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ค าน า 
 

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง  ประจ าปีงบประมาณ  2561  ฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารของเทศบาลต าบลเวียงเทิง   ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ  แก้ไข  ปรับปรุง  
หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงเทิง   ตลอดจนประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลเวียงเทิง ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพ่ือให้
การบริหารงานของเทศบาลต าบลเวียงเทิง สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลต าบลเวียงเทิงหวังว่ารายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ของเทศบาลต าบลเวียงเทิง   ประจ าปี
งบประมาณ  2561  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลเวียงเทิง  และ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 - ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าระบบระบายน้ า 
 - พัฒนาระบบจราจร 
 - พัฒนาระบบไฟฟ้า 
 - พัฒนาระบบประปา 
 - พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 - จัดวางผังพัฒนาเมือง 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
 - ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  และมีประสิทธิภาพ 
 - อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเทิงน่าอยู่ 
 - บริหารการเก็บขนและการก าจัดขยะ 
 - จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชนให้ดีถ้วนหน้า 
 - สร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยให้แก่คนในชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

- ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
- สร้างความปองดองสมานฉันท์ บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน 
- พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน 
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน 
- พัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 
- ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่  2 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ที่มาของการติดตามและประเมินผลแผน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  เทศบาลต าบลเวียงเทิง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
  1. นางพรรณี  ไตรทิพย์จรัสพงศ์  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวจีราภรณ์  โนราช  กรรมการ 
  3. นายสมปอง  อุดกันทะ   กรรมการ              
  4. นางยิ่งลักษณ์  แว่นพรหม      กรรมการ           
  5. นายบุญเรือง  ดินขาว   กรรมการ  
  6. นายสายัญห์  พรหมมา        กรรมการ 
  7. นายศตวรรษ  ธิจันท์   กรรมการ 

8. นายประสาท  ปัญญายม  กรรมการ 
9. นายสยาม  เชียงแรง   กรรมการ  
10. นายวรการ  เจนจัด     กรรมการ  
11. นายไสว  ถิ่นทิพย์   กรรมการ  
12. นายวิชัย  ราชเมืองมูล  กรรมการ  
13.นางรัตน์ตานี  สิทธินนท์  กรรมการ 
14.นายธนายุทธ  ทิพย์บุตร  กรรมการ/เลขานุการ 
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14  และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 ข้อ 30  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561  ข้อ 13  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ข้อ 31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัด ให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
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ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือ
มีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 
เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่
เข้าใจได้ง่าย 
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แบบที่ 1 

แบบช่วยก ากับการจัดท าแผน 
การประเมิน/ติดตามตนเอง 

 
แบบที ่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          :      เทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 2 

แบบสรุปการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  เทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
 2.  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2563        
 
ส่วนที ่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
  ในปีงบประมาณพ.ศ.2563  เทศบาลต าบลเวียงเทิง  ได้บรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ทั้งสิ้นจ านวน  84  โครงการ  ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
2.1. จ านวนโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (เฉพาะปี2563) มีจ านวน  84  โครงการ 
      น ามาบรรจุในเทศบัญญัติจ านวน       ทั้งสิ้น     71 โครงการ 

         คิดเป็นร้อยละ    71  x 100  =  84.52 % 
                                             84  
 
2.2. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563    ทั้งสิ้น    59,000,000 บาท 
     ตั้งงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ทั้งสิ้น     5,623,300 บาท 
                  คิดเป็นร้อยละ    5,901,460 x 100  =  10.002 % 
                                       59,000,000 
 
2.3 จ านวนโครงการทั้งหมดที่เสนอโดยการประชุมประชาคมและแผนชุมชน ทั้งสิ้น   58  โครงการ 
     น ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (เฉพาะปี  2563)    ทั้งสิ้น   58  โครงการ 
                  คิดเป็นร้อยละ    58  x 100  =  100  % 
                                           58  
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ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการ
ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
   
   

ข้อเสนอแนะ 
  น าโครงการที่ เกินศักยภาพของเทศบาลเข้าสู่การประสานแผนเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วยงาน

โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาตร์ที่   การพฒันาด้านสาธารณูโภคพื้นฐาน

            1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป -        0 -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.2. แผนงานรักษาความสงบภายใน -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.3. แผนงานการศึกษา -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.4. แผนงานสาธารณสุข -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.6. แผนงานเคหะและชุมชน 14.00    6.11    6,802,560          11.63  14.00  6.11    1,813,099               5.51    กองช่าง

            1.7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.8. แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.10. แผนงานการเกษตร -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.11. แผนงานการพาณิชย์ -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.12. งบกลาง -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

รวม 14.00    6.11   6,802,560.00    11.63  14.00  6.11    1,813,098.57         5.51    

ต้ังไว้ จ่ายจริง

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้ถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  อ าเภอเทงิ  จังหวดัเชียงราย
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ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วยงาน

โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตร์ที่   การพฒันาด้านเศรษฐกิจ

            1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.2. แผนงานรักษาความสงบภายใน -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.3. แผนงานการศึกษา -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.4. แผนงานสาธารณสุข -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.6. แผนงานเคหะและชุมชน -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4.00      1.75    80,000.00          0.14    4.00    1.75    -                          -       สนง.ปลัด

            1.8. แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.10. แผนงานการเกษตร -      -      -      -      -                          -      

            1.11. แผนงานการพาณิชย์ -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.12. งบกลาง -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             
รวม 4.00      1.75    80,000.00         0.14    4.00    1.75    -                         -      

ต้ังไว้ จ่ายจริง

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้ถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  อ าเภอเทงิ  จังหวดัเชียงราย

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วยงาน

โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์ที่  การพฒันาด้านการศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม 
ประเพณีทอ้งถิ่น

            1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.2. แผนงานรักษาความสงบภายใน -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.3. แผนงานการศึกษา 7.00      3.06    3,000,290.00     5.13    7.00    3.06    1,364,993.00          4.15    กองการศึกษา

            1.4. แผนงานสาธารณสุข -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.6. แผนงานเคหะและชุมชน -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.8. แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 13.00    5.68    664,000.00       1.14    13.00  5.68    217,440.00             0.66    กองการศึกษา

            1.9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.10. แผนงานการเกษตร -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.11. แผนงานการพาณิชย์ -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             

            1.12. งบกลาง -        -      -                     -      -      -      -                          -      -             
รวม 20.00    8.73    3,664,290.00    6.27    20.00  8.73    1,582,433.00         4.81    

ต้ังไว้ จ่ายจริง

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้ถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  อ าเภอเทงิ  จังหวดัเชียงราย
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ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วยงาน

โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์ที่   การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติ   และ
ส่ิงแวดล้อม

            1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.2. แผนงานรักษาความสงบภายใน -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.3. แผนงานการศึกษา -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.4. แผนงานสาธารณสุข -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.6. แผนงานเคหะและชุมชน 1.00      0.44    30,000.00          0.05    1.00    0.44    9,000.00                 0.03    กองสาธารณสุข ฯ

            1.7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.8. แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.10. แผนงานการเกษตร 5.00      2.18    100,000.00       0.17    5.00    2.18    -                          -      กองสาธารณสุข ฯ

            1.11. แผนงานการพาณิชย์ -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.12. งบกลาง -        -      -                    -      -      -      -                          -      

รวม 6.00      2.62    130,000.00       0.22    6.00    2.62    9,000.00                0.03    

ต้ังไว้ จ่ายจริง

เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  อ าเภอเทงิ  จังหวดัเชียงราย

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้ถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563



12

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วยงาน

โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตร์ที่   การพฒันาด้านสังคม ความมั่นคงในชีวติและ
ทรัพย์สิน

            1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 6.00      2.62    115,000.00       0.20    6.00    2.62    4,185.00                 0.01    ส านักงานปลัด

            1.3. แผนงานการศึกษา -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.4. แผนงานสาธารณสุข 2.00      0.87    175,000.00       0.30    2.00    0.87    33,765.00               0.10    กองสาธารณสุข ฯ

            1.5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1.00      0.44    5,000.00            0.01    1.00    0.44    5,000.00                 0.02    ส านักงานปลัด

            1.6. แผนงานเคหะและชุมชน -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.00      0.44    10,000.00          0.02    1.00    0.44    10,000.00               0.03    ส านักงานปลัด

            1.8. แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -      -      -      -                          -      

            1.10. แผนงานการเกษตร -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.11. แผนงานการพาณิชย์ -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.12. งบกลาง 6.00      2.62    9,541,600.00     16.32  6.00    2.62    5,777,000.00          17.55  ส านักปลัด +
รวม 16.00    6.99    9,846,600.00    16.84  16.00  6.99    5,829,950.00         17.72  กองสาธารณสุข ฯ

ต้ังไว้ จ่ายจริง

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้ถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  อ าเภอเทงิ  จังหวดัเชียงราย



13

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วยงาน

โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบหลัก

6.  ยุทธศาสตร์ที่   การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

            1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 53.00    23.14  11,417,440.00  19.52  53.00  23.14  7,554,038.00          22.95  สป.+กองคลัง

            1.2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 16.00    6.99    1,630,500.00     2.79    16.00  6.99    1,020,702.00          3.10    สน.ปลัด

            1.3. แผนงานการศึกษา 32.00    13.97  16,090,538.00  27.51  32.00  13.97  9,048,001.82          27.49  กองการศึกษา

