
   
ประกาศเทศบาลต าบลเวียง 

  เรื่อง ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65   
 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลเวียง ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
เพ่ือใ ช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร และเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป                
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ได้น าเสนอขอความ
เห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง
เม่ือคราวประชุมเม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2564 และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว  

   เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ        
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลเวียง      
จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ส าหรับประชาชนผู้สนใจสามารถ        
เข้าดูข้อมูล หรือเสนอแนะแสดงความคิดเห็นได้ที่ 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลเวียง ส านักงานเทศบาลต าบลเวียง 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์เทศบาลต าบลเวียง 
  - เวปไซต์  www.wianglocal.go.th 
  - Facebook : เทศบาลต าบลเวียง 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   8   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
                  ด.ต. 
                       (ทองอยู่    ใจดี) 

             นายกเทศมนตรีต าบลเวียง 

http://www.wianglocal.go.th/
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ค าน า 

 
 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของเทศบาลต าบลเวียง ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี
2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยน าเอาแผนงาน โครงการ กิจกรรมของเทศบาล
ต าบลเวียงรวมท้ังของหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีจะท าในเขตเทศบาลต าบลเวียงมาจัดท า
เป็นแผนการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2565 ท้ังนี้เพื่อให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลได้อย่างสมบูรณ์ 

เทศบาลต าบลเวียง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะท าให้การด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลเวียง มีความสอดคล้องและเกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
สมบูรณ์ 
 
 

               เทศบาลต าบลเวียง 
       ตุลาคม 2564 
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1.1 บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าท่ีของตนเอง
โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ีบริการสาธารณะ
พื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลเวียงมาก 

เทศบาลต าบลเวียง  ไ ด้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง เป็นแผนท่ีก าหนดยุทธศาสตร์            
แนวทางการพัฒนาเทศบาล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (25๖๑ – 
๒๕๖5) และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลเวียงโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเวียงและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖5 
ตามรูปแบบท่ีก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปล่ียนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้
สอดคล้องกับแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 5797        
ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลเวียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ของเทศบาลต าบล
เวียงขึ้น และเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ท่ีได้รับการอนุมัติให้ด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมท้ังการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน / โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงมุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ  การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนา                
ไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการ
จริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น  

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับ
หน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

2. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยงาน/โครงการในแผนการ
ด าเนินงานจึงท าให้การติดตามประเมินผลส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 
1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ได้ก าหนดให้
จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ  26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้
โดยมีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ         
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานได้ 3 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา               
เทศบาลต าบล เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะมีการด าเนินการจริงในพื้นท่ีของเทศบาลต าบล ซึ่งจะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลต าบล และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีจะด าเนินการในพื้นท่ีของเทศบาลต าบล 
 

   ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบล จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลและหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ
เทศบาลต าบล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล 
พิจารณาให้ความเห็นขอบแล้ว จึงน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบล เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นขอบโดยเค้าโครง แผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
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ส่วนท่ี 1 บทน าประกอบด้วย  
 1) บทน า  
 2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
 4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
 1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 

 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด..02) 
 3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1) 
 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบร่าง
แผนการด าเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน  
นับจากวันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนนิงาน ประจ าปี 2565 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ        
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
 
                                                                                                                                                                                  
 
 
                                                                                                                           
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
เทศบาลต าบลเวียง 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 

หน่วยงานอ่ืน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใชแ้ผนด าเนินงาน 
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1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน 
  

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

2. ท าให้มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

3. ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ท าให้ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 

5. ท าให้สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกส่วนของเทศบาลต าบลเวียง 

6. สามารถน าแผนการด าเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ                 
ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม 
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แบบ ผด.01

จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 6.02 263,360        1.33 กองช่าง/กองสาธารณสุข

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 18.07 2,879,900     14.53 กองช่าง

รวม 20 24.10 3,143,260    15.85
2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา 28 33.73 1,924,600     9.71 กองการศึกษา

