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ค าน า 
 

 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2566 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. 2566 ท้ังนี้เพื่อให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลได้อย่างสมบูรณ์ 

เทศบาลต าบลเวียง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะท าให้การด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลเวียง มีความสอดคล้องและเกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
สมบูรณ์ 
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  ส่วนที ่1 

 บทน ำ 

-๑-



  
 

 

1.1 บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ

กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 

การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้น เพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่มีหน้าท่ีบริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น 

แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และยังเป็นองค์กรท่ีเปิดให้
ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น เทศบาลต าบลเวียง จึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 ขึ้น โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
2566 และเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ท่ีได้รับการอนุมัติให้ด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ รวมท้ังการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน / โครงการ ในแผนการด าเนินงาน เพื่อให้การ
ติดตามและประมวลผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้น โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนท่ีก าหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี 
(25๖6 – 2570) และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   
เทศบาลต าบลเวียงมุ่งหวังว่า แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ  

การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

 

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 

 ส่วนที่ 1  บทน า 

-๒-



 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 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 รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ         
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 และหน่วยงานอ่ืนๆ 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 

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 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนนิงาน ประจ าปี 2566 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ        

จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

 

                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                           

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน 
  

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

2. ท าให้มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

3. ท าใหก้ารใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ท าให้ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. ท าให้สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกส่วนของเทศบาลต าบลเวียง 

6. สามารถน าแผนการด าเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ                 
ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างถูกต้อง 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
เทศบาลต าบลเวียง 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 

หน่วยงานอ่ืน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใชแ้ผนด าเนินงาน 

-๔-



 

 

 

ส่วนท่ี 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด ำเนินกำร
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุขและกำรกีฬำ
1.1 แผนงานสาธารณสุข 3 3.75 248,860         4.84 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 6.25 75,000           1.46 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 8 10.00 323,860        6.29

2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.25 30,000           0.58 ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัด

รวม 1 1.25 30,000          0.58

3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 3.75 614,700         11.95 กองช่าง

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 13.75 1,515,700      29.46 กองช่าง
รวม 14 17.50 2,130,400     41.41

4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.25 10,000           0.19 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด 
4.2 แผนงานการศึกษา 28 35.00 1,917,750      37.27 กองการศึกษา
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.25 15,000           0.29 ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัด
4.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 6.25 75,000           1.46 กองการศึกษา

รวม 35 43.75 2,017,750     39.22

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566

เทศบำลต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงค ำ จังหวัดพะเยำ
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด ำเนินกำร
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 6.25            60,000 1.17 กองสาธารณสุขฯ /ส านักปลัด

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 14.29          180,000 3.50 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

5.3 แผนงานการเกษตร 1 1.25            25,000 0.49 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 8 21.79 265,000        5.15

6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13 16.25          368,000 7.15 ส านักปลัด/กองคลัง
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.25            10,000 0.19 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด 

รวม 14 17.50 378,000        7.35

รวมท้ังส้ิน 80 111.79 5,145,010     100.00
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 แบบ ผด.๐๒

1.1 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี 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 เงินอุดหนุน/ชุมชน ตาม
แนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข
จ านวน 10 หมู่บ้าน

เงินอุดหนุน/ชุมชน ตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข
จ านวน 10 หมู่บ้าน

200,000 หมู่ 1-10 กอง
สาธารณสุข
 และ 
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. ส าเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ายุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 1. ส ารวจและข้ึนทะเบียนสัตว์ 
(หมาและแมว) ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียง                             
 2. จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

28,860 หมู่ 1-10 กอง
สาธารณสุข
 และ 
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอย
ร้านค้าร้านช าความปลอดภัย
ด้านอาหารและตลาดสดน่าซ้ือ

การฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารแผงลอย ร้านค้า ร้าน
ช า ความปลอดภัยด้านอาหารและ
ตลาดสดน่าซ้ือ

20,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กอง
สาธารณสุข
 และ 
ส่ิงแวดล้อม

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา
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 แบบ ผด.๐๒

 1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี 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 โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

จัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน  ายุงลาย 10 หมู่บ้าน

15,000 หมู่บ้านในเขต
เทศบาล 10 หมู่

กอง
สาธารณสุข
 และ 
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการควบคุมป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า

10,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กอง
สาธารณสุข
 และ 
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรน่า 
2019

จัดฝึกอบรมการรณรงค์ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรน่า 
2019

20,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กอง
สาธารณสุข
 และ 
ส่ิงแวดล้อม

4 โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
ในชุมชน

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 15,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กอง
สาธารณสุข
 และ 
ส่ิงแวดล้อม

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

เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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 แบบ ผด.๐๒

 1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี 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.