            1.4. แผนงานสาธารณสุข 18.00    7.86    1,793,600.00     3.07    18.00  7.86    1,157,972.00          3.52    กองสาธารณสุข

            1.5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.6. แผนงานเคหะและชุมชน
38.00    16.59  4,938,700.00     8.44    38.00  16.59  3,219,382.00          9.78     กองสาธารณสุข

+กองช่าง

            1.7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.00      1.31    20,000.00          0.03    3.00    1.31    6,137.00                 0.02    ส านักงานปลัด

            1.8. แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.10. แผนงานการเกษตร -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.11. แผนงานการพาณิชย์ -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.12. งบกลาง 9.00      3.93    1,217,972.00     2.08    9.00    3.93    836,870.00             2.54    ส านักงานปลัด
รวม 169.00  73.80 37,108,750.00  64.12  169.00  73.80    22,843,102.82       69.41    

รวมทั้งสิ้น 229.00  100.00 58,481,100.00  99.22    229.00  100.00  32,908,884.39       100.00  

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้ถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  อ าเภอเทงิ  จังหวดัเชียงราย

ต้ังไว้ จ่ายจริง



14

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วยงาน

โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบหลัก

สรุปตามแผนงาน  รวม  6  ยุทธศาสตร์

            1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 53.00    23.14  11,417,440.00  19.52  53.00  23.14  7,554,038.00          22.95  สนง.ปลัด

            1.2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 22.00    9.61    1,745,500.00     2.98    22.00  9.61    1,024,887.00          3.11    สนง.ปลัด

            1.3. แผนงานการศึกษา 39.00    17.03  19,090,828.00  32.64  39.00  17.03  10,412,994.82        31.64  กองการศึกษา

            1.4. แผนงานสาธารณสุข 20.00    8.73    1,968,600.00     3.37    20.00  8.73    1,191,737.00          3.62    กองสาธารณสุข

            1.5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1.00      0.44    5,000.00            0.01    1.00    0.44    5,000.00                 0.02    สนง.ปลัด

            1.6. แผนงานเคหะและชุมชน 53.00    23.14  11,771,260.00  20.13  53.00  23.14  5,041,480.57          15.32  กองช่าง

            1.7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8.00      3.49    110,000.00       0.19    8.00    3.49    16,137.00               0.05    สนง.ปลัด

            1.8. แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 13.00    5.68    664,000.00       1.14    13.00  5.68    217,440.00             0.66    กองการศึกษา

            1.9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.10. แผนงานการเกษตร 5.00      2.18    100,000.00       0.17    5.00    2.18    -                          -      กองสาธารณสุข

            1.11. แผนงานการพาณิชย์ -        -      -                     -      -      -      -                          -      

            1.12. งบกลาง 15.00    6.55    10,759,572.00  18.40  15.00  6.55    6,613,870.00          20.10  สนง.ปลัด
รวม 229.00  100.00 59,000,000.00  99.22    229.00  100.00  32,908,884.39       98.21    

ต้ังไว้ จ่ายจริง

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้ถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  อ าเภอเทงิ  จังหวดัเชียงราย



15

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วยงาน

โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบหลัก

สรุปครุภณัฑ์ตามแผนงาน  รวม  6  ยุทธศาสตร์

            1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 10.00    4.37    108,850.00       12.82    10.00  4.37    107,450.00             0.33    สนง.ปลัด

            1.2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 6.00      2.62    90,800.00          10.70    6.00    2.62    84,200.00               0.26    สนง.ปลัด

            1.3. แผนงานการศึกษา 6.00      2.62    549,000.00       64.67    6.00    2.62    542,200.00             1.65    กองการศึกษา

            1.4. แผนงานสาธารณสุข 3.00      1.31    32,950.00          3.88      3.00    1.31    31,150.00               0.09    กองสาธารณสุข

            1.5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ -        -      -                     -        -      -      -                          -      

            1.6. แผนงานเคหะและชุมชน 4.00      1.75    67,300.00          7.93      4.00    1.75    66,300.00               0.20    กองช่าง

            1.7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -        -      -                     -        -      -      -                          -      

            1.8. แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ -        -      -                     -        -      -      -                          -      

            1.9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -        -      -                     -        -      -      -                          -      

            1.10. แผนงานการเกษตร -        -      -                     -        -      -      -                          -      

            1.11. แผนงานการพาณิชย์ -        -      -                     -        -      -      -                          -      

            1.12. งบกลาง -        -      -                     -        -      -      -                          -      
รวม 29.00    12.66   848,900.00           100.00  29.00    12.66    831,300.00            2.53      

เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  อ าเภอเทงิ  จังหวดัเชียงราย

ต้ังไว้ จ่ายจริง

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563





ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 โครงการปรับปรุงพื้นที่
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีง

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง โดยการถมดิน
พร้อมปรับเกล่ีย และขุดแต่งพื้นที ่(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า 51  ล าดับที ่ 60)

500,000       -              หมู่ 14 กองช่าง
ยังไม่ได้

ด าเนินงาน

2 โครงการปรับรุงพื้นที่ม่อน
เมา  หมู่  20

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ม่อนเมา โดยการถมดิน ปรับเกล่ีย บดอัดแน่น  
พื้นที ่ 2  งาน วางทอ่ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว 20 
เมตร  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 45 ล าดับที ่ 38)

500,000       -              หมู่  20 กองช่าง ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

3 โครงการต่อเติมหลังคา
เชื่อมทางเดินอาคารเรียน

จ้างเหมาต่อเติมหลังคา ขนาดกวา้ง 1.60 เมตร  ยาว  100 เมตร  
สูง  2.60  เมตร   (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 
50 ล าดับที ่ 56)

600,000       -              ร.ร.เทศบาล
เวยีงเทงิ

กองช่าง ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

4 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  หมู่ 1

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  โดยการปรับปรุงหลังคา 
เปล่ียนผ้า เพดาน ประตู หน้าต่าง  ร้ือผนังเดิม  ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟาู  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 37 ล าดับที ่1)

750,000       -              หมู่ 1 กองช่าง
ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

แผนงานเคหะและชุมชน
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณูโภคพืน้ฐาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

16





ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

5 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน

จ้างเหมาจัดท าเคาร์เตอร์ จ านวน  2  จุด  
จุดที่ 1 ขนาดกวา้ง 0.50 ชม. ยาว 3.40 เมตร สูง  1.10  เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดกวา้ง 0.50 ชม. ยาว 3.70 เมตร สูง  1.10  เมตร  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 52  ล าดับที ่ 62)

100,000       -              สนง.
เทศบาล

กองช่าง

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

6 โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพ  หมู่ 15

ก่อสร้างสวนสุขภาพ  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  
43  ล าดับที ่ 27)

500,000       -              หมู่ 15 กองช่าง ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ซ.ข้างตลาดสดเทงิ 
 หมู่ 1

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซ.ข้างตลาดสดเทงิ  กวา้ง 1.40 เมตร  
ยาว 80 เมตร  หนา 0.12  เมตร  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า  38  ล าดับที ่8)

250,000       249,000      หมู่ 1 กองช่าง
ด าเนินงาน
แล้ว

8 โครงการก่อสร้างทางเดิน 
 คสล. ตามแนวกันตล่ิงพงั
แม่น้ าลาว  หมู่ 15

ก่อสร้างทางเดิน  คสล. ขนาดกวา้งไม่น้อยกวา่  2 เมตร ยาวไม่น้อย
กวา่ 150 เมตร  หนา 0.10 เมตร ตามแนวกันตล่ิงพงัแม่น้ าลาว  หมู ่
15  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  42  ล าดับที ่ 
24 )

500,000       -              หมู่ 15 กองช่าง ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

9 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์  คสล.  
พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ าแบบมีฝาปดิ  (หน้า 
สนง.เทศบาล)

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ขนาดกวา้ง 19 เมตร  ยาว 55 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รางระบายน้ า กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.12  เมตร ลึกเฉล่ีย  0.50 เมตร  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า  52 ล าดับที ่ 63)

582,560       -              หมู่ 15 กองช่าง ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

10 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น  หมู่  20

จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า  45  ล าดับที ่ 39)

500,000       -              หมู่ 20 กองช่าง ยังไม่ได้
ด าเนินงาน
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

11 ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน 
นิติบคุคลหรือ
บคุคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบคุคล 
หรือบคุคลภายนอก  เพื่อใหไ้ด้มาเพื่อส่ิงก่อสร้าง

20,000         -              สนง.
เทศบาล

กองช่าง ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

รวม 11 โครงการ 4,802,560    249,000   



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 โครงการขยายเขตประปา
 หมู่ 14

อุดหนุนใหแ้ก่ส านักงานการประปาส่วนภมูิภาค สาขาเทงิ   (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  40  ล าดับที ่16)

465,600       465,600      หมู่ 14 กองช่าง ด าเนินงาน
แล้ว

2 โครงการขยายเขตไฟฟาู
กระแสดับ   หมู่ 14

อุดหนุนใหแ้ก่ส านักงานการไฟฟาูส่วนภมูิภาค สาขาเทงิ   (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  40  ล าดับที ่15)

534,400       448,687      หมู่ 14 กองช่าง ด าเนินงาน
แล้ว

3 โครงการขยายเขตไฟฟาู
กระแสดับ  หมู่ 2

อุดหนุนใหแ้ก่ส านักงานการไฟฟาูส่วนภมูิภาค สาขาเทงิ  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  39  ล าดับที ่11)