2.2 แผนงานสาธารณสุข 2 2.41 220,000        1.11 กองสาธารณสุข

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 12.05 160,000        0.81 สป /กองการศึกษา/กองสาธารณสุข

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 6.02 75,000          0.38 กองการศึกษา

2.5 แผนงานงบกลาง 4 4.82 13,747,200   69.34 ส านักปลัด/กองสาธารณสุข

รวม 49 59.04 16,126,800  81.34
3 ยุทธศาสตรด้์านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานการเกษตร 1 1.20 35,000          0.18 กองสาธารณสุข

รวม 1 1.20 35,000         0.18

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา
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จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านรกัษาความมั่นคงและความสงบเรยีบรอ้ย
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 4.82 50,000          0.25 ส านักปลัด

รวม 4 4.82 50,000         0.25
5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 10.84         472,000 2.38 ส านักปลัด/กองคลัง

รวม 9 10.84 472,000       2.38
รวมทั้งสิ้น 83 100.00 19,827,060  100
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 แบบ ผด.๐๒

ยทุธศาศตร์ 1 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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  โครงการขยายเขตไฟฟา้ในเขต

เทศบาลต าบลเวียง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนการ
ไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาเชยีงค า 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟา้ 

218,360.00     บ้านคือ หมูท่ี่ 
2,บ้านเวียง 
หมูท่ี่ 6 และ

บ้านพระนัง่ดิน
 หมูท่ี่ 7

กองชา่ง

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ออกสู่

พื้นที่การเกษตร หมูท่ี่ 7

เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนการ
ไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาเชยีงค า 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟา้ออก
สู่พื้นที่การเกษตร

326,120.00     บ้านพระนัง่ดิน 
หมูท่ี่ 7

กองชา่ง

3  ค่าใชจ้่ายในการจ้างด าเนินการ
เกบ็ ขนและก าจัดขยะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้าง
ด าเนินการเกบ็ ขนและก าจัดขยะ
ในเขตพื้นที่

1,700,000.00  พื้นที่
รับผิดชอบเขต
เทศบาลต าบล

เวียง

กองสาธารณสุข

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

4  โครงการชมุชนส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อมด้านการจัดการขยะ
ในครัวเรือน

จัดกจิกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ 20,000.00       เทศบาลต าบล
เวียง

กองสาธารณสุข

5 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่

จ่ายให้แกเ่อกชน นิติบุคคล 

หรือบุคคลภายนอก

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่ายให้แกเ่อกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงกอ่สร้าง

45,000.00       เทศบาลต าบล
เวียง

กองชา่ง
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 แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาศตร ์1 ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1  กอ่สร้างพนังกนัดิน คสล. หมู่ที่ 9 

(บริเวณหน้าบ้านนายส าลี ออ่นนวล
 - ปากซอย 10 หมู่ 9)

ขนาดยาวรวม 20.00 ม. 
สูง  3.00  ม. 

276,400.00   บ้านดอนแกว้ 
    หมู่ที่ 9

กองช่าง

2  กอ่สร้างถนน คสล. (ข้างบ้าน       
 อ.ส าราญ - ข้างบ้านนายสะอาด)

 ขนาดกว้าง 4.00  ม. ยาวรวม
 43.00 ม. หนา 0.15 ม.

101,400.00       บ้านเวียง  
   หมู่ที่ 6

กองช่าง

3  กอ่สร้างท่อเหล่ียม คสล. ชนิด
ช่องทางเดียว หมู่ที่ 5 
( บริเวณนานายบุญสืบ เมืองมูล )

ขนาดกว้าง 3.00  ม. ยาว 
6.00 ม. ลึก 1.50 ม.

199,500.00  บ้านไชยพรม   
 หมู่ที่ 5

กองช่าง

4  กอ่สร้างพนังกนัดิน คสล. หมู่ที่ 2   
 ( บริเวณ ฌาปณสถาน 
บ้านคือ )

ขนาดยาว 19.00 ม. สูง  4.00
 ม.