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

เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

5 โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคเอดส์ (กิจกรรมวัน
เอดส์โลก)

จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 15,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กอง
สาธารณสุข
 และ 
ส่ิงแวดล้อม
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 แบบ ผด.๐๒

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี 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 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ 30,000 เทศบาลต าบล
เวียง

ฝ่าย
อ านวยการ 
ส านักปลัด

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

เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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 แบบ ผด.๐๒

3. ยุทธศาสตการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี 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  โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
ทราย หมู่ท่ี 3 ต าบลเวียง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงค า 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี
 3  (สายบ้านทราย เช่ือมต่อบ้าน
สลาบ)  ต าบลเวียง

235,000.00          บ้านทราย 
    หมู่ท่ี 3

กองช่าง

2  โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
พระน่ังดิน หมู่ท่ี 7 ต าบลเวียง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาเชียงค า 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี
 7 (ออกสู่พ้ืนท่ีการเกษตร) ต าบล
เวียง

137,700.00     บ้านพระน่ังดิน 
หมู่ท่ี 7

กองช่าง

3  โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
ป้ีหมู่ท่ี 10 ต าบลเวียง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาเชียงค า 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี
 10 (บริเวณบ้านนายสิน-บ้าน
นายณัฐพงษ์) ต าบลเวียง

242,000.00     บ้านป้ี
หมู่ท่ี 10

กองช่าง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

                                                                                                          
-๑๒-



 แบบ ผด.๐๒

3. ยุทธศาสตการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด ำเนินกำร 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  โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 

(บริเวณหน้ำบ้ำนนำยวิเชียร ถึง 
หน้ำบ้ำนนำงอ่อนแก้ว)

ขนำดกว้ำง 4.00 ม. ยำว 
82.00 ม. หนำ 0.15 ม. 

หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อย
กว่ำ 328.00 ตร.ม.

182,100.00        บ้ำนป้ี   
   หมู่ท่ี 1

กองช่ำง

2  โครงกำรก่อสร้ำงลำน คสล.     

(บริเวณฌำปนสถำน บ้ำนคือ)

ขนำดมีพ้ืนท่ีใช้สอยรวมไม่
น้อยกว่ำ 200.00 ตร.ม. 

คอนกรีตหนำ 0.12 ม.

95,400.00        บ้ำนคือ   
หมู่ท่ี 2

กองช่ำง

3  โครงกำรต่อเติมศำลำ
อเนกประสงค์ (บริเวณฌำปนสถำน
 บ้ำนคือ)

ขนำดกว้ำง 7.00 ม. ยำว 
4.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอย
รวมไม่น้อยกว่ำ 28.00 ตร.

ม.

103,700.00      บ้ำนคือ   
หมู่ท่ี 2

กองช่ำง

4  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
คสล. (บริเวณหน้ำบ้ำนนำงแต๋ง ถึง
 หน้ำบ้ำนนำงจันทร์ทอง)

ขนำดกว้ำง 0.70 ม. ยำว
รวม 70.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.50 ม.

238,400.00       บ้ำนล้ำ   
 หมู่ท่ี 4

กองช่ำง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

-

- -๑๓-



 แบบ ผด.๐๒

3. ยุทธศาสตการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด ำเนินกำร 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.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

5  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
คสล. (บริเวณข้ำงบ้ำนนำยเหรียญ 
ถึง ข้ำงบ้ำนนำยเป็ง)

ขนำดกว้ำง 0.70 ม. ยำว
รวม 7.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.40 ม.

