขนาดตัวรับภาพ (Image 
Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 น้ิว  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
- สามารถส่งสัญญาณภาพ 
(Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 
2 แหล่ง 
 - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตาม
มาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
 - สามารถใช้งานโปรโตคอล 
(Protocol) IPv4 ได้เปน็อย่างน้อย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า และ 
สามารถ ทํางานได้ตามมาตรฐาน 
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ 
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน 
HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP 
ได้เป็นอย่างน้อย 
2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกสํานักงาน จํานวน 2 
ตัว ๆละ 5,700 บาท เป็นเงิน 
11,400.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
 - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 
ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับ
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การแสดงภาพในกรณีท่ีมีค่าความ
เข้มของแสง 0 LUX ได้  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image 
Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 น้ิว  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
 - สามารถแสดงรายละเอียดของ
ภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก 
(Wide Dynamic Range หรือ 
Super Dynamic Range หรือ 
Digital Wide Dynamic Range) ได้ 
 - สามารถส่งสัญญาณภาพ 
(Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 
2 แหล่ง  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตาม
มาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล 
(Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า และ 
สามารถ ทํางานได้ตามมาตรฐาน 
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้  
- ตัวกล้องไดม้าตรฐาน IP66 หรือ
ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ท่ีได้มาตรฐาน 
IP66 
 - สามารถทํางานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 
°C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, 
“NTP หรือ SNTP”, RTSP ได้เป็น
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อย่างน้อย 
3.อุปกรณ์บันทึกภาพและเครือข่าย 
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือ
บันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดโดยเฉพาะ 
 - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้
ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 
หรือดีกว่า 
 - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open 
Network Video Interface 
Forum) 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000Base-T หรือดีกว่า 
จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน 
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet) ในช่อง 
เดียวกันได้ จํานวนไมน้อยกว่า 8 
ช่อง  
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อ
แสดงผลท่ีความละเอียดของภาพ
สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 
pixel 
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน 
“HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, 
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP 
ได้ เป็นอย่างน้อย - มีหน่วยจัดเก็บ
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ข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะ (Surveillance Hard 
Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 8 TB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
 - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล 
(Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้  
- ต้องมี Software Development 
Kit (SDK) หรือ Application 
Programming Interface (API) ท่ีมี 
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง  
- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
เครือข่ายได้  
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมี
คุณภาพ 
4.จอคอมพิวเตอร์จํานวน 1 ตัว 
ราคา 2,800.-บาท (จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์กําหนดไว้) 
5.ระบบติดตั้งสายไฟเบอร์ออปติก/
สายแลน ท่อตกแต่ง พร้อมค่าบริการ 
จํานวน 20,000.-บาท 

รวม 3  รายการ  280,200               
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
   - กลยุทธ์ 
                                - แผนงานการเกษตร 
       - งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาํหรับ
งานประมวลผล 
แบบท่ี 1   

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1  
จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 
12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz 
จํานวน 1 หนว่ย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาํแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดย
มีคุณลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

22,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

ผด.02/1 
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แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 2 GB หรือ 
2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจําหลกัในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB 
-มีหน่วยความจําหลกั (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มขีนาดไม่น้อยกวา่ 8 
GB 
-มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB จํานวน 1 
หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 
หน่วย 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแปูนพิมพแ์ละเมาส ์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว จาํนวน 1 หนว่ย 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

ประเภทครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์ 
   - กลยุทธ์ 
                                - แผนงานการเกษตร 
       - งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟูา 
 

-เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะดังนี้  
1.มีกําลังไฟฟูาด้านนอกไม่
น้อยกว่า 800VA (480 
Watt) 
2.สามารถสํารองไฟฟูาไดไ้ม่
น้อยกว่า 15 นาท ี
 

2,500 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

รวม   2  รายการ  24,500               
 
 
 
 
 

ผด.02/1 



107 
 

จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์สํานักงาน 
     - กลยุทธ์ 

                                 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
สํานักงานพนัก
พิงต่ํา 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีท้ํางานปรับระดับ
ได้  จํานวน 2  ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1.มีพนักพิง และที่นั่งบุด้วยฟองน้าํ หุ้ม
ด้วยหนังเทียม มีที่วางแขน 
2.ขนาดเบาะนั่งกว้างไม่น้อยกว่า  575 
มิลลเิมตร 
3.มีความลึกของเบาะไม่น้อยกว่า  560  
มิลลเิมตร 
4.มีความสูงจากพ้ืนถึงพนักพิงไมน่้อย
กว่า  910 มิลลิเมตร 
5.มีโครงขา 5 แฉก สามารถหมุนได้
รอบตัว 360 องศา 
6.สามารถปรับระดับขึ้น - ลงได้ เพิ่ม
ความสูง - ต่ําด้วยระบบโช๊ค 
 

6,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

 

ผด.02/1 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
   - กลยุทธ์ 

                                 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
จํานวน 1 ระบบ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
พร้อมติดตั้ง สําหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
บริเวณสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลเวียง   
จํานวน  1  ระบบ   
รายละเอียดดังน้ี 
1)กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สําหรับตดิตั้งภายนอก
อาคารสํานักงาน     ราคา 
5,700 บาท  
จํานวน 16 ตัว  เป็นเงิน 
91,200 บาท 

 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดของภาพ

200,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

ผด.02/1 
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สูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 
25 ภาพต่อวินาที (frame per 
second)  
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) 
สําหรับการแสดงภาพในกรณีที่
มีค่าความเขม้ของแสง 0 LUX 
ได ้ 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image 
Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
- สามารถตรวจจับความ
เคลื่อนไหวอัตโนมตัิ (Motion 
Detection) ได ้
 - สามารถแสดงรายละเอียด
ของภาพที่มีความแตกต่างของ
แสงมาก (Wide Dynamic 
Range หรือ Super Dynamic 
Range หรือ Digital Wide 
Dynamic Range) ได ้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ 
(Streaming) ไปแสดงได้อย่าง
น้อย 2 แหล่ง - สามารถส่ง
สัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน 
H.264 เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานตาม
โปรโตคอล (Protocol) IPv4 
ได้เป็นอยา่งน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
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10/100 Base-T หรือดีกว่า 
และ สามารถ ทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power 
over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได ้- ตัวกล้องได้
มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้ง
อุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP66  
 
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ 
-10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่าง
น้อย  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน 
HTTP, “NTP หรือ SNTP”, 
RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
 
 
- จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลาง
และคณะลักษณะพื้นฐานของ
กล้องวงจรปิด กระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนมิถุนายน 
2564 หน้า 1 ลําดับที่ 2 
 
2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย  
(Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง  
ราคา 57,000 บาท จํานวน 
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1 ตัว 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อ
บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัด
ภาพไดต้ามมาตรฐาน MPEG4 
หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif 
(Open Network Video 
Interface Forum) 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power 
over Ethernet) ในช่อง 
เดียวกันได้ จํานวนไมน้อยกว่า 
16 ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่ง
ภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสดุไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 
pixel หรือไม่น้อยกว่า 
2,073,600 pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน 
“HTTP หรือ HTTPS”, 
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, 



112 
 

SNMP , RTSP ได ้
เป็นอย่างน้อย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลูสําหรับ
กล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
(Surveillance Hard Disk) 
ชนิด SATA ขนาด 
ความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า 
2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตาม
โปรโตคอล (Protocol) IPv4 
และ IPv6 ได ้
- ต้องมี Software 
Development Kit (SDK) 
หรือ Application 
Programming Interface 
(API) ที่ม ี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึก
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
ผ่านระบบเครือข่ายได ้
- ผู้ผลติต้องไดร้ับมาตรฐาน
ด้านการบริหารจดัการหรือ
บริหารงานท่ีมีคณุภาพ 
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จ านวนครุภัณฑ ์วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
   - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อ 
สแกนเนอรส์ําหรับ
งานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 1 

ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดปูอนกระดาษขนาด 
A4 อัตโนมัติ (Auto Document 
Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น  
- สามารถสแกนเอกสารได้2 หน้าแบบ
อัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่
น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด 
A4  ได้ไม่น้อยกว่า 23 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกวา่
กระดาษ   ขนาด A4  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 

16,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

รวม 3  รายการ  222,000               

ผด.02/1 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์สํานักงาน 
   - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        - งานบริหารงานคลัง 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน
ปรับระดับได ้

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
ปรับระดับได้  จํานวน 3  ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1.มีพนักพิง และที่นั่งบุด้วย
ฟองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียม มีที่
วางแขน 
2.ขนาดเบาะนั่งกว้างไม่น้อย
กว่า  575 มิลลิเมตร 
3.มีความลึกของเบาะไม่น้อย
กว่า  560  มลิลเิมตร 
4.มีความสูงจากพ้ืนถึงพนักพิง
ไม่น้อยกว่า  910 มิลลิเมตร 
5.มีโครงขา 5 แฉก สามารถ
หมุนไดร้อบตัว 360 องศา 
6.สามารถปรับระดับขึ้น - ลง
ได้ เพิ่มความสูง - ต่ําด้วย
ระบบโช๊ค 
 

9,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             

ผด.02/1 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์สํานักงาน 
                                - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        - งานบริหารงานคลัง 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  
จํานวน  1  ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
-ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 
ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า 65 ซม.  
สูงไม่น้อยกว่า 75  ซม. 
-วัสดุทําจากเหล็กเคลือบด้วยสี
กันสนิมและเคลือบด้วย  
EPOXY 
-มีลิ้นชักเก็บของด้านขวาไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง และตรงกลาง
ด้านบนอย่างน้อย 1 ช่อง มี
กุญแจล็อคทุกช่อง 
 

5,500 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             

 
 
 

ผด.02/1 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์สํานักงาน 
   - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        - งานบริหารงานคลัง 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก จํานวน  2  หลัง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นตู้สําหรับใสเ่อกสารมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  1,187 x 
408 x 878  มิลลเิมตร 
-โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนา
ไม่น้อยกว่า 0.5  มิลลิเมตร 
-บานเลื่อนกระจก ล็อคด้วย
ระบบกุญแจ 
-ช้ันวางเอกสารเป็นแผ่นเหล็ก 
หนาไม่น้อยกว่า 0.5  
มิลลเิมตร 
 

9,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             

 
 
 

ผด.02/1 



117 
 

จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                                - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        - งานบริหารงานคลัง 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
สําหรับงาน
ประมวลผล 
แบบท่ี 1 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 จํานวน  
2  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกน
เสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 
GHz จํานวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 
8 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า 
ดังน้ี 

44,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             

ผด.02/1 
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1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติด
ตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จํานวน 1 หน่วย 
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จ านวนครุภัณฑ ์วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
   - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        - งานบริหารงานคลัง 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล 
จํานวน 1  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core) 
และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จํานวน 
1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกวา่ 8 MB 
- มีหน่วยความจาํหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่

22,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             

ผด.02/1 
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น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 
SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกวา่ 12 
นิ้ว 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI 
หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกวา่ 1 
ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกวา่ 
Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 
Bluetooth 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม  2564  
ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม 
2564 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                                - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        - งานบริหารงานคลัง 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunctino 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
( lnk Tank 
Printer) 
 

เ พื่ อ เ ป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank 
Printer)  จํานวน  1  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Copier และ Scanner  
ภายในเครื่องเดียวกัน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความ เร็ ว ในการพิมพ์ขาวดํ า
สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ต่อนาที 
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับ

7,500 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

กองคลัง             

ผด.02/1 
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กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 
(ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 
(ขาวดํา-สี) ได้ 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 
600x1,200 dpi 
-มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) 
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสี
และขาวดํา 
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 99 สําเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 
400 เปอร์เซ็นต์ 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-มี ช่ อ ง เ ช่ื อมต่ อ ร ะหว่ า ง ร ะบบ
เครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง หรือ 
สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b. g. n) ได้ 
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, 
Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                                - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        - งานบริหารงานคลัง 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
LED ขาวดํา 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ LED 
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, 
Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับ
กระดาษ A4  ไม่น้อยกว่า 28  
หน้าต่อนาที (ppm) 
-มีหน่วยความจํา (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด 
A4 ได ้
-มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุดไม่น้อยกว่า 

10,000 สํานักงาน 
อบต.เวียง 

สํานักปลดั             

ผด.02/1 
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1,200x1,200 dpi 
-มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ 
(Auto Document Feed) 
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได ้
-สามารถทําสําเนาไดสู้งสุดไม่
น้อยกว่า 99 สาํเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ 25 
ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือ ดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Leter, 
Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได ้

รวม 7   รายการ  107,000               
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

ประเภทวัสดุ 
ประเภทครุภัณฑ์     - ครุภัณฑ์สํานักงาน 
   - กลยุทธ์ 
                                 - แผนงานการศึกษา 
     - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 โครงการอาหารเสรมิ 
(นม)โรงเรียน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี ้
1.อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 
145  คน จัดสรรในอัตราคนละ 
7.37 บาท จํานวน 260  วัน 
เป็นเงิน 277,849 บาทและ 
2.อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ี จํานวน  395  
คน จัดสรรในอัตราคนละ 7.37  
บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 
756,899  บาท 

1,034,748 ศพด.ใน
สังกัดอบต.
เวียง และ
โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

กอง
การศึกษา 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 

       อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๖๔  วรรค ๓  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑
      องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง  ได้จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6  
ขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงประกาศใช้
เป็นแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียง  รายละเอียด
ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้  และสามารถดาวน์ โหลดรายละเ อียดเ พ่ิมเติมได้ที่   http://abt-
wiangthoeng.go.th/index.php 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                 ประกาศ   ณ   วันที่ 22   เดือน กันยายน   พ.ศ.๒๕๖5 
     
               (ลงชื่อ)           สวาท   สมใจ  

                   ( นายสวาท    สมใจ ) 
                                              นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเวียง 
 
 
 