316,000.00      บ้านคือ    
หมู่ที่ 2

กองช่าง

5  กอ่สร้างพนังกนัดิน คสล. หมู่ที่ 3   
( บริเวณข้างบ้านนางจนัดี ทะทาษี )

ขนาดยาวรวม 20.00 ม. สูง  
3.00 ม.

281,300.00      บ้านทราย  
    หมู่ที่ 3

กองช่าง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ
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 แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาศตร ์1 ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

6  กอ่สร้างพนังกนัดิน คสล. หมู่ที่ 4   
(บริเวณข้างบ้านนายชาญณเรศ  
วงศ์ศรี )

ขนาดยาวรวม 20.00 ม. สูง  
3.50 ม.

309,700.00        บ้านล้า   
   หมู่ที่ 4

กองช่าง

7  กอ่สร้างรางระบายน  า คสล. 
(บริเวณหน้าบ้านนายถนอม สุทธะ 
ถึง หน้าบ้านนายอดุม  ชาญชัย)

ขนาดกว้าง 0.70  ม.
ลึกเฉล่ีย  0.50 ม. ยาว 38.00
 ม. 

131,900.00  บ้านดอนไชย  
    หมู่ที่ 8

กองช่าง

8  กอ่สร้างรางระบายน  า คสล. 
(บริเวณหน้าบ้านนายผจญศิลป์ -
บ้านนายสะอาด)

ขนาดกว้าง 0.70  ม. ลึกเฉล่ีย 
 0.45 ม.  ยาว 62.00 ม. 

196,700.00     บ้านเวียง   
 หมู่ที่ 6

กองช่าง

9  กอ่สร้างรางระบายน  า คสล. หมู่ที่ 
1 ( บริเวณหน้าบ้านนางบุญมี  ใจดี
 - หน้าบ้านนายจนัทร์  หัวนา )

ขนาดกว้าง 0.70  ม. 
ยาว 87.00 ม. ลึกเฉล่ีย  0.50
 ม.

281,900.00       บ้านปี้      
  หมู่ที่ 1

กองช่าง
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 แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาศตร ์1 ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

10  กอ่สร้างรางระบายน  า คสล. หมู่ที่ 
10 (บริเวณหน้าบ้าน นายอภิสิทธ์ิ  
ธิวงค์ - หน้าบ้านนายจนัทร์  ใจดี)

ขนาดกว้าง 0.70  ม. 
ยาว 45.00 ม. ลึกเฉล่ีย  0.40
 ม.

136,100.00       บ้านปี้     
หมู่ที่ 10

กองช่าง

11  กอ่สร้างรางระบายน  า คสล. หมู่ที่ 
8 (บริเวณหน้าบ้าน 
ผอ.อดุลย์  ออ่นนวล - บ้าน อ.พันธ
นัน)

ขนาดกว้าง 0.70  ม. 
ยาว 69.00 ม. ลึกเฉล่ีย  0.50
 ม. 

224,800.00   บ้านดอนไชย 
 หมู่ที่ 8

กองช่าง

12  กอ่สร้างรางส่งน  า คสล. หมู่ที่ 5 ( 
บริเวณนานายเสาร์ – 
นานายหมาย เมืองมูล)

ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาวรวม 
38.00 ม.   
ลึกเฉล่ีย 1.00 ม.

118,800.00  บ้านไชยพรม 
หมู่ที่ 5

กองช่าง

13  ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทุ่งโน ถึง 
ทุ่งปี้)

ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00  ม. ยาว
 625.00 ม. หนาเฉล่ีย  0.20 
 ม. .

99,600.00           บ้านปี้    
   หมู่ที่ 10

กองช่าง

14 ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ่อส้ม ถึง 

นานายทอน กล่ินหอม)

ขนาดกว้าง 4.00  ม. ยาว 
350.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.20 ม.