22,500.00     บ้ำนไชยพรม
 หมู่ท่ี 5

กองช่ำง

6  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
คสล. (บริเวณหน้ำบ้ำนนำงค ำ ถึง 
ข้ำงบ้ำน  นำยชิต)

ขนำดกว้ำง 0.70 ม. ยำว
รวม 4.80 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.40 ม.

15,600.00     บ้ำนไชยพรม
 หมู่ท่ี 5

กองช่ำง

7  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
คสล. (บริเวณข้ำงบ้ำนนำยสมฤทธ์ิ 
ถึง ข้ำงบ้ำนนำยทีป)

ขนำดกว้ำง 0.70 ม. ยำว
รวม 37.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.30 ม.

110,600.00   บ้ำนไชยพรม
 หมู่ท่ี 5

กองช่ำง

8  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
คสล. (บริเวณหน้ำบ้ำนนำยเสริมชัย
 ถึง หน้ำบ้ำนนำยผจญศิลป์)

ขนำดกว้ำง 0.70 ม. ยำว
รวม 63.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.40 ม.

199,300.00      บ้ำนเวียง  
 หมู่ท่ี 6

กองช่ำง

9  โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. 

(บริเวณโรงครัวหมู่บ้ำน ถึง ท่ีอ่ำน
หนังสือพิมพ์หมู่บ้ำน)

ท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม. 

ยำวรวมไม่น้อยกว่ำ 
102.00 ม.

199,900.00   บ้ำนดอนไชย
 หมู่ท่ี 8

กองช่ำง

-๑๔-



 แบบ ผด.๐๒

3. ยุทธศาสตการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด ำเนินกำร 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.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

10  โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหล่ียม คสล. 

ชนิดช่องทำงเดียว (สำยวังถ้ ำ จุดท่ี
 1)

ขนำดกว้ำง 3.40 ม. ยำว
รวม 6.40 ม. ลึก 1.80 ม.

198,200.00   บ้ำนดอนแก้ว
 หมู่ท่ี 9

กองช่ำง

11  โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำร
เรียนและอำคำรประกอบโรงเรียน
เทศบำลต ำบลเวียง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยปรับปรุง/
ซ่อมแซมอำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบโรงเรียน
เทศบำลต ำบลเวียง

150,000.00   โรงเรียน
เทศบำล

ต ำบลเวียง

กองช่ำง

-๑๕-



 แบบ ผด.๐๒

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี 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 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

10,000 เทศบาล
ต าบลเวียง

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป ส านัก
ปลัด ทต.เวียง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

-๑๖-



 แบบ ผด.๐๒

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด ำเนินกำร 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 โครงกำรกีฬำสีสัมพันธ์สถำนศึกษำ
ในสังกัดเทศบำลต ำบลเวียง

จัดกีฬำสีสัมพันธ์สถำนศึกษำใน
สังกัดเทศบำลต ำบลเวียง

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

2 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ จัดกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ 
ให้แก่เด็กและเยำวชน

      60,000 ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

3 โครงกำรเปิดโลกทัศน์เด็กศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเวียง

จัดกิจกรรมในกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้แก่เด็กเล็ก ศพด.

      10,000 ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

4 โครงกำรเปิดโลกทัศน์นักเรียน
โรงเรียนเทศบำลต ำบลเวียง

จัดกิจกรรมในกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้แก่เด็กนักเรียน รร.ทต.เวียง

      10,000 ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

-๑๗-



 แบบ ผด.๐๒

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด ำเนินกำร 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.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

5 โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้
ด้ำนกำรพัฒนำกำรเล้ียงดูเด็กใน
สถำนศึกษำ

จัดอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ด้ำนกำร
พัฒนำกำรเล้ียงดูเด็กเล็กให้กับ
บุคลำกร ของเทศบำลและ
ผู้ปกครองเด็กเล็ก ของเทศบำล
ต ำบลเวียง

      15,000 ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะ
กรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลเวียง

จัดอบรมพัฒนำศักยภำพคณะ
กรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลต ำบลเวียง

      10,000 ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

7 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำนโรงเรียนเทศบำลต ำบลเวียง