1,000,000    649,812      หมู่ 2 กองช่าง ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 3 โครงการ 2,000,000    1,564,099   
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ที่



โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด
ของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 โครงการอบรมพฒันา
คุณภาพชีวติผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมพฒันา
คุณภาพชีวติผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า  54  ล าดับที ่ 5)

20,000                         -   ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

2 โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์สินค้าชุมชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สินค้าชุมชน  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า  54  ล าดับที ่ 6)

20,000                         -   ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

3 โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ (ท าไม้
กวาด)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มผู้สูงอาย ุ(ท าไม้กวาด)   (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า  53  ล าดับที ่ 3)

20,000                         -   ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด
ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

4 โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรี   (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  54  
ล าดับที ่ 4)

20,000                         -   ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด
ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

รวม 4 โครงการ 80,000      -           
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย





ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 โครงการจัดกิจกรรมวนั
เด็กแหง่ชาติ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 55  ล าดับที ่3)

70,000         69,965        ลานสุขภาพ
 ทต.เวยีงเทงิ

กองการศึกษา
ด าเนินงาน
แล้ว

2 โครงการพฒันาครูผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินงานตามโครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า 56  ล าดับที ่4)

20,000      3,648          ศพด.เวยีง
เทงิ

กองการศึกษา
ด าเนินงาน
แล้ว

3 โครงการพฒันาฝึกอบรม
บคุลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการ
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินงานตามโครงการพฒันาฝึกอบรมบคุลากรทางการ
ศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า 56  ล าดับที ่5)

20,000         -              ร.ร.ทต.
เวยีงเทงิ
ศพด.เวยีง
เทงิ

กองการศึกษา

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครู

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนของครู  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า 56  ล าดับที ่6)

10,000      -              ร.ร.ทต.
เวยีงเทงิ
ศพด.เวยีง
เทงิ

กองการศึกษา

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

แผนงานการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

5 โครงการอบรมสงเสริมเฝูา
ระวงัพฒันาการเด็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินงานตามโครงการอบรมสงเสริมเฝูาระวงัพฒันาการ
เด็ก  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 57 ล าดับที ่7)

15,000      -              ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

6 โครงการอบรมการปอูงกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษาใน
เขตเทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมปอูงกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ในเขตเทศบาล (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  57  
ล าดับที ่ 8)

30,000      30,000        ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ด าเนินงาน
แล้ว

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

    1. ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน  ศพด. จ านวน  294,000  บาท  
     2. ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน ร.ร.เทศบาล จ านวน  
972,000  บาท 
     3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล 
จ านวน  20,000 บาท 
     4. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ  ADSL จ านวน  9,600 
บาท 
     5. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน จ านวน  100,000 
บาท 
     6. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ านวน  
50,000 บาท 

2,835,290    1,261,380   ศพด.
,ร.ร.ทต.
เวยีงเทงิ

กองการศึกษา ด าเนินงาน
แล้ว

21





ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ต่อ)

    7. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานใน
การพฒันาทอ้งถิ่น (SBMLD) จ านวน  200,000 บาท
     8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอูงกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
จ านวน 15,000 บาท
     9. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ระดับอนุบาล ร.ร.เทศบาล 
จ านวน 413,100  บาท  
     10. ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ร.ร.เทศบาล จ านวน 48,600 
บาท
     11. ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล ร.ร.เทศบาล จ านวน 
48,600 บาท

ศพด.
,ร.ร.ทต.
เวยีงเทงิ

กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ต่อ)

     12. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับอนุบาล ร.ร.เทศบาล จ านวน 
72,900 บาท
     13. ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาล ร.ร.เทศบาล 
จ านวน 104,490 บาท
     14. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ศพด. จ านวน  102,000  
บาท 
     15. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาของ ร.ร. จ านวน 100,000 บาท (จากเงินรายได้ของเทศบาล 
58,000 บาท เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร  42,000  บาท)
     16. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันทกัษะทางวชิาการ จ านวน 
150,000 บาท

ศพด.
,ร.ร.ทต.
เวยีงเทงิ

กองการศึกษา
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ที่



โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด
ของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ต่อ)

   17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฒันางานกิจกรรมนักเรียน ร.ร.เทศบาล
ต าบลเวยีงเทงิ จ านวน 55,000 บาท
     18. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฒันางานวชิาการ  ร.ร.เทศบาลต าบล
เวยีงเทงิ จ านวน 50,000 บาท
     19. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฒันางานกิจกรรมนักเรียน ศพด.
เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ จ านวน 30,000 บาท
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 58 - 60  ล าดับที ่ 10)

ศพด.
,ร.ร.ทต.
เวยีงเทงิ

กองการศึกษา

รวม 7 โครงการ 3,000,290    1,364,993   

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 โครงการจัดการแข่งขัน
มหกรรมกีฬาสัมพนัธ์
เทศบาล

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสัมพนัธ์
เทศบาล  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  64  ล าดับ
ที ่10)

100,000       99,922        ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ด าเนินงาน
แล้ว

2 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  65  ล าดับที ่11)

10,000         4,800          ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา ด าเนินงาน
แล้ว
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

3 โครงการส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันกีฬาของ
เยาวชนและประชาชนใน
เขตเทศบาล

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาของ
เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า 64 ล าดับที ่9)

20,000         -              ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

4 โครงการจัดงานข่วง
มหกรรมสืบสาน
วฒันธรรมภมูิปญัญา
ศิลปะการแสดง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตามโครงการจัดงานข่วง
มหกรรมสืบสานวฒันธรรมภมูิปญัญาศิลปะการแสดง   (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  65  ล าดับที ่ 14)

3,000         -              ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

5 โครงการจัดงานประเพณี
สืบชะตาแม่น้ าอิงและ
แข่งขันเรือยาว อ าเภอเทงิ
 คร้ังที่ 17

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีสืบ
ชะตาแม่น้ าอิงและแข่งขันเรือยาว อ าเภอเทงิ คร้ังที่  17 (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  64  ล าดับที ่8)

300,000       -              แม่น้ าอิง กองการศึกษา ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

6 โครงการจัดงานวนัลอย
กระทง

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตามโครงการจัดงานวนัลอย
กระทง   (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  62  ล าดับ
ที ่3)

100,000       99,718        ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา ด าเนินงาน
แล้ว

7 โครงการจัดงานสืบสาน
มรดกภมูิปญัญาทาง
วฒันธรรมนับร้อยปขีองดี
เมืองเทงิ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตามโครงการจัดงานสืบสาน
มรดกภมูิปญัญาทางวฒันธรรมนับร้อยปขีองดีเมืองเทงิ (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 65  ล าดับที ่13)

3,000           -              ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

8 โครงการส่งเสริมเยาวชน
และประชาชนทั่วไปให้
ปฏบิติัธรรม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมเยาวชน
และประชาชนทั่วไปใหป้ฏบิติัธรรม (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า  63  ล าดับที ่ 6)

30,000         -              ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา ยังไม่ได้
ด าเนินงาน
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

9 โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษก์ารหล่อเทยีนเนื่อง
ในเทศกาลเข้าพรรษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตาม โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษก์ารแหเ่ทยีนเข้าพรรษา  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า  62  ล าดับที ่ 4)

20,000         -              ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

10 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
สืบสานภมูิปญัญาผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพ
สืบสานภมูิปญัญาผู้สูงอาย ุ(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  
หน้า  65  ล าดับที ่ 12)

15,000         -              ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

11 โครงการส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมสืบสาน
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ
จอมจ้อ อ าเภอเทงิ (หนึ่ง
ในพระธาตุเก้าจอมของ
จังหวดัเชียงราย)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตามโครงการส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมสืบสานประเพณีสรงน้ าพระธาตุจอมจ้อ อ าเภอเทงิ (หนึ่ง
ในพระธาตุเก้าจอมของจังหวดัเชียงราย)  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า  61  ล าดับที ่1)

50,000         -              พระธาตุ
จอมจ้อ

กองการศึกษา ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

12 โครงการสรงน้ าพระธาตุ
ศรีมหาโพธิ์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุศรี
มหาโพธิ ์  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  62  ล าดับ
ที ่ 2)

3,000           3,000          พระธาตุศรี
มหาโพธิ์

กองการศึกษา ด าเนินงาน
แล้ว
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

13 โครงการจัดงานประเพณี
ของจังหวดัและอ าเภอ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2563
(อุดหนุนอ าเภอเทงิ)

อุดหนุนใหแ้ก่ที่ท าการปกครองอ าเภอเทงิ ด าเนินงานตามโครงการจัด
งานประเพณีของจังหวดัและอ าเภอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  63  ล าดับที ่ 5)

10,000         10,000        อ าเภอเทงิ กองการศึกษา ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 13 โครงการ 664,000    217,440   



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 โครงการส่งเสริมคัดแยก
ขยะในชุมชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมคัดแยกขยะในชุมชน  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 66  ล าดับที ่1)

30,000         ๙,๐๐๐ ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 1 โครงการ 30,000      ๙,๐๐๐
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

แผนงานเคหะและชุมชน
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  





ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 โครงการก าจัดผักตบชวา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ตามโครงการก าจัดผักตบชวา   
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  67  ล าดับที ่ 3)

20,000                         -   ในเขตพื้นที่
 ทต.เวยีงเทงิ

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

2 โครงการคลองสวยน้ าใส เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ตามโครงการคลองสวยน้ าใส  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  67  ล าดับที ่ 1)