55,800.00           บ้านปี้    
   หมู่ที่ 10

กองช่าง
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 แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาศตร ์1 ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

15 ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบโรงเรียน

เทศบาลต าบลเวียง

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง 

150,000.00  โรงเรียน
เทศบาลต าบล

เวียง

กองช่าง
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 แบบ ผด.๐๒

2.ยุทธศาสตรด้์านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถ่ิน
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกีฬาสีสัมพนัธ์สถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาลต าบลเวียง
จัดกีฬาสีสัมพนัธ์สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลต าบลเวียง

       30,000 รร.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

2 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหง่ชาติ 
ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน

       60,000 ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

3 โครงการเปดิโลกทศันเ์ด็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง

จัดกิจกรรมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้แก่เด็กเล็ก ศพด.

       10,000 ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

4 โครงการเปดิโลกทศันน์กัเรียน
โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง

จัดกิจกรรมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้แก่เด็กนกัเรียน รร.ทต.เวียง

       10,000 ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

5 โครงการฝึกอบรมเพิม่พนูความรู้
ด้านการพฒันาการเล้ียงดูเด็กใน
สถานศึกษา

จัดอบรมเพิม่พนูความรู้ด้านการ
พฒันาการเล้ียงดูเด็กเล็กใหก้ับ
บคุลากร ของเทศบาลและ
ผู้ปกครองเด็กเล็ก ของเทศบาล
ต าบลเวียง

       15,000 ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ
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 แบบ ผด.๐๒

2.ยุทธศาสตรด้์านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถ่ิน
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

6 โครงการพฒันาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเวียง

จัดอบรมพฒันาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเวียง

       10,000 ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

7 โครงการพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง

จัดอบรมพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง

       10,000 ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

8 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ตลาดนดัวิชาการ

จัดกิจกรรมตลาดนดัวิชาการ        20,000 ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

9 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน ทต.เวียง        
   - โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

จัดกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาใหม้ีคุณภาพดีย่ิงขึน้

       20,000 รร.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง
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 แบบ ผด.๐๒

2.ยุทธศาสตรด้์านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถ่ิน
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

10 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน ทต.เวียง        
   - ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/
ปรับปรุงหอ้งสมุด

เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
พฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด

     100,000 รร.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

11 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน ทต.เวียง        
 -ค่าพฒันาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
เทศบาลต าบลเวียง

เพือ่พฒันาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
เทศบาลต าบลเวียง

       50,000 รร.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง
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 แบบ ผด.๐๒

2.ยุทธศาสตรด้์านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถ่ิน
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

12 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน ทต.เวียง        
  - ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
ข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาลต าบล
เวียง

เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
พฒันาข้าราชการครูโรงเรียน
เทศบาลต าบลเวียง

         6,000 รร.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

13 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน ทต.เวียง        
  -โครงการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศีกษา

เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้ค่าจัดกิจกรรม
รณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดใน
สถานศีกษา

       21,000 รร.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง
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 แบบ ผด.๐๒

2.ยุทธศาสตรด้์านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถ่ิน
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

14 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน ทต.เวียง        
   - โครงการสนบัสนนุอาหาร
กลางวันนกัเรียนในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลเวียง

เงินอุดหนนุอาหารกลางวัน      252,000 รร.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

15 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน ทต.เวียง        
  - โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา

เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา

       50,000 รร.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง
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 แบบ ผด.๐๒

2.ยุทธศาสตรด้์านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถ่ิน
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

16 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่อนบุาล
จนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน           
    -ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั)

เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหวั)

     102,000 รร.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

17 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่อนบุาล
จนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน           
  -ค่าหนงัสือเรียน

เพือ่จ่ายเปน็ค่าหนงัสือเรียน        12,000 รร.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง
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 แบบ ผด.๐๒

2.ยุทธศาสตรด้์านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถ่ิน
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

18 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่อนบุาล
จนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน           
  -ค่าอุปกรณ์การเรียน

เพือ่จ่ายเปน็ค่าอุปกรณ์การเรียน        12,000 รร.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

19 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่อนบุาล
จนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน           
   - ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน

เพือ่จ่ายเปน็ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน        18,000 รร.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

20 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่อนบุาล
จนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน           
   -ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน

เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
พฒันาผู้เรียน

       25,800 รร.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง
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 แบบ ผด.๐๒

2.ยุทธศาสตรด้์านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถ่ิน
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

21 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่อนบุาล
จนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน           
   - ค่าพฒันาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
ต าบลเวียง

ค่าพฒันาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลต าบลเวียง

       30,000 รร.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

22 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเวียง                
   -   ค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เวียง

เพือ่จ่ายเปน็ ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเวียง

       68,000 ศพด.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

23 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเวียง                
    - โครงการสนบัสนนุอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง

อุดหนนุอาหารกลางวัน      205,800 ศพด.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง
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 แบบ ผด.๐๒

2.ยุทธศาสตรด้์านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถ่ิน
2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

24 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเวียง                
    - ค่าพฒันาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ทีสั่งกัดศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเวียง

เพือ่เปน็ ค่าพฒันาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูทีสั่งกัดศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเวียง

         6,000 ศพด.ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

25 เงินอุดหนนุ                              
       - อุดหนนุโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนบา้นปี้

อุดหนนุอาหารกลางวัน      252,000 รร.บา้นปี้ กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

26 เงินอุดหนนุ                              
       - อุดหนนุโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนบา้นพระนัง่ดิน

อุดหนนุอาหารกลางวัน      504,000 รร.บา้นพระ
นัง่ดิน

กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

27 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กและเยาวชน

เพือ่เปน็ค่าใช้ในการอบรม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กและเยาวชน

       15,000 ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

28 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ เพือ่เปน็ค่าใช้ในการอบรม
โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ

       10,000 ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง
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 แบบ ผด.๐๒

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ /กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินอุดหนนุ/ชุมชน ตาม

แนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข
จ านวน 10 หมู่บา้น

เงินอุดหนนุ/ชุมชน ตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข
จ านวน 10 หมู่บา้น

200,000 หมู่ 1-10 กอง
สาธารณสุข
 ทต.เวียง

2 โครงการอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอย
ร้านค้าร้านช าความปลอดภัย
ด้านอาหารและตลาดสดนา่ซ้ือ

การฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารแผงลอย ร้านค้า ร้านช า
 ความปลอดภัยด้านอาหารและ
ตลาดสดนา่ซ้ือ

20,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กอง
สาธารณสุข
 ทต.เวียง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ
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 แบบ ผด.๐๒

2.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ /กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมสร้าง

จิตส านกึในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ คลองสวย
 น้ าใส

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้    
  - รณรงค์เก็บขยะและวัชพชืตาม
แหล่งน้ า

20,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กอง
สาธารณสุข
 ทต.เวียง

2 โครงการปลูกต้นไม้เพือ่เพิม่
พืน้ทีสี่เขียวลดภาวะโลกร้อน

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ที่
สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ในพืน้ทีเ่ขต
เทศบาลต าบลเวียง

5,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กอง
สาธารณสุข
 ทต.เวียง

3 โครงการรณรงค์ควบคุม
ปอ้งกันโรคเอดส์

การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ จัดท า
ปา้ยส่ือรณรงค์ แผ่นพบั ทีเ่กี่ยวข้อง
กับเอดส์ในวันเอดส์โลกจัด
นทิรรศการวันเอดส์โลก ฯลฯ (วันที่
 1 ธันวาคม)

15,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กอง
สาธารณสุข
 ทต.เวียง

4 โครงการแก้ไขปญัหาเอดส์ใน
ชุมชน

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 15,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กอง
สาธารณสุข
 ทต.เวียง

5 โครงการควบคุมและปอ้งกัน
โรคไข้เลือดออก

จัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ก าจัดแหล่ง
เพาะพนัธ์ุลูกน้ ายุงลาย 10 หมู่บา้น

20,000 หมู่บา้นในเขต
เทศบาล 10 หมู่

กอง
สาธารณสุข
 ทต.เวียง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ
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 แบบ ผด.๐๒

2.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ /กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

6 โครงการควบคุมปอ้งกันโรค
พษิสุนขับา้

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์
เกี่ยวกับโรคพษิสุนขับา้

10,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กอง
สาธารณสุข
 ทต.เวียง

7 โครงการสายใยรักครอบครัว
อบอุ่น

จัดกิจกรรมสานความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัวระหว่าง พอ่ แม่ ลูก

20,000 เทศบาลต าบล
เวียง

งานพฒันา
ชุมชน 
ส านกัปลัดฯ
 ทต.เวียง

8 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ทอ้งถิน่รักษ์โลกต าบลเวียง

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 15,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ 20,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กอง
สาธารณสุขฯ

10 โครงการปอ้งกันและระงับ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา่ 
2019

จัดฝึกอบรมการรณรงค์ปอ้งกันและ
ระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา่ 
2019

20,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กอง
สาธารณสุขฯ
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 แบบ ผด.๐๒

2.ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ /กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต์
เพื่อค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

20,000   ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

2 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒ
ธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ภาษาล้านนา 10,000   ทต.เวียง

กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมประเพณี

จัดกิจกรรมฝึกอบรมดนตรี
พื้นบา้น 10,000   ทต.เวียง

กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

4 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีวัน
เข้าพรรษา

15,000   ทต.เวียง

กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

5 โครงการส่งเสริมประเพณี
งานวันลอยกระทง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งรถแหข่บวนกระทง 
และนางนพมาศ

20,000   ทต.เวียง

กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ
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 แบบ ผด.๐๒

2.ยุทธศาสตรพั์ฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถ่ิน
2.5 แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินสมทบกองทนุหลักประกัน

สุขภาพระดับทอ้งถิน่
สมทบเงินกองทนุหลักประกัน
สุขภาพระดับทอ้งถิน่หรือพืน้ที่
เทศบาลต าบลเวียง

120,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กอง
สาธารณสุข 
ทต.เวียง

2 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุใน
เขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลเวียง

9,999,600 เทศบาลต าบล
เวียง

งานพฒันา
ชุมชน ส านกั
ปลัดฯ ทต.
เวียง

3 เบีย้ยังชีพคนพกิาร เพือ่จ่ายเบีย้ยังชีพคนพกิารใน
เขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบล
เวียง

3,225,600 เทศบาลต าบล
เวียง

งานพฒันา
ชุมชน ส านกั
ปลัดฯ ทต.
เวียง

4 เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพือ่จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ใน
เขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบล
เวียง

402,000 เทศบาลต าบล
เวียง

งานพฒันา
ชุมชน ส านกั
ปลัดฯ ทต.
เวียง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ
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 แบบ ผด.๐๒

3.ยุทธศาสตรด้์านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานการเกษตร

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการผลิตปุย๋อินทรีย์จาก

ขยะอินทรีย์และเศษวัสดุเหลือ
ใช้จากภาคการเกษตร

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ
ใหค้วามรู้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเวียง

35,000 บา้นดอนไชย 
หมู่ที ่8 และ
บา้นปี ้หมู่ที ่10

กอง
สาธารณสุข
 ทต.เวียง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ
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 แบบ ผด.๐๒

4. ยุทธศาสตรด้์านรกัษาความมั่นคงและความสงบเรยีบรอ้ย
4.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการรณรงค์ปกปอ้งและเทดิทลูสถาบนัชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย์
เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การจัดอบรมใหค้วามรู้ 
รณรงค์ประชาสัมพนัธ์
เพือ่สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

20,000 เทศบาล
ต าบลเวียง

ฝ่ายปกครอง
 ส านกัปลัด 
ทต.เวียง

2 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย
ตามโครงการรณรงค์
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด

20,000 เทศบาล
ต าบลเวียง

ฝ่ายปกครอง
 ส านกัปลัด 
ทต.เวียง

3 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ 
เกี่ยวกับการปอ้งกัน
และลดอุบติัเหตุทางถนน