จัดอบรมพัฒนำศักยภำพ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำนโรงเรียนเทศบำลต ำบล
เวียง

      10,000 ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

8 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
ตลำดนัดวิชำกำร

จัดกิจกรรมตลำดนัดวิชำกำร       20,000 ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

-๑๘-



 แบบ ผด.๐๒

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด ำเนินกำร 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.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

9 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำร
สถำนศึกษำโรงเรียน ทต.เวียง        
   - โครงกำรปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำ

จัดกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำให้มีคุณภำพดีย่ิงข้ึน

      20,000 รร.ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

10 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำร
สถำนศึกษำโรงเรียน ทต.เวียง        
   - ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงห้องสมุด

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำ/ปรับปรุงห้องสมุด

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

11 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำร
สถำนศึกษำโรงเรียน ทต.เวียง        
 -ค่ำพัฒนำแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
เทศบำลต ำบลเวียง

เพ่ือพัฒนำแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
เทศบำลต ำบลเวียง

      50,000 รร.ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

-๑๙-



 แบบ ผด.๐๒

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด ำเนินกำร 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.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

12 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำร
สถำนศึกษำโรงเรียน ทต.เวียง        
  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนเทศบำลต ำบล
เวียง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรครูโรงเรียน
เทศบำลต ำบลเวียง

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

13 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำร
สถำนศึกษำโรงเรียน ทต.เวียง        
  -โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติด
ในสถำนศีกษำ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้ค่ำจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันยำเสพติดใน
สถำนศีกษำ

      21,000 รร.ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

14 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำร
สถำนศึกษำโรงเรียน ทต.เวียง        
   - โครงกำรสนับสนุนอำหำร
กลำงวันนักเรียนในโรงเรียน
เทศบำลต ำบลเวียง

เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน     273,000 รร.ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

-๒๐-



 แบบ ผด.๐๒

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด ำเนินกำร 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.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

15 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำร
สถำนศึกษำโรงเรียน ทต.เวียง        
  - โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมรักกำร
อ่ำนในสถำนศึกษำ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมรัก
กำรอ่ำนในสถำนศึกษำ

      50,000 รร.ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

16 โครงกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่อนุบำล
จนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน           
    -ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำร
สอน (รำยหัว)

    110,500 รร.ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

17 โครงกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่อนุบำล
จนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน           
  -ค่ำหนังสือเรียน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน       13,000 รร.ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

18 โครงกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่อนุบำล
จนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน           
  -ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน       13,000 รร.ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

-๒๑-



 แบบ ผด.๐๒

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด ำเนินกำร 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.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

19 โครงกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่อนุบำล
จนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน           
   - ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน       19,500 รร.ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

20 โครงกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่อนุบำล
จนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน           
   -ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

      27,950 รร.ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

21 โครงกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่อนุบำล
จนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน           
   - ค่ำพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูท่ี
สังกัดสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำล
ต ำบลเวียง

ค่ำพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูท่ี
สังกัดสถำนศึกษำโรงเรียน
เทศบำลต ำบลเวียง

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

-๒๒-



 แบบ ผด.๐๒

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด ำเนินกำร 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.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

22 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลต ำบลเวียง                
   -   ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
เวียง

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจัดกำรเรียนกำร
สอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลเวียง

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

23 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลต ำบลเวียง                
    - โครงกำรสนับสนุนอำหำร
กลำงวันส ำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเวียง

อุดหนุนอำหำรกลำงวัน     205,800 ศพด.ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

24 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลต ำบลเวียง                
    - ค่ำพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู
ท่ีสังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลเวียง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพัฒนำผู้ประกอบ
วิชำชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลต ำบลเวียง

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

-๒๓-



 แบบ ผด.๐๒

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด ำเนินกำร 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.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

25 เงินอุดหนุน                              
       - อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.

โรงเรียนบ้ำนป้ี

อุดหนุนอำหำรกลำงวัน     252,000 รร.บ้ำนป้ี กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

26 เงินอุดหนุน                              
       - อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.

