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ส่วนที่ 1   
บทนำ 

 
  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 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 เล่มนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงและผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 
   
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

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

2. เพ่ือให้การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
3. เพื ่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับส่วน

ราชการและหน่วยงานอื่น ๆ 
4. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดำเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างม ี

                        ประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
หมวด 5  ข้อ 26  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ  
ดังนี้  
   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 
   ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ ข้อ 27    แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน        นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค    รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ    ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น     การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็น
อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
 
ประโยชน์ของแผนการดำเนินการ  

  แผนการดำเนินงาน  เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ในการติดตามการดำเนินงาน และ
การประเมินผล โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์  ดังนี้ 

1. สามารถทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารด้านต่าง ๆ  ของหน่วยงานมีความ
เหมาะสมและคุ้มค่า 

2. มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการ
ตามแผน 

3. สามารถเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำข้อมูลไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง   อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 - แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
(งานก่อสร้าง) 

5 71.43 8,101,000 93.98 กองช่าง 

รวม   5 71.43 8,101,000 93.98  
2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 -แผนงาน
สาธารณสุข 
 

1 14.26 20,000 0.23 สำนักงาน
ปลัด 
 

รวม   1 14.26 20,000 0.23  
3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

      กอง
การศึกษา 

รวม        
4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชย กรรม
และการ
เกษตรกรรม  

      สำนักงาน
ปลัด 

รวม        
5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

 -แผนงาน
การเกษตร 

 

1 14.26 499,000 5.79 สำนักงาน
ปลัด 

รวม   1 14.26 499,000 5.79  
6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหารงาน 

      สำนักงาน
ปลัด 
 
กองคลัง 

รวม        
รวมทั้งสิ้น   7 100 8,620,000 100  

 

ผด.01 
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

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 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 17 
 
 
 

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาด
กว ้ า ง  3 .00  เมตร   ยาว  
929.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 278.70 ลูกบาศก์
เมตร มีพื ้นที ่ถนนหินคลุกไม่
น้อยกว่า 2,787.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน  1  ป ้าย 
ปร ับปร ุงตามแบบแปลนที่  
อบต.เวียงกำหนด เริ่มต้นที่นา
นางสาวบร ิ มาส   หมอป่ า  
สิ้นสุดที่นานายสงกรานต์  สิงห์
ฆะ 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านห้วย
ไครส้ันตสิุข 
หมู่ที่ 17 

กองช่าง             

 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

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 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 6 
 
 
 

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  
650.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 195.00 
ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนท่ีถนนหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 1,950.00 
ตารางเมตร  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จำนวน  1  ป้าย ปรับปรุงตาม
แบบแปลนที่ อบต.เวียง
กำหนด  เริ่มต้นที่นานายสุดใจ  
ภูมิพัฒน์  สิ้นสดุที่สวนนาย
อุบล  มาลาศริ ิ

210,000 บ้านห้วย
ไคร้ใหม่ หมู่

ที่ 6 

กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

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 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคันดินหนอง
แซะ หมู่ที่ 18 
 
 
 

ปรับปรุงลงดินลูกรังปรับเกลีย่
เรียบ  ขนาดกว้าง 15.00  
เมตร  ยาว 48.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  5.00  เมตร รวมมี
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า
จำนวน  3,600.00  
ลูกบาศก์เมตร รวมมีพื้นที่
ปรับปรุงคันดินลูกรังไม่น้อย
กว่า จำนวน 720.00 ตาราง
เมตร   ปรับปรุงตามแบบ
แปลนที่ อบต.เวียงกำหนด 
สถานท่ีดำเนินการ หนองร่อง
แซะ 

492,000 บ้านริมอิง 
หมู่ที่ 18 

กองช่าง             

 
 
 
 

ผด.02 



9 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

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 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 22 
 

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 
3.50  เมตร ยาว1,316.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร มี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
460.60 ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนท่ี
ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 
4,606.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน  1  ป้าย ปรับปรุงตาม
แบบแปลนท่ี อบต.เวียงกำหนด
เริ่มต้นท่ีสวนร้อยตำรวจเอกสุรชัย  
ไกลถิ่น  สิ้นสุดท่ีนานางสังเวียน   
วงค์ไชย 

499,000 บ้านทุ่งโห้ง
เหนือ หมู่ที่ 

22 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

ผด.02 



10 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์
คอนกรีต หมู่ที ่ 25  
เชื่อมหมู่ที่ 3 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,650.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร มีพ้ืนท่ี
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีตไม่น้อยกว่าจำนวน 
9,900.00 ตารางเมตร 
สถานท่ีดำเนินการ สายทาง
บ้านห้วยไคร้ลานทอง หมู่ที่ 
25  เชื่อมต่อบ้านห้วยไคร้ หมู่
ที่ 3 ตำบลเวยีง 

6,600,000 บ้านห้วย
ไครล้านทอง  
หมู่ที่ 25 
เชื่อมบ้าน
ห้วยไครห้มู่

ที่ 3 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



11 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานสาธารณสุข 

  -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

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 โครงการถังขยะเปียกลด
โลกร้อน 
 
 

ประชาสมัพันธ์  และแนะนำให้
ประชาชนมีการจดัทำถังขยะ
เปียกลดโลกร้อน ครบทุก
ครัวเรือนในเขตพื้นท่ีพื้นที่
ตำบลเวยีงท้ัง 20 หมู่บ้าน 

20,000 ชุมชนทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

สำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



12 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กลยุทธ์ 
- แผนงานการเกษตร 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

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 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำ หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร  ยาวรวม  10.00  
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30-1.80 
เมตร หนา 0.25  เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน  1  ป้าย ปรับปรุงตาม
แบบท่ี อบต.เวียงกำหนด  
สถานท่ีดำเนินการ ลำห้วยไคร้ 
หมู่ที่ 8 

499,000 บ้านห้วย
ไคร้เกา่ หมู่
ที่ 8 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
เลขท่ี 31/2566 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 
 

       อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๖๔  วรรค ๓  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  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 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เวียง  รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี ้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที่  
http://abt-wiangthoeng.go.th/index.php 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                 ประกาศ   ณ   วันที่  24  เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖6 
     
                                        (ลงชื่อ)      สวาท   สมใจ  

                                     ( นายสวาท    สมใจ ) 
                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 
 
 