20,000 เทศบาล
ต าบลเวียง

ฝ่ายปกครอง
 ส านกัปลัด 
ทต.เวียง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ
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 แบบ ผด.๐๒

4. ยุทธศาสตรด้์านรกัษาความมั่นคงและความสงบเรยีบรอ้ย
4.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมทบทวนความรู้
อาสาสมัครปอ้งกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

30,000 เทศบาล
ต าบลเวียง

ฝ่ายปกครอง
 ส านกัปลัด 
ทต.เวียง
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 แบบ ผด.๐๒

5.ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 แผนงานบรหิารทั่วไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่

ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน
เดินส ารวจข้อมูลเพิม่เติม,
บนัทกึข้อมูลลงระบบ 
L-Tax3000, กรอกข้อมูล 
ผท.1, ผท.2, ผท.3,    ผท.
4,ผท.5,ผท.6  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ แบบพมิพแ์ละค่า
ปฏิบติังานนอกเวลา

50,000 พืน้ทีเ่ขต ทต.
เวียง

กองคลัง ทต.
เวียง

2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและ
พฒันาคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบติัราชการของผู้บริหาร
 สมาชิกสภา พนกังานเทศบาล
 พนกังานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง
เทศบาลต าบลเวียง ประจ าป ี
2565

กิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้ 
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
ท างานของบคุลากรของ
เทศบาลต าบลเวียง และ
เพือ่พฒันาองค์กรตาม
หลักการบริหารจัดการ
บา้นเมืองทีดี่

70,000 ฝ่าย
อ านวยการ 
ส านกัปลัด ทต.
เวียง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ
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 แบบ ผด.๐๒

5.ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 แผนงานบรหิารทั่วไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

3 ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัด
นทิรรศการงานอนสุรณ์ผู้
เสียสละ

เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ร่วมจัดนทิรรศการงาน
อนสุรณ์ผู้เสียสละ

20,000 ค่ายขุนจอมธรรม ฝ่ายธุรการ 
ส านกัปลัด ทต.
เวียง

4 ค่ารับหนงัสือพมิพแ์ละวารสาร เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือหนงัสือพมิพแ์ละ
วารสาร

50,000 เขตพืน้ที่
รับผิดชอบ    
ทต.เวียง

ฝ่ายธุรการ 
ส านกัปลัด ทต.
เวียง

5 โครงการจัดการเลือกต้ัง เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย
ส าหรับเลือกต้ังของเทศบาล
ต าบลเวียง

150,000 พืน้ทีรั่บผิดชอบ
เขต ทต.เวียง

ฝ่ายธุรการ 
ส านกัปลัด ทต.
เวียง

6 โครงการจัดเวทปีระชาคมเพือ่
การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่
และการจัดท าแผนชุมชน

เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดเวทปีระชาคม

10,000 พืน้ทีรั่บผิดชอบ
เขต ทต.เวียง

ฝ่าย
อ านวยการ 
ส านกัปลัด ทต.
เวียง

7 ค่าปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ของ
เทศบาล

เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เนต็ และค่าส่ือสาร
อื่นๆ

96,000 เทศบาลต าบล
เวียง

ฝ่ายธุรการ 
ส านกัปลัด ทต.
เวียง
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 แบบ ผด.๐๒

5.ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 แผนงานบรหิารทั่วไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

8 โครงการจัดงานวันทอ้งถิน่ไทย จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
นทิรรศการประชาสัมพนัธ์
การด าเนนิงานต่างๆ ชอง
เทศบาล

10,000 เทศบาลต าบล
เวียง

ฝ่ายธุรการ 
ส านกัปลัด ทต.
เวียง

9 อุดหนนุโครงการศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ของ อปท. ประจ าปี
งบประมาณ 2565

อุดหนนุ อบต.ทุง่ผาสุข
โครงการศูนย์ปฏิบติัการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน 
ของ อปท. ประจ าปี
งบประมาณ 2565

16,000 ส านกังาน
ส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิน่
 อ.เชียงค า

ฝ่ายธุรการ 
ส านกัปลัด ทต.
เวียง
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