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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
เพ่ิมเติม ฉบับที่  4/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

****************** 

 
 
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
อบต.เวียง   
โทร.๐๕๓-๗๙๕๖๙๑ 
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สารบัญ 
 หน้า  

 
ส่วนที่ ๑     บทน า  ๓-๔ 
ส่วนที่ ๒     บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๕ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)  ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ๖-๑2 
 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต     
 -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 -แผนงานสาธารณสุข 
 -แผนงานรักษาความสงบภายใน     
 -แผนงานเคหะและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
 -แผนงานการศึกษา 
 -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านเศรษฐกจิการพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม  
 -แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 -แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน      
 -แผนงานบริหารทั่วไป 
 -แผนงานงบกลาง 
ส าเนาประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/๒๕๖4 13 
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ส่วนที่ ๑   
บทน า 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท า
แผนด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินงานในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับ
แผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณนั้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
พร้อมทั้งมีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอ่ืนและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนงานการด าเนินงาน  ซึ่งจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เล่มนี ้
จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
   
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

2. เพ่ือให้การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
3. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีการประสานงานและบูรณาการ การท างานกับส่วน

ราชการและหน่วยงานอื่น ๆ 
4. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างม ี

                        ประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
หมวด ๕  ข้อ ๒๖  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ  ดังนี้  
   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ ข้อ ๒๗    แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน        นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค    รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ    ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น     การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินการ  

  แผนการด าเนินงาน  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ในการติดตามการด าเนินงาน และ
การประเมินผล โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์  ดังนี้ 

1. สามารถท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารด้านต่าง ๆ  ของหน่วยงานมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่า 

2. มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการ
ตามแผน 

3. สามารถเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการน าข้อมูลไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  
    7 โครงการ 

 
100.00 

 
1,249,800   

 
100.00 

กองช่าง 

รวม 7 โครงการ 100.00 1,249,800   100.00  
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

ส านักงาน
ปลัด 
 

รวม      
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

กอง
การศึกษา 

รวม      
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย 
กรรมและ การเกษตรกรรม  
-แผนงานการเกษตร 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม      
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
-แผนงานการเกษตร 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม - - - -  
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารงาน 
-แผนงานบริหารทัว่ไป 
-แผนงานงบกลาง 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

ส านักงาน
ปลัด 
กองคลัง 
 

รวม      
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ๑๐๐.๐๐ 1,249,800   ๑๐๐.๐๐  

 

ผด.01 
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพิ่มเติมฉบับท่ี 4/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

คสล.ร่องขุ่น  หมู่ที่ 5 
ก่อสร้างผนัง คสล. ยาว 
15.00 เมตร สูง 1.00 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลน
ที่ อบต.เวียงก าหนด 
เริ่มต้นท่ีนานายเปล่ง  
รัตนะ  สิ้นสุดที่นา นาย
เปล่ง  รัตนะ 

130,000   หมู่ที่ 5 กองช่าง              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4   เพิ่มเติมฉบับท่ี 4/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 
12 

ปรับปรุงถนนหินคลุก จุด
ที่ 1-24 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  รวมความ
ยาวท้ังหมด 940.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
รวมมีปริมาณหินคลุก
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
376.00 ลูกบาศก์เมตร 
รวมมีพื้นที่ถนนหินคลุก
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
3,760.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จ านวน 1 ป้าย ปรับปรุง
ตามแบบแปลนท่ี อบต.
เวียงก าหนด เริม่ต้นท่ี
สวนนายประยูร  อัศวภมูิ  
สิ้นสุดที่ถนนลูกรัง หมู่ที่ 
6  เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 

250,000   หมู่ที่ 12 กองช่าง              

 
 

ผด.02 



8 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพิ่มเติมฉบับท่ี 4/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

3 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 17 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม ขนาด
กว้าง 1.80 เมตร  ยาว 
6.00 เมตร สูง 1.80 
เมตร  หนา  0.25 เมตร 
ชนิด 2 ช่อง พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ก่อสรา้ง
ตามแบบแปลนท่ี อบต.
เวียง ก าหนด เริม่ต้นท่ี
นานายสุภคั  แปงค า  
สิ้นสุดทีล่ าห้วยไคร ้

300,000   หมู่ที่ 17 กองช่าง              

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



9 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพิ่มเติมฉบับท่ี 4/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

4 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า  หมู่ที่ 19 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 1.00 
เมตร  รวมยาว 28.00 
เมตร  และก่อสร้างชาน
รับน้ า คสล. กว้าง 4.50 
เมตร  รวมยาว 6.00 
เมตร   หนา 0.20 เมตร 
จ านวน  1  จุด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบแปลน
ที่ อบต.เวียงก าหนด  
เริ่มต้นท่ีฝายชะลอน้ า
ห้วยดง  สิ้นสุดทีส่า
ธารณประโยชน์ 

145,000   หมู่ที่ 19 กองช่าง              

 
 

 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพิ่มเติมฉบับท่ี 4/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
5 โครงการป้องกันตลิ่งพัง  

หมู่ที่ 22 
ขุดลอก ขนาดปากกว้าง 
4.00 เมตร ท้องกว้าง 
3.00 เมตร รวมยาว 
100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 650.00 ลูกบาศก์
เมตร ขุดลอกตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวียง 
ก าหนด เริม่ต้นท่ีบ้าน
นางบัวของ  น้อยสะดี  
สิ้นสุดทีล่ าห้วยผึ้ง 

24,800   หมู่ที่ 22 กองช่าง              

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพิ่มเติมฉบับท่ี 4/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
6 โครงการก่อสร้างโรง

จอดรถส านักงาน 
อบต.เวียง 

ก่อสร้างโรงจอดรถ 
ขนาดกว้าง  6.00  
เมตร  ยาว 20.00  
เมตร   สูง  2.50  เมตร 
โรงจอดรถมีพื้นท่ีใช้สอย
จ านวน 120.00 ตาราง
เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ก่อสรา้ง
ตามแบบแปลนท่ี อบต.
เวียงก าหนด 

250,000   ที่ท าการ
ส านักงาน 
อบต.เวียง 

กองช่าง              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพิ่มเติมฉบับท่ี 4/๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

7 โครงการปรับปรุง
ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน บ้านทุ่ง
โห้ง  หมู่ที่ 5 

ปรับปรุงอาคาร คสล.
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 8.35  เมตร สูง 
2.00 เมตร หรือมืพื้นที่
ปรับปรุงอาคารไม่น้อย
กว่า จ านวน 20.87 
ตารางเมตร และขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 
2.00 เมตร สูง 2.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ี
ปรับปรุงอาคารไม่น้อย
กว่า จ านวน 4.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จ านวน 1 ป้าย ปรับปรุง
ตามแบบแปลนท่ี อบต.
เวียง ก าหนด  

150,000   หมู่ที่ 5 กองช่าง              

 
 
  

ผด.02 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/๒๕๖4 

******************** 
   อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๔ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒     
  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
เพ่ิมเติมฉบับที ่ 4/๒๕๖4 ขึ้น และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ได้อนุมัติประกาศใช้เป็นแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้และ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://abt-
wiangthoeng.go.th 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

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

                             ( นายสวาท    สมใจ ) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 
 
 

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