20,000                         -   ในเขตพื้นที่
 ทต.เวยีงเทงิ

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

3 โครงการจัดท าฝายต้นน้ า 
(Check Dam)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ตามโครงการจัดท าฝายต้นน้ า 
(Check Dam) (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  67 
ล าดับที ่ 4)

20,000                         -   ในเขตพื้นที่
 ทต.เวยีงเทงิ

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

4 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ตามโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  67  ล าดับที ่ 5)

20,000                         -   ในเขตพื้นที่
 ทต.เวยีงเทงิ

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

5 โครงการปลูกปาุชุมชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ตามโครงการปลูกปาุชุมชน  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  67  ล าดับที ่ 2)

20,000                         -   ในเขตพื้นที่
 ทต.เวยีงเทงิ

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

รวม 5 โครงการ 100,000       -           

แผนงานการเกษตร 
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 โครงการซ้อมแผนระงับ
อัคคีภยัในส านักงาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภยัในส านักงาน 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 -  2565  หน้า 68  ล าดับที ่ 3)

10,000                         -   ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

2 โครงการปอูงกันภยัภายใน
เขตเทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอูงกันภยัภายในเขตเทศบาล
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 68  ล าดับที ่ 1)

30,000                         -   ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

3 โครงการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาไฟปาุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม โครงการปอูงกันและแก้ไขปญัญาไฟปาุ  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า  68  ล าดับที ่4)

20,000                         -   ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

4 โครงการพฒันาศักยภาพ
สมาชิก อปพร.

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาศักยภาพสมาชิก  อปพร. 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 68  ล าดับที ่2)

30,000                         -   ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

5 โครงการลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า  69 ล าดับที ่ 5)

5,000                     4,185 ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

6 โครงการอบรมกฎหมาย
จราจรแก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายจราจรแก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  69  
ล าดับที ่ 6)

20,000                         -   ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

รวม 6 โครงการ 115,000    4,185       

5. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านสังคม ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน  
แผนงานรักษาความสงบภายใน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินงานตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 70  ล าดับที ่2)

35,000         ๓๓,๗๖๕ ในเขตพื้นที่
 ทต.เวยีงเทงิ

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

2 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น/ชุมชน ด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บา้น/ชุมชน ละ 20,000 
บาท (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 70  ล าดับที ่3)

140,000                       -   ในเขตพื้นที่
 ทต.เวยีงเทงิ

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

รวม 2 โครงการ 175,000    33,765     

แผนงานสังคมสงเคราะห์



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 โครงการงานสงเคราะห์
และบรรเทาทกุข์ราษฎร 
ประจ าป ี2563
(อุดหนุนกิ่งกาชาดเทงิ)

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ิ่งกาชาดอ าเภอเทงิ  ด าเนินการตามโครงการ
งานสงเคราะหแ์ละบรรเทาทกุข์ราษฎร ประจ าปี 2563  (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า  72  ล าดับที ่ 1)

5,000           ๕,๐๐๐ ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 1 โครงการ 5,000        ๕,๐๐๐
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แผนงานสาธารณสุข



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 โครงการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดอ าเภอเทงิ
  ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2563
(อุดหนุนอ าเภอเทงิ)

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหแ้ก่อ าเภอเทงิ ในการด าเนินงานตามโครงการ
ปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดอ าเภอเทงิ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2563 (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  73  ล าดับที ่ 
1)

10,000                 10,000 ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 1 โครงการ 10,000      10,000     



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 เงินสมทบ  สปสช. เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน  สปสช. 150,000          150,000 ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

2 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
(กองทุนวันละบาท)

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละ
บาท)

80,000                      -   ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจรในเขตเทศบาล 50,000                      -   ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

แผนงานงบกลาง

30





ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้สูงอาย ุในเขตรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลเวยีงเทงิ

7,671,600       4,663,000 ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

5 เบี้ยยังชีพคนพกิาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้พกิาร ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลเวยีงเทงิ  ในอัตราคนละ  800  บาท / เดือน

1,440,000          880,000 ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

6 เบี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้ติดชื้อเอดส์ ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  ในอัตราคนละ  500  บาท / เดือน

150,000               84,000 ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 6 โครงการ 9,541,600 5,777,000   
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 เงินเดือนนายก/รอง นายก เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่นายก/รองนายก 695,520       463,680      ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

2 เงินประจ าต าแหน่งนายก/
รอง นายก

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งใหแ้ก่นายก/รองนายก 120,000       80,000        ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

3 เงินค่าตอบแทนพเิศษ
ต าแหน่งนายก/รอง นายก

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนพเิศษใหแ้ก่นายกและรองนายก 120,000       80,000        ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

4 เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหแ้ก่ที่ปรึกษาและเลขานุการ นายก  198,720       77,280        ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

5 เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภา ทต.เวยีงเทงิ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหแ้ก ่ ประธานสภา ฯ  รองประธานสภา ฯ  
และสมาชิกสภาฯ

    1,490,400 761,760      ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

งานบริหารงานทัว่ไป
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6. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย





ที่



โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด
ของกิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถานะ
การ

หมาย
เหตุ


ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

6 เงินเดือนพนักงาน 
(พนักงานเทศบาล)

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ ตาม
ต าแหน่งดังต่อไปนี ้ 
   1. ปลัดเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ
   2. หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล
   3. หวัหน้าฝุายอ านวยการ
   4. นักทรัพยากรบคุคล
   5. นักวเิคระหน์โยบายและแผน
   6. นักพฒันาชุมชน
   7. นักจัดการงานทะเบยีนและบตัร
  8. นักวชิาการตรวจสอบภายใน
  9. เจ้าพนักงานธรุการ

    2,647,500 ๑,๖๑๕,๐๗๔ ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

7 เงินประจ าต าแหน่ง 
(พนักงานเทศบาล)

เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งหรือเงินเพิ่มอื่นใหแ้ก่พนักงานเทศบาล
ต าบลเวยีงเทงิ  ตามต าแหน่งดังนี ้             
    1. ต าแหน่งปลัดเทศบาล   
    2. หวัหน้าส านักปลัด  
    3. หวัหน้าฝุายอ านวยการ  

228,000       ๑๓๙,๕๔๘ ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

8 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ 
ลูกจ้างประจ า  ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้
    1. นักประชาสัมพนัธ์
    2. นักการ

518,900       ๓๔๓,๘๒๐ ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

9 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่พนักงานจ้าง ตามต าแหน่ง
ดังต่อไปนี้
1. พนักงานขับรถยนต์ (ทกัษะ) จ านวน  3  อัตรา
2. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  จ านวน 1 อัตรา
3. คนงานทั่วไป  จ านวน  3  อัตรา

883,000       ๕๖๔,๕๖๐ ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

10 เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินอื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง 
ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้
1. พนักงานขับรถยนต์ (ทกัษะ) จ านวน  2  อัตรา
2. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  จ านวน 1  อัตรา
3. คนงานทั่วไป  จ านวน  3  อัตรา

78,300         ๕๒,๒๐๐ ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

11 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติั
ราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่ อปท.

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์ใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ได้แก ่
        - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ
        - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกต้ัง
        - ค่าเบี้ยประชุม
                        ฯลฯ

50,000         -              ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

12 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิที่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบา้นตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบา้นของ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่4) 
พ.ศ. 2562 และหนังสือส่ังการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

148,000       ๑๑๔,๐๐๐ ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

13 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  เงินบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เกี่ยวกับการศึกษาบตุรของผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า  ที่มีสิทธไิด้รับตามระเบยีบ ฯ

146,000       ๓๔,๖๕๐ ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

14 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

177,000       ๒๑๓,๘๕๒ ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด
ด าเนินงาน

แล้ว

2. ค่าเช่าทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าทรัพย์สิน  เช่น  ค่าเช่าที่ธนารักษ ์ ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร

222,300       ๒๑๑,๘๙๔ ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด
ด าเนินงาน

แล้ว

3. ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต
เพื่อจ่ายเปน็ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตของเทศบาลเพื่อใช้
ในการปฏบิติังานและใหบ้ริการประชาชน

15,000         -              ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

4. ค่าติดต้ังโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเปน็ค่าติดต้ังโทรศัพทใ์นส านักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิเพื่อใช้
ในการปฏบิติังาน

30,000         -              ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง
วทิยุกระจายเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพ  หรือส่ิงพมิพต่์าง ๆ

5,000           -              ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

6. ค่าเบี้ยประกัน
เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินของเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ เบกิจ่าย
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภยั
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2562  และหนังสือส่ัง
การ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

20,000         ๑๓,๔๒๑ ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

15 รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพธิกีาร

1. จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร  จ านวน  10,000  บาท
ค าชี้แจง ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวญั ในการต้อนรับบคุคลหรือคณะ
บคุคลที่นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม  ศึกษาดูงาน การประชุมสภา
ทอ้งถิ่น  การประชุมระหวา่งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ฯลฯ  

10,000         ๔,๙๐๐ ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

2. ค่าใช้จ่ายในพธิทีางศาสนา / รัฐพธิี  จ านวน  10,000  บาท
ค าชี้แจง  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในพธิทีางศาสนา / รัฐพธิี เช่น กิจกรรม
วนัพอ่แหง่ชาติ  วนัแม่แหง่ชาติ  วนัปยิะมหาราช ฯลฯ 

10,000         -              ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั 
ค่าบริการจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบนิ ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ฯลฯ  เบกิจ่ายตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจุบนั   และ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปจัจุบนั

100,000       ๑๘๖,๗๐๙ ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

17 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก ่การประชาสัมพนัธ ์การรณรงค์ หรือ การ
ใหข้้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนใหท้ราบถึงสิทธแิละหน้าที่และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิก
วฒิุสภา  และหรือเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังตามที่คณะกรรมการการ
เลือกต้ังก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่วา่งและ
กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังใหม้ีการเลือกต้ังใหม่ และกรณีอื่นๆ) 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  74  ล าดับที ่ 4)

100,000       -              ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

18 โครงการเพิ่มศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
 พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน
 และประชาชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างผู้น า
ชุมชน และประชาชน  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  
หน้า  75  ล าดับที ่5)

50,000         ๔๔,๕๔๑ ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

19 โครงการศูนย์ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า  74  ล าดับที ่3)

10,000         -              ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ ยังไม่ได้

ด าเนินงาน

20 โครงการอบรมปอูงกัน
และปราบปรามการทจุริต
ในการปฏบิติังาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมปอูงกัน
และปราบปรามการทจุริตในการปฏบิติังานเพื่อพฒันาด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏบิติั  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565 หน้า 74 ล าดับที ่2)

10,000         -              ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

21 โครงการอบรมใหค้วามรู้
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ.2540

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า  75  ล าดับที ่7)

10,000         -              ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ ยังไม่ได้

ด าเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

22 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยฺสินของ เทศบาล ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

50,000         ๕๓,๑๓๐ ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

23 วสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
บนัทกึข้อความ   กระดาษตราครุฑ  กระดาษคาร์บอน  ตรายาง  น้ ายา
ลบค าผิด ปากกา ดินสอ แฟมู ไม้บรรทดั กาว ซอง ธงชาติ  คลิป  เทป
พวีซีีใส  ลวดเย็บกระดาษ  ตะแกรงวางเอกสาร ยางลบ ทะเบยีน
หนังสือ รับ-ส่ง  สมุดต่างๆ  น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน  แผงกั้นหอ้ง (Partition) ฯลฯ

50,000         ๔๕,๖๙๓ ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

24 วสัดุไฟฟาูและวทิยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟาูและวทิย ุเช่น  ฟวิส์  เทปพนัสายไฟฟาู 
สายไฟฟาู  ปล๊ักไฟฟาู  สวติซ์ไฟฟาู  หลอดไฟฟาู  เบรกเกอร์  ล าโพง   
ไมโครโพน  ขาต้ังไมโครโพน  หม้อแปลงไฟฟาู ฯลฯ

10,000         ๒๙,๘๙๐ ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

25 วสัดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว  เช่น ไม้กวาด น้ ายาล้างแก้วน้ า 
น้ ายาขัดหอ้งน้ า น้ ายาขัดพื้น แก้วน้ า  ผ้าปโูต๊ะ ฯลฯ

20,000         ๒๑,๕๕๔ ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

26 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้าง  เช่น  ไม ้ สี  แปรงทาสี  ปนูซีเมนต์  ปนู
ขาว   ทราย  ตะป ู  ค้อน  คีม  ขวาน  ฯลฯ

20,000         59,784        ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

27 วัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยาง
ใน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปนื  น้ ามัน
เบรค  หวัเทยีน ไขควง น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟล์ิมกรองแสง เข็มขัดนิรภยั ฯลฯ

10,000         -              ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

28 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนยานพาหนะ
ส่วนกลาง  รถยนต์  รถจักรยานยนต์   ทีใ่ช้ปฏิบัติราชการ 
เช่น น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเคร่ือง  น้ ามันจาระบ ี 
ฯลฯ

50,000      51,846        ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

29 วสัดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  พนัธุพ์ชื  ปุย  วสัดุเพาะช า  
สารเคมีปอูงกันและก าจัดศัตรูพชืและสัตว ์ฯลฯ

10,000         -              ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

30 วสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น  แผ่นซีดีบนัทกึข้อมูล Flash 
drive บนัทกึข้อมูล  เม้าส์   คีย์บอร์ด  แผ่นกรองแสง  ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์  ฯลฯ

30,000         2,670          ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

31 ค่าไฟฟาู เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูาทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบล
เวียงเทิง

1,000,000    1,034,896   ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

32 ค่าน้ าประปา เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปา  ค่าน้ าบาดาล  ทีอ่ยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเวียงเทิง 100,000    

96,980        ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

33 ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพท ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเวยีง
เทงิ

30,000         10,737        ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

34 ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม  เช่น  ค่าส่ือสารผ่าน
ดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  ค่าเช่า
เว็บไชต์   ค่าบริการดูแลเว็บไชต์  ฯลฯ

      50,000 31,488        ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

35 โครงการประเมินผลความ
พงึพอใจของผู้รับบริการ
เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาสถาบนัทางการศึกษา ในการประเมิน
ประสิทธภิาพและประสิทธผิลการปฏบิติังาน  ส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  ศึกษา วจิัย ประเมินผล หรือ
พฒันาระบบต่าง ๆ ซ่ึงมิใช ่เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภณัฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 76 ล าดับ
ที ่9)

      12,000 -              ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

36 โครงการจัดงานพระราช
พธิแีละงานรัฐพธิ ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
(อุดหนุนอ าเภอเทงิ)

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหแ้ก่อ าเภอเทงิ ในการด าเนินงานตามโครงการ
จัดงานพระราชพธิแีละงานรัฐพธิี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  74  ล าดับที ่ 1)

      10,000 10,000        ทต.เวยีงเทงิ ส านักปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 36 โครงการ 9,026,740    6450557
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แผนบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารงานคลัง



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  ตาม
ต าแหน่งดังนี้
         1. ผู้อ านวยการกองคลัง
         2. หวัหน้าฝุายบริหารงานคลัง
         3. นักวชิาการเงินและบญัชี
         4. นักวชิาการพสัดุ
         5. จพง.พสัดุ
         6. จพง.จัดเก็บรายได้
         7. จพง.การเงินและบญัชี

1,481,800  639,800      ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ด าเนินงาน
แล้ว

2 เงินประจ าต าแหน่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลต าบล
เวียงเทิง  ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้
         1. ผู้อ านวยการกองคลัง 
         2. หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง 

      60,000 28,000        ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ด าเนินงาน
แล้ว

3 ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง  ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้
        1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
        2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
        3. คนงานทัว่ไป

    408,700 268,640      ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ด าเนินงาน
แล้ว
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

4 เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใหแ้ก่พนักงานจ้างเทศบาลต าบล
เวยีงเทงิ  ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้
        1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ
        2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
        3. คนงานทั่วไป

30,200      23,920        ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ด าเนินงาน
แล้ว

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติั
ราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์ใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ได้แก ่
   - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรีณีพเิศษ
   - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
            ฯลฯ

      50,000 700             ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ด าเนินงาน
แล้ว

6    ค่าเช่าบา้น  เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิที่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบา้นตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบา้นของ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจุบนั และ
หนังสือส่ังการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

    108,000 59,000        ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ด าเนินงาน
แล้ว

7 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  เงินบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เกี่ยวกับการศึกษาบตุรของพนักงานเทศบาลต าบล
เวยีงเทงิ  ที่มีสิทธไิด้รับตามระเบยีบ ฯ

      25,000 -              ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ยังไม่ได้
ด าเนินงาน
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

8 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง
วทิยุกระจายเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพ  หรือส่ิงพมิพต่์าง ๆ

         9,000 6,565          ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ด าเนินงาน
แล้ว

2. ค่าเช่าทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร และเช่าทรัพย์สินอื่น

      72,000 42,000        ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ด าเนินงาน
แล้ว

9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  เปน็ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าผ่านทางด่วนพเิศษค่าบริการจอดรถ  
ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ฯลฯ เบกิจ่ายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 
2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจุบนั   และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

50,000         900             ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ด าเนินงาน
แล้ว

10 โครงการจัดเก็บภาษนีอก
สถานที่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษสัีญจร  เช่น  ปาูย
ประชาสัมพนัธ ์ รถประชาสัมพนัธ ์ เอกสารประชาสัมพนัธก์ารช าระ
ภาษ ี ฯลฯ (แผนพฒันาทอ้งถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  76  
ล าดับที ่10)

5,000           -              ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ยังไม่ได้
ด าเนินงาน
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

11 โครงการอบรมใหค้วามรู้
แก่ประชาชนด้านภาษี
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนด้าน
ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง  เช่น  ปาูยประชาสัมพนัธ ์ รถ
ประชาสัมพนัธ ์ เอกสารประชาสัมพนัธก์ารช าระภาษี  ฯลฯ  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  76  ล าดับที ่11)

20,000         -              ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลต าบล
เวยีงเทงิใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

      10,000 300             ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ด าเนินงาน
แล้ว

13  วัสดุส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร 
กระดาษบันทึกข้อความ  กระดาษตราครุฑ   กระดาษคาร์บอน 
ตรายาง น้ ายาลบค าผิด ปากกา ดินสอ   แฟ้ม  ไม้บรรทัด กาว 
ซอง ธงชาติ คลิป เทปพีวีซีใส ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวาง
เอกสาร ยางลบ ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง สมุดต่างๆ   ฯลฯ  และ
วัสดุส านักงานอื่น ๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป  ฯลฯ

      30,000 13,768        ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ด าเนินงาน
แล้ว

14 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยาง
ใน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปนื  น้ ามัน
เบรค  หวัเทยีน ไขควง น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟล์ิมกรองแสง เข็มขัดนิรภยั ฯลฯ

3,000           -              ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ยังไม่ได้
ด าเนินงาน
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

15 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนยานพาหนะ
ส่วนกลาง  รถยนต์  รถจักรยานยนต์   ทีใ่ช้ปฏิบัติราชการ 
เช่น น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเคร่ือง  น้ ามันจาระบ ี 
ฯลฯ

         3,000 718             ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ด าเนินงาน
แล้ว

16 วสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุ เกี่ยวกับคอมพวิเตอร์  เช่น  แผ่นดิสเก็ต  แผ่นซีดี
บนัทกึข้อมูล  Flash drive บนัทกึข้อมูล  หมึกคอมพวิเตอร์  เม้าส์   
คีย์บอร์ด  แผ่นกรองแสง ฯลฯ

      10,000 7,720          ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ด าเนินงาน
แล้ว

17 ค่าบริการไปรษณีย์ เพี่อจ่ายเปน็ค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์   ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรกนิกส์ (GFMIS)

15,000         11,450        ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 17 โครงการ 2,390,700  1,103,481   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ ตาม
ต าแหน่งดังต่อไปนี้
        -  เจ้าพนักงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั

291,300       192,380      ทต.เวยีงเทงิ สนง.ปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเปน็เงิน พสร. ใหแ้ก่พนักงานทศบาลต าบลเวยีงเทงิที่มีสิทธไิด้รับ
ตามระเบยีบ กฎหมาย หนังสือส่ังการ ฯลฯ  ตามต าแหน่งดังนี ้
        -  จพง.ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั

3,600           2,400          ทต.เวยีงเทงิ สนง.ปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่พนักงานจ้างเทศบาลต าบลเวยีง
เทงิ  ตามต าแหน่งดังนี ้
       1. ผู้ช่วย  จพง.ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั
       2. พนักงานวทิยุ (ทกัษะ) จ านวน 2 อัตรา 
       3. พนักงานดับเพลิง  (ทกัษะ) จ านวน 2 อัตรา
       4. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา

864,500       566,480      ทต.เวยีงเทงิ สนง.ปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

4 เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ใหแ้ก่
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  ตามต าแหน่งดังนี ้
       1. พนักงานวทิยุ (ทกัษะ) จ านวน 2 อัตรา 
       2. พนักงานดับเพลิง  (ทกัษะ) จ านวน 2 อัตรา
       3. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา

59,700         45,720        ทต.เวยีงเทงิ สนง.ปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติั
ราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ได้แก ่
        - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ
        - ค่าตอบแทน อปพร.  
        - ค่าท าขวญัฝุาอันตรายเปน็คร้ังคราว
                        ฯลฯ

         30,000 11,200        ทต.เวยีงเทงิ สนง.ปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

6 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิที่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบา้นตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบา้นของ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงจนถึง
ปจัจุบนั   และหนังสือส่ังการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

48,000         24,000        ทต.เวยีงเทงิ สนง.ปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

7 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  เงินบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เกี่ยวกับการศึกษาบตุรของพนักงานเทศบาล  ที่มี
สิทธไิด้รับตามระเบยีบ ฯ

8,400           -              ทต.เวยีงเทงิ สนง.ปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  เปน็ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าผ่านทางด่วนพเิศษค่าบริการจอดรถ  
ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ฯลฯ

20,000         -              ทต.เวยีงเทงิ สนง.ปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

48





ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลต าบล
เวยีงเทงิใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

30,000         105,152      ทต.เวยีงเทงิ สนง.ปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

10 วสัดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว  เช่น  ที่นอน  มีด  กระติกน้ า
ร้อน  กระติกน้ าแข็ง ไม้กวาด น้ ายาล้างแก้วน้ า น้ ายาขัดหอ้งน้ า น้ ายา
ขัดพื้น แก้วน้ า  ผ้าปโูต๊ะ ฯลฯ

10,000         1,400          ทต.เวยีงเทงิ สนง.ปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

11 วสัดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น  ค้อน  คีม ชะแลง  จอบ  เสียม  ส่ิว  
ขวาน  สวา่น  เล่ือย  ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ

           5,000 10,275        ทต.เวยีงเทงิ สนง.ปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

12 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  ยางนอก  
ยางใน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปนื  น้ ามัน
เบรค  หวัเทยีน ไขควง น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟล์ิมกรองแสง เข็มขัดนิรภยั ฯลฯ

70,000         41,800        ทต.เวยีงเทงิ สนง.ปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

13 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนยานพาหนะส่วนกลาง  
รถยนต์  รถจักรยานยนต์   ที่ใช้ปฏบิติัราชการ เช่น น้ ามันเบนซิน  
น้ ามันดีเซล  น้ ามันเคร่ือง  น้ ามันจาระบ ี ฯลฯ

50,000         19,895        ทต.เวยีงเทงิ สนง.ปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

14 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ เช่น  แอลกอฮอล์  ถุง
มือ  ส าลี  ผ้าพนัแผล  เปลหามคนไข ้ เคร่ืองวดัน้ าฝน  ถังเก็บ
เชื้อเพลิง  ฯลฯ

10,000         -              ทต.เวยีงเทงิ สนง.ปลัด
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

15 วสัดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลิง  เช่น  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง 
ฯลฯ

30,000         -              ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

16 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์  ได้แก ่ 
        1. รถกู้ภยั สีแดง  ทะเบยีน  บจ 9646   
        2. รถ อปฟร.  ทะเบยีน  บง 8859
ของเทศบาลต าบลเวยีงเทงิใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

       100,000 -              ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

รวม 16 โครงการ 1,630,500 1,020,702   
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  ตาม
ต าแหน่งดังนี้
         1. ผู้อ านวยการกองศึกษา
         2. นักวชิาการศึกษา

329,800       216,840      ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

2 เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งหรือเงินเพิ่มอื่นใหแ้ก่พนักงานเทศบาล
ต าบลเวยีงเทงิ  ตามต าแหน่งดังนี้
         -  ผู้อ านวยการกองศึกษา

42,000         -              ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

3 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติั
ราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์ใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ตามรายการดังต่อไปนี้
         - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ

10,000         -              ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

4 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธไิด้รับค่าเช่าบา้น
ตามระเบยีบ หนังสือส่ังการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  เบกิจ่ายตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบา้นของข้าราชการส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจุบนั

120,000       21,000        ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  เงินบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เกี่ยวกับการศึกษาบตุรของพนักงานเทศบาล  ที่มี
สิทธไิด้รับตามระเบยีบ ฯ

4,000           -              ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

6 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล

108,000       63,000        ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ และพนักงาน
จ้าง  เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าผ่านทางด่วน
พเิศษ  ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 
2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงจนถึงปจัจุบนั และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557

20,000         19,258        ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

8 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลต าบล          10,000 2,700          ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

9 วสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
บนัทกึข้อความ  กระดาษตราครุฑ   กระดาษคาร์บอน ตรายาง น้ ายา
ลบค าผิด ปากกา ดินสอ   แฟมู  ไม้บรรทดั กาว ซอง ธงชาติ คลิป เทป
พวีซีีใส ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ยางลบ ทะเบยีนหนังสือ
รับ-ส่ง สมุดต่างๆ   ฯลฯ  และวสัดุส านักงานอื่น ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏบิติังานทั่วไป  ฯลฯ

15,000         10,862        ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

10 วสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุ เกี่ยวกับคอมพวิเตอร์  เช่น  แผ่นดิสเก็ต  แผ่นซีดี
บนัทกึข้อมูล  Flash drive บนัทกึข้อมูล  หมึกคอมพวิเตอร์  เม้าส์   
คีย์บอร์ด  แผ่นกรองแสง ฯลฯ

10,000         -              ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

รวม 10 โครงการ 668,800    333,660   
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงานครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลต าบลเวยีง
เทงิ และครู ศพด.เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้
1. ร.ร.เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ
        1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  1 อัตรา
        2. ครู  จ านวน  12  อัตรา
        3. ครูผู้ช่วย จ านวน  1 อัตรา
2. ศพด.เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ
        1. ครู  จ านวน  2  อัตรา
        2. ครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  1  อัตรา

5,452,000    3,308,488   ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

2 เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งหรือเงินเพิ่มอื่นใหแ้ก่พนักงานครูสังกัด
โรงเรียนเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ และครู ศพด.เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ
ตามต าแหน่งดังต่อไปนี ้ 
1. ร.ร.เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ
          1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  1 อัตรา
          2. ครู  จ านวน  3  อัตรา

268,800       179,200      ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

3 เงินวทิยฐานะ เพื่อจ่ายเปน็เงินวทิยฐานะหรือเงินเพิ่มอื่นใหแ้ก่พนักงานครูสังกัดโรงเรียน
เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  ตามต าแหน่งดังต่อไปนี ้ 
    1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  1 อัตรา
    2. ครู (ครูวทิยฐานะช านาญการพเิศษ)  จ านวน  3  อัตรา
    3. ครู (ครูวทิยฐานะช านาญการ)  จ านวน  9  อัตรา
     4. ครู  ศพด. (ครูวทิยฐานะช านาญการ)  จ านวน 1 อัตรา

688,800       459,200      ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่พนักงานจ้าง ตามต าแหน่ง
ดังต่อไปนี้
         1. ผู้ช่วยครู  จ านวน  1  อัตรา
         2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี จ านวน  1  อัตรา
         3. ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  1  อัตรา
         4. ภารโรง  จ านวน  1  อัตรา

619,500       408,400      ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

5 เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินอื่น ๆ ใหแ้ก่พนักงาน
จ้าง ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้
         1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี จ านวน  1  อัตรา
         2. ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  1  อัตรา
         3. ภารโรง  จ านวน  1  อัตรา

25,600         19,080        ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

55





ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

6 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติั
ราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์ใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ตามรายการดังต่อไปนี้
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ 
- เงินค่าตอบแทนครูแกนน า (ยาเสพติด)
- เงินค่าตอบแทน จนท.องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  (ยาเสพติด)
- เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน ฯ
- เงินค่าตอบแทน ฯลฯ
(ศพด.เวยีงเทงิ,โรงเรียนเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ)

         50,000 -              ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

7 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง
วทิยุกระจายเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพ  หรือส่ิงพมิพต่์าง ๆ

15,000         2,408          ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

8 2. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล

210,000       236,000      ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ และพนักงาน
จ้าง  เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าผ่านทางด่วน
พเิศษ  ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ฯลฯ

      20,000 37,326        ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลต าบล
เวยีงเทงิใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ (ร.ร.เทศบาล+ศพด.)

      50,000 2,850          ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

11 วสัดุไฟฟาูและวทิยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟาูและวทิย ุเช่น  หลอดไฟฟาู  ฟวิส์ ปล๊ักไฟฟาู  
เทปพนัสายไฟ  ล าโพง  ไมโครโพน  ขาต้ังไมโครโพน ฯลฯ 
(ร.ร. เทศบาล+ศพด.)

      10,000 5,120          ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

12 วสัดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  น้ ายาล้างแก้วน้ า  
น้ ายาขัดหอ้งน้ า  น้ ายาขัดพื้น แก้วน้ าฯลฯ(ร.ร.เทศบาล+ศพด.)

      15,000 -              ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

13 ค่าอาหารเสริม (นม) 1. อาหารเสริม (นม) ศพด.  จ านวน  114,972  บาท 
ค าชี้แจง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่เด็ก ศพด. 
จ านวน  260 วนั อัตราจัดสรรคนละ  7.37 บาท ตามพระราชบญัญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 

2,926,038    1,604,720    ศพด. กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

14 2.  อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล  จ านวน  465,637  บาท
ค าชี้แจง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  จ านวน  260 วนั อัตราจัดสรร
คนละ  7.37 บาท  ตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2542

ท าสัญญารวม โรงเรียน
เทศบาล
ต าบลเวยีง
เทงิ

กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

57





ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

15 3. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนเวยีงเทงิ  (เทงิท านุประชา)  จ านวน  
1,803,144  บาท
ค าชี้แจง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนเวยีงเทงิ  (เทงิท านุประชา) ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเวยีง
เทงิ จ านวน  260 วนั อัตราจัดสรรคนละ  7.37 บาท  ตาม
พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2542

ท าสัญญารวม โรงเรียน
เวยีงเทงิ  
(เทงิท านุ
ประชา)

กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

16  4. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนวดัพระเกิดคงคาราม  จ านวน  
542,285  บาท
ค าชี้แจง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนวดัพระเกิดคงคาราม ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  
จ านวน  260 วนั อัตราจัดสรรคนละ  7.37 บาท  ตามพระราชบญัญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2542

ท าสัญญารวม  โรงเรียน
วดัพระเกิด
คงคาราม

กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

17 วสัดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ  น้ ามันทาไม ้ ทนิเนอร์  สี  
แปรงทาสี  ปนูซีเมนต์  ปนูขาว  ทราย  ตะป ู ค้อน  คีม  ทอ่น้ าและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ

10,000         8,740          ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ ด าเนินงาน

แล้ว

18 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนยานพาหนะ เคร่ืองตัด
หญ้า   รถจักรยานยนต์   ส่วนกลาง  รถยนต์  ที่ใช้ปฏบิติัราชการ เช่น 
น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเคร่ือง  น้ ามันจาระบ ี ฯลฯ

5,000           1,859          ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ ด าเนินงาน

แล้ว
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

19 วสัดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  พนัธุพ์ชื  ปุย  วสัดุเพาะช า  
สารเคมีปอูงกันและก าจัดศัตรูพชืและสัตว ์ฯลฯ

10,000         -              ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

20 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซม อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ ของเทศบาลต าบลเวยีงเทงิใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

150,000       103,000      โรงเรียน
เทศบาล
ต าบลเวยีง
เทงิ

กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

21 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัใหแ้ก่โรงเรียนเวยีงเทงิ (เทงิ
ท านุประชา) (941 คน* 200 วนั * 20 บาท) ตามพระราชบญัญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2542  และเบกิจ่ายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  55  ล าดับที ่ 1)

3,764,000    1,831,071   โรงเรียน
เทศบาล
ต าบลเวยีง
เทงิ

กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

22 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัใหแ้ก่โรงเรียนวดัพระเกิดคงคา
ราม  (283 คน* 200 วนั * 20 บาท) ตามพระราชบญัญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.
2542  และเบกิจ่ายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า  55  ล าดับที ่ 2)

  1,132,000 506,880      โรงเรียน
เทศบาล
ต าบลเวยีง
เทงิ

กองการศึกษา
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 22 โครงการ 15,421,738  8,714,342   
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ ตาม
ต าแหน่งดังต่อไปนี ้ 
     1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
     2. นักวชิาการสาธารณสุข
     3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข

910,800       597,340   ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

2 เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งใหแ้ก่พนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ 
ตามต าแหน่งดังต่อไปนี ้ 
1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

42,000         28,000     ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่พนักงานจ้างพนักงานเทศบาล
ต าบลเวยีงเทงิ ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้
         1. ผู้ช่วยนักวชิาการสาธารณสุข
         2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ
         3. คนงานทั่วไป

418,800       201,360   ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

4 เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใหแ้ก่พนักงานจ้างพนักงาน
เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้
         1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ จ านวน 1 คน
         2. คนงานทั่วไป จ านวน 1 คน

36,000         5,000       ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติั
ราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ได้แก ่
     - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ
     - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกต้ัง
     - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงความผิดทางละเมิด
     - ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น 
                 ฯลฯ

      20,000 -           ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

6 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิที่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบา้นตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบา้นของ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจุบนั  
และหนังสือส่ังการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

36,000         20,000     ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

7 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง
วทิยุกระจายเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพ  หรือส่ิงพมิพต่์าง ๆ

10,000         4,128       ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

8 2. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสัตว์
ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั  และจ้างเหมาบริการที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล

100,000       183,000   ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ และพนักงาน
จ้าง  เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าผ่านทางด่วน
พเิศษ  ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ฯลฯ

30,000         31,023     ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

61





ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลต าบล
เวยีงเทงิใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

30,000         494          ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

11 วสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
บนัทกึข้อความ   กระดาษตราครุฑ  กระดาษคาร์บอน  ตรายาง  น้ ายา
ลบค าผิด ปากกา ดินสอ แฟมู ไม้บรรทดั กาว ซอง ธงชาติ  คลิป  เทป
พวีซีีใส  ลวดเย็บกระดาษ  ตะแกรงวางเอกสาร ยางลบ ทะเบยีน
หนังสือ รับ-ส่ง  สมุดต่างๆ  น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน  แผงกั้นหอ้ง (Partition) ฯลฯ

30,000         26,252     ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

12 วสัดุไฟฟาูและวทิยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟาูและวทิย ุเช่น  ฟวิส์  เทปพนัสายไฟฟาู 
สายไฟฟาู  ปล๊ักไฟฟาู  สวติซ์ไฟฟาู  หลอดไฟฟาู  เบรกเกอร์  ล าโพง   
ไมโครโพน  ขาต้ังไมโครโพน  หม้อแปลงไฟฟาู ฯลฯ

5,000           900          ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

13 วสัดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว  เช่น ไม้กวาด น้ ายาล้างแก้วน้ า 
น้ ายาขัดหอ้งน้ า น้ ายาขัดพื้น แก้วน้ า  ผ้าปโูต๊ะ ฯลฯ

5,000           -           ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

14 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยาง
ใน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปนื  น้ ามัน
เบรค  หวัเทยีน ไขควง น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟล์ิมกรองแสง เข็มขัดนิรภยั ฯลฯ

5,000           -           ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

15 วสัดุงานบา้นงานครัว เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  น้ ายาล้าง
แก้วน้ า  น้ ายาขัดห้องน้ า  น้ ายาขัดพืน้ แก้วน้ าฯลฯ(ร.ร.
เทศบาล+ศพด.)