โรงเรียนบ้ำนพระน่ังดิน

อุดหนุนอำหำรกลำงวัน     462,000 รร.บ้ำนพระ
น่ังดิน

กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

27 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับ
เด็กและเยำวชน

เพ่ือเป็นค่ำใช้ในกำรอบรม
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
ส ำหรับเด็กและเยำวชน

      15,000 ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

28 โครงกำรส่งเสริมภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเป็นค่ำใช้ในกำรอบรม
โครงกำรส่งเสริมภำษำต่ำงประเทศ

      10,000 ทต.เวียง กอง
กำรศึกษำ  
ทต.เวียง

-๒๔-



 แบบ ผด.๐๒

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี 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 โครงการสายใยรักครอบครัว
อบอุ่น

จัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวระหว่าง พ่อ แม่ ลูก

15,000 เทศบาลต าบล
เวียง

ฝ่าย
อ านวยการ 
ส านักปลัดฯ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

-๒๕-



 แบบ ผด.๐๒

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
4.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี 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 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

เพ่ือค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

20,000   ทต.เวียง กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

2 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒ
ธรรมท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเก่ียวกับ
ภาษาล้านนา 10,000   ทต.เวียง

กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมประเพณี

จัดกิจกรรมฝึกอบรมดนตรี
พ้ืนบ้าน 10,000   ทต.เวียง

กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

4 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีวัน
เข้าพรรษา

15,000   ทต.เวียง
กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

5 โครงการส่งเสริมประเพณี
งานวันลอยกระทง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ตกแต่งรถแห่ขบวนกระทง 
และนางนพมาศ

20,000   ทต.เวียง
กอง
การศึกษา  
ทต.เวียง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

-๒๖-



 แบบ ผด.๐๒

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี 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 โครงการฝึกอบรมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ คลองสวย
 น  าใส

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
  - รณรงค์เก็บขยะและวัชพืช
ตามแหล่งน  า

15,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กองสาธารณสุข
 และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
พื นท่ีสีเขียวลดภาวะโลกร้อน

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในพื นท่ี
เขตเทศบาลต าบลเวียง

5,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กองสาธารณสุข
 และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ท้องถ่ินรักษ์โลกต าบลเวียง

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 15,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กองสาธารณสุข
 และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 15,000 เทศบาลต าบล
เวียง

กองสาธารณสุข
 และส่ิงแวดล้อม

5 โครงการอนุรักษณ์พันธุกรรม
พืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

จัดกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
กิจกรรมการปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช

10,000 เทศบาลต าบล
เวียง

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป ส านักปลัด

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

เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

-๒๗-



 แบบ ผด.๐๒

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี 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  ค่าใช้จ่ายในการจ้างด าเนินการ
เก็บ ขนและก าจัดขยะ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ด าเนินการเก็บ ขนและก าจัดขยะ
ในเขตพ้ืนท่ี

1,700,000.00  พ้ืนท่ีรับผิดชอบ
เขตเทศบาล
ต าบลเวียง

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

2  โครงการชุมชนส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อมด้านการจัดการขยะ
ในครัวเรือน

จัดกิจกรรม/ฝึกอบรมให้ความรู้ 20,000.00       เทศบาลต าบล
เวียง

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

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

เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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 แบบ ผด.๐๒

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.3 แผนงานการเกษตร

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี 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 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก
ขยะอินทรีย์และเศษวัสดุเหลือ
ใช้จากภาคการเกษตร

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเวียง

25,000 บ้านดอนไชย 
หมู่ท่ี 8 และ
บ้านป้ี หมู่ท่ี 10

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ
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 แบบ ผด.๐๒

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี 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 โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เดินส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติม,

บันทึกข้อมูลลงระบบ 
L-Tax3000, กรอกข้อมูล 
ผท.1, ผท.2, ผท.3,    ผท.

4,ผท.5,ผท.6  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ แบบพิมพ์และค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลา

50,000 พ้ืนท่ีเขต ทต.

เวียง
กองคลัง ทต.

เวียง

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
 สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
 พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลเวียง ประจ าปี 
2566

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของบคุลากรของ
เทศบาลต าบลเวียง และ
เพ่ือพัฒนาองค์กรตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี

70,000 ฝ่าย
อ านวยการ 
ส านักปลัด 
ทต.เวียง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ
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 แบบ ผด.๐๒

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี 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.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

3 โครงการจัดงานอนุสรณ์ผู้
เสียสละ พลเรือน ต ารวจ ทหาร
 2324

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน
อนุสรณ์ผู้เสียสละ (พตท.

2324)

50,000 ค่ายขุนจอมธรรม ฝ่าย
บริหารงาน
ท่ัวไป ส านัก
ปลัด ทต.เวียง

4 โครงการจัดงานเน่ืองในวัน
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนก
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

อุดหนุนอ าเภอเชียงค า       
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม

2,000 อ.เชียงค า ฝ่าย
บริหารงาน
ท่ัวไป ส านัก
ปลัด ฯ ทต.

เวียง

5 โครงการเน่ืองในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อุดหนุนอ าเภอเชียงค า       
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม

2,000 อ.เชียงค า ฝ่าย
บริหารงาน
ท่ัวไป ส านัก
ปลัด ฯ ทต.

-๓๑-



 แบบ ผด.๐๒

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี 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.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

6 โครงการจัดงานเน่ืองในวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนก
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

อุดหนุนอ าเภอเชียงค า       
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม

2,000 อ.เชียงค า ฝ่าย
บริหารงาน
ท่ัวไป ส านัก
ปลัด ฯ ทต.

เวียง

7 โครงการจัดงานเน่ืองในวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

อุดหนุนอ าเภอเชียงค า       
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม

2,000 อ.เชียงค า ฝ่าย
บริหารงาน
ท่ัวไป ส านัก
ปลัด ฯ ทต.

เวียง

8 โครงการจัดงานเน่ืองในวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อุดหนุนอ าเภอเชียงค า       
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม

2,000 อ.เชียงค า ฝ่าย
บริหารงาน
ท่ัวไป ส านัก
ปลัด ฯ ทต.

เวียง

-๓๒-



 แบบ ผด.๐๒

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี 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.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

9 โครงการจัดงานเน่ืองในวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระ
บรมราชนินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

อุดหนุนอ าเภอเชียงค า       
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม

2,000 อ.เชียงค า ฝ่าย
บริหารงาน
ท่ัวไป ส านัก
ปลัด ฯ ทต.

เวียง

10 โครงการจัดการเลือกต้ังทุกระดับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับเลือกต้ังของเทศบาล
ต าบลเวียง

150,000 พ้ืนท่ีรับผิดชอบ
เขต ทต.เวียง

ฝ่าย
บริหารงาน
ท่ัวไป ส านัก
ปลัด ฯ ทต.

เวียง

11 โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
และการจัดท าแผนชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดเวทีประชาคม

10,000 พ้ืนท่ีรับผิดชอบ
เขต ทต.เวียง

ฝ่าย
บริหารงาน
ท่ัวไป ส านัก
ปลัด ฯ ทต.

เวียง

-๓๓-



 แบบ ผด.๐๒

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี 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.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

12 โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานต่างๆ ชอง
เทศบาล

10,000 เทศบาลต าบล
เวียง

ฝ่าย
บริหารงาน
ท่ัวไป ส านัก
ปลัด ฯ ทต.

เวียง

13 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน ของ 
อปท. ประจ าปีงบประมาณ 
2566

อุดหนุน อบต.เจดีย์ค า ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน 
ของ อปท. ประจ าปี
งบประมาณ 2566

16,000 ส านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน
 อ.เชียงค า

ฝ่าย
บริหารงาน
ท่ัวไป ส านัก
ปลัด ฯ ทต.

เวียง

-๓๔-



 แบบ ผด.๐๒

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี 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 โครงการรณรงค์ปกป้องและเทิดทูลสถาบันชาติ
 ศาสนาและพระมหากษัตริย์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดอบรมให้
ความรู้ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์

10,000 เทศบาล
ต าบลเวียง

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป ส านัก
ปลัด ทต.เวียง

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

เทศบาลต าบลเวียง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

-๓๕-


