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ส่วนที่ 1   
บทน า 

 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 ข้อ 26  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 12 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินงานในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณนั้น   
   เพื่อให้แนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ พร้อมทั้งมีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอื่นและ การจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนงานการด าเนินงาน     จะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2562  เล่มนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
   
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. เพื่อให้การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
3. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีการประสานงานและบูรณาการการท างานกับส่วน

ราชการและหน่วยงานอื่น ๆ 
4. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน ในการควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมี 

                        ประสทิธิภาพ 
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ขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงาน 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548  หมวด 5  ข้อ 26  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ  ดังนี้  

   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน  ๆ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 
   ข้อ  12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ ข้อ 27    แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน        นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค    รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ    ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น     การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน” 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินการ  

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

1. สามารถท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารด้านต่าง ๆ  ของหน่วยงานมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่า 

2. มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการ
ตามแผน 

3. สามารถเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการน าข้อมูลไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน  จ านวน

โครงการท่ี
ด าเนินการ 

ร้อยละของ
โครงการ
ท้ังหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

9 90 7,640,228.65 98.92 กองช่าง 

รวม 9  โครงการ  7,640,228.65   

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
-แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

     

รวม      

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
-แผนงานการศึกษา  
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

     

รวม      

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การพาณิชยกรรมและ การเกษตรกรรม  
-แผนงานการเกษตร 

1 10 84,000 1.09 ส านักงานปลัด 

รวม 1  โครงการ  84,000   
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-แผนงานการเกษตร 

     

รวม      

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารงาน 
-แผนงานบริหารทั่วไป 
 

     

รวม      
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ 100.00 7,724,228.65 100.00  

 

ผด.01 
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  -  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
หมู่ที่ 22 

จัดซ้ือหินใหญ่คละขนาด 15-
30 ซม.จ านวน  228.00 
ลูกบาศก์เมตร และลวดตาม

ข่ายอาบสังกะสีขนาด Ø 3.00 

มม. ขนาดตาข่าย 2 น้ิว 
จ านวน  1,600 ตารางเมตร  
 

280,000 หมู่ที่ 22 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการขุดลอกล าห้วย
ผึ้ง หมู่ที่ 22 

ขุดลอกล าห้วย จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ท้องกว้าง 5เมตร  ยาว  700.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย  1.50  เมตร เริ่มต้นที่สวนนายหนึ้ง   
ไชยเทพ  สิ้นสุดที่สวนนายแก้ว  พรชัย  
จุดที่ 2  กว้าง 8 เมตร  ท้องกว้าง  5 เมตร  
ยาว  380.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  1.50  เมตร  
เริ่มต้นที่สวนนางจันทร์เป็ง  ปัญญา สิ้นสุด
ที่สวนนางจันทร์เป็ง  ปัญญา 
จุดที่ 3  กว้าง 8 เมตร ท้องกว้าง  6 เมตร  
ยาว  290.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  1.50  เมตร 
เริ่มต้นที่สปริงเวอ่างเก็บน้ าทุ่งโห้ง สิ้นสุดที่
สวนนางจันทร์เป็ง  ปัญญา 
จุดที่ 4  กว้าง 8 เมตร  ท้องกว้าง  6 เมตร  
ยาว  257.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  1.50  เมตร  
เริ่มต้นที่สะพาน อบจ.เชียงราย สิ้นสุดที่
บ้านนายทองเลื่อน  ไกลถิ่น 

499,800 หมู่ที่ 22 กองช่าง             

 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บของ อบต.เวียง     

ก่อสร้างอาคารเก็บของ  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 8.00  
เมตร สูง  3.00 เมตร  หรือมี
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 32.00  
ตารางเมตร 

150,000 อบต.เวียง กองช่าง             

4 โครงการปรับปรุงโรง
จอดรถของส านักงาน 
อบต.เวียง 

ปรับปรุงหลังคาที่จอดรถ  
กว้าง 5.00  เมตร   ยาว 
22.00  เมตร หรือมีพื้นที่
หลังคาไม่น้อยกว่า  110.00  
ตารางเมตร และปรับปรุงลาน
จอดรถ  กว้าง 5.00 เมตร ยาว  
23.00 เมตร หน้า 0.15  เมตร  
มีพื้นที่ลานจอดรถ คสล.ไม่
น้อยกว่า 115.00 ตารางเมตร   

98,000 อบต.เวียง กองช่าง             

 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการก่อสร้างโรง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  อบต.
เวียง   

ก่อสร้างอาคาร  ขนาดกว้าง  
9.00  เมตร  ยาว  11.90  
เมตร   สูง  2.60  เมตร หรือมี
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  
107.10  ตารางเมตร   

123,000 อบต.เวียง กองช่าง             

6 โครงการปรับปรุง
ทางเดินส าหรับผู้พิการ
และคนชรา 

ติดตั้งราวจับสแตนเลส  ระยะ 
17.5  เมตร  สูง 0.90  เมตร  
ราวจับเป็นเหล็กชุบขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  2  น้ิว 

26,500 อบต.เวียง กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุม อบต.เวียง 

ติดตั้งฟิล์มกรองแสงชนิด 80 
เปอร์เซ็น  ประกอบด้วย  บาน
ประตูจ านวน  6  บาน  และ
บานหน้าต่างจ านวน  20  บาน    

13,000 อบต.เวียง กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้าง
สนามเปตององค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง 

ก่อสร้างสนามเปตอง  กว้าง 
5.00 เมตร  ยาว  12.00  
เมตร  หนา  0.12  เมตร  หรือ
มีพื้นที่สนามเปตองไม่น้อยกว่า  
60.00  ตารางเมตร 

29,000 อบต.เวียง กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ า
บ้านร่องริว  หมู่ที่ 12 

ซ่อมแซมคลองส่งน้ าเข้าพื้นที่
การเกษตรในพื้นที่ต าบลเวียง ยาวรวม 
1,691.00 เมตร รวมมีพื้นที่ซ่อมแซม
คลองส่งน้ าไม่น้อยกว่า 5,734.12 
ตารางเมตร และก่อสร้างวางท่อ คสล. 
ช้ัน 3 จ านวน 8 จุด ความยาวรวม 
48.00 เมตร ซ่อมแซมตามแบบแปลนที่ 
อบต.เวียงก าหนด เริ่มต้นที่นา นาย
สาคร สุทธิ สิ้นสุดที่นา นายชน จันทร์
ต๊ะ ซ่อมแซมโดยวางท่อ พีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 น้ิว ช้ัน 8.5 ยาว 
1,185 เมตร และท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 น้ิว ช้ัน 8.5 ยาว 
300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 
ป้าย ซ่อมแซมตามแบบแปลนที่ อบต.
เวียงก าหนด เริ่มต้นที่สถานีสูบน้ า 
จุดสิ้นสุดปากกระโถนคลองส่งน้ าสาย
บน 

6,420,928.65     หมู่ที่ 12 กองช่าง             



12 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานการเกษตร 
-  งานส่งเสริมการเกษตร 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการธนาคารปัจจัย
อินทรีย์   

ส่งเสริมการจัดหาปัจจัย
อินทรีย์  เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ต าบลเวียงสามารถจัดหา
วัสดุเกษตรในราคาถูก  ในการ
ด าเนินการท าเกษตรแบบ
อินทรีย์ 

84,000 ต าบลเวียง กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ประเภทครุภัณฑ ์    - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
                                -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานการศึกษา 

 
ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ  

( บาท ) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซ้ือตู้ล าโพง ชนิด
ติดตั้งพร้อมเครื่องขยายเสียง 

10,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซ้ือไมโครโฟน
ส าหรับห้องประชุม พร้อม
อุปกรณ์     

86,500 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซ้ือเครื่องขยาย
เสียงและล าโพงสนาม พร้อม
อุปกรณ์     

83,000 ส านักงาน 
อบต.เวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยไคร้ 

30,700   ศพด.บ้าน
ห้วยไคร้ 

กอง
การศึกษา 

            

 

ผด.02/1 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑/๒๕๖๒ 

 
   อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๖๔  วรรค ๓     และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๕ ข้อ ๒๖    และตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒  
   องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๒  ข้ึน  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง    ได้อนุมัติประกาศใช้เป็นแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๒  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://abt-
wiangthoeng.go.th 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๙  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     
               (ลงช่ือ)     สวาท    สมใจ           

               ( นายสวาท    สมใจ ) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 
 

 
 
 