5,000           -           ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

16 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนยานพาหนะส่วนกลาง  
รถยนต์  รถจักรยานยนต์   ที่ใช้ปฏบิติัราชการ เช่น น้ ามันเบนซิน  
น้ ามันดีเซล  น้ ามันเคร่ือง  น้ ามันจาระบ ี ฯลฯ

20,000         1,741       ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

17 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ เช่น  วคัซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีด (โรคพษิสุนัขบา้)  แอลกอฮอล์  น้ ายาต่าง ๆ  ถุงมือ 
ฯลฯ

80,000         48,984     ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

18 วสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น  แผ่นซีดีบนัทกึข้อมูล Flash 
drive บนัทกึข้อมูล  เม้าส์   คีย์บอร์ด  แผ่นกรองแสง  ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์  ฯลฯ

10,000         9,750       ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 18 โครงการ 1,793,600 1,157,972   
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แผนงานเคหะและชุมชน



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ ตาม
ต าแหน่งดังต่อไปนี้
          1. ผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน 1 อัตรา
          2. วศิวกรโยธา จ านวน 1 อัตรา
          3. นายช่างโยธา  จ านวน 1 อัตรา

1,069,400    274,020   ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

2 เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งใหแ้ก่พนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิที่มี
สิทธไิด้รับตามระเบยีบ กฎหมาย ฯลฯ  ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้
          1. ผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน 1 อัตรา
          2. วศิวกรโยธา จ านวน 1 อัตรา

84,000         28,000     ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ใหแ้ก่พนักงาน
จ้างเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้
    1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ  จ านวน 1 อัตรา
    2. พนักงานขับรถยนต์(ทกัษะ)  จ านวน 1 อัตรา

272,800       100,360   ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

4 เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ใหแ้ก่พนักงาน
จ้างเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้
    1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ  จ านวน 1 อัตรา
    2. พนักงานขับรถยนต์(ทกัษะ)  จ านวน 1 อัตรา

30,300                   5,720 กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว
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งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน





ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติั
ราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ได้แก ่    
       - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ   
                       ฯลฯ

20,000         

-           

ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

6 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิที่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบา้นตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบา้นของ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที ่3) 
พ.ศ. 2559  และหนังสือส่ังการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

36,000         

-              

กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

7 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  เงินบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เกี่ยวกับการศึกษาบตุรของพนักงานเทศบาลต าบล
เวยีงเทงิ  ที่มีสิทธไิด้รับตามระเบยีบ ฯลฯ

15,400         

4,500       
ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง

ทต.เวยีงเทงิ
ด าเนินงาน

แล้ว

8 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล

192,000       

283,390   

ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ และพนักงาน
จ้าง  เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าผ่านทางด่วน
พเิศษ  ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ฯลฯ 

30,000         

8,420       

ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลต าบล
เวยีงเทงิใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

50,000         
7,451       

ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

65





ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

11 วสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
บนัทกึข้อความ กระดาษตราครุฑ กระดาษคาร์บอน ตรายาง น้ ายาลบ
ค าผิด ปากกา ดินสอ แฟมู ไม้บรรทดั กาว ซอง ธงชาติ คลิป เทปพวีซีี
ใส ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ยางลบ ทะเบยีนหนังสือรับ-
ส่ง สมุดต่างๆ ฯลฯ

10,000         7,830       ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

12 วสัดุไฟฟาูและวทิยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟาูและวทิย ุเช่น  หลอดไฟฟาู  ฟวิส์  เทปพนั
สายไฟ  สายไฟฟาู  ปล๊ักไฟฟาู  เบรกเกอร์  ล าโพง  ไมโครโฟน ฯลฯ

100,000       110,342   ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

13 วสัดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  น้ ามันทาไม ้ ทนิเนอร์   สี  
แปรงทาสี  ปนูขาว ปนูซีเมนต์  ทราย  กระเบื้อง  ตะปู  ค้อน  คีม 
เสียม จอบ ขวาน เล่ือย ทอ่ต่าง ๆ สวา่น โถส้วม เคร่ืองวดัขนาดเล็ก 
เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง อิฐ ฯลฯ

100,000       87,160     ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

14 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอร่ี  ยางนอก  
ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปนื  น้ ามันเบรก  หวัเทยีน  ไขควง ฯลฯ

20,000         -           ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

15 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น  น้ ามันดีเชล  น้ ามัน
เบนซิน  แก๊สหงุต้ม  น้ ามันจารบ ี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ

50,000         21,287     ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

16 วสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  แผ่นดิสเก็ต  แผ่นซีดีบนัทกึ
ข้อมูล Flash drive บนัทกึข้อมูล  หมึกคอมพวิเตอร์  เม้าส์   คีย์บอร์ด  
แผ่นกรองแสง ฯลฯ

10,000         4,037       ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 16 โครงการ 2,089,900    942,517   
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แผนงานเคหะและชุมชน



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้าง ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้
  - ผู้ช่วยนักวชิาการสวนสาธารณะ  จ านวน 1 อัตรา

250,500       163,680      ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

2 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติั
ราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ได้แก ่    
         - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ

3,000           -              ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

4 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล

222,000       263,800      ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

5 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลต าบล
เวยีงเทงิใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

25,000         7,380          ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

6 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น  น้ ามันดีเชล  น้ ามัน
เบนซิน  แก๊สหงุต้ม  น้ ามันจารบ ี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ

20,000         ๕,๖๖๑ .๓๐ ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

6 วสัดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ  พนัธุพ์ชื  ปุย  วสัดุเพาะช า  อุปกรณ์ในการ
ขยายพนัธุพ์ชื  เคียว  สปริงเกลอร์  กระชัง ฯลฯ

30,000         91,455        ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 6 โครงการ 550,500    526,315   
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งานสวนสาธารณะ



แผนงานเคหะและชุมชน



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนแก่ลูกจ้างประจ า ตามต าแหน่ง
ดังต่อไปนี้
   1. พนักงานขับรถยนต์  จ านวน 1 อัตรา

289,000    190,420      ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้าง ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้
 1. พนักงานขับรถยนต์ (ทกัษะ)  จ านวน 1 อัตรา  
 2. คนงานประจ ารถขยะ (ทกัษะ)  จ านวน 3 อัตรา

623,000       407,280      ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

3 เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง 20,800         19,560        ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

4 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติั
ราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ได้แก ่    
         - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ

20,000         -              ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

5 ค่าตอบแทนการ
ปฏบิติังานนอกเวลา
ราชการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 20,000         4,000          ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

6 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  เงินบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เกี่ยวกับการศึกษาบตุรของพนักงานเทศบาล  ที่มี
สิทธไิด้รับตามระเบยีบ ฯ

13,700         3,640          ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

7 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล

783,000       827,900      ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

68

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล





ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

8 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลต าบล
เวยีงเทงิใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

150,000       32,686        ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

9 วสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
บนัทกึข้อความ กระดาษตราครุฑ กระดาษคาร์บอน ตรายาง น้ ายาลบ
ค าผิด ปากกา ดินสอ แฟมู ไม้บรรทดั กาว ซอง ธงชาติ คลิป เทปพวีซีี
ใส ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ยางลบ ทะเบยีนหนังสือรับ-
ส่ง สมุดต่างๆ ฯลฯ

15,000         -              ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

10 วสัดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว  เช่น ไม้กวาด  แปรง  เข่ง มีด  
น้ ายาดับกล่ิน  ถัง ฯลฯ

50,000         45,603        ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

11 วสัดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  น้ ามันทาไม ้ ทนิเนอร์   สี  
แปรงทาสี  ปนูขาว ปนูซีเมนต์  ทราย  กระเบื้อง  ตะปู  ค้อน  คีม 
เสียม จอบ ขวาน เล่ือย ทอ่ต่าง ๆ สวา่น โถส้วม เคร่ืองวดัขนาดเล็ก 
เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง อิฐ ฯลฯ

20,000         2,935          ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

12 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยาง
ใน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปนื  น้ ามัน
เบรค  หวัเทยีน ไขควง น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟล์ิมกรองแสง เข็มขัดนิรภยั ฯลฯ

50,000         5,980          ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

69





ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

13 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น  น้ ามันดีเชล  น้ ามัน
เบนซิน  แก๊สหงุต้ม  น้ ามันจารบ ี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ

200,000       185,576      ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

14 วสัดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตร   เช่น  สารเคมีปอูงกันและก าจัด
ศัตรูพชืและสัตว ์ ปุย  วสัดุเพาะช า  สปริงเกลอร์  (Springkler)  พนัธุ์
พชื   กระซัง  ฯลฯ

10,000         6,970          ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 14 โครงการ 2,264,500    1,732,550   
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แผนงานเคหะและชุมชน



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ า  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าก าจัดส่ิง
ปฏกิูล  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
ค่าธรรมเนียม ค่าซักฟอก  ฯลฯ

23,800         9,000          ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

2 วสัดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  น้ ามันทาไม ้ ทนิเนอร์   สี  
แปรงทาสี  ปนูขาว ปนูซีเมนต์  ทราย  กระเบื้อง  ตะปู  ค้อน  คีม 
เสียม จอบ ขวาน เล่ือย ทอ่ต่าง ๆ สวา่น โถส้วม เคร่ืองวดัขนาดเล็ก 
เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง อิฐ ฯลฯ

10,000         9,000          ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 2 โครงการ 33,800      18,000     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวนัแม่แหง่ชาติ ประจ าปี
 พ.ศ.2563
(อุดหนุน คกก.พฒันาสตรี)

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหแ้ก่กลุ่มพฒันาสตรีอ าเภอเทงิ ในการ
ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ ประจ าปี 
พ.ศ.2563  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  78  
ล าดับที ่ 2)

5,000           -              อ าเภอเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน
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งานบ าบัดน้ าเสีย





ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

2 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวนัสตรีสากล ประจ าป ี
 พ.ศ.2563
(อุดหนุน คกก.พฒันาสตรี)

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหแ้ก่กลุ่มพฒันาสตรีอ าเภอเทงิ ในการ
ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวนัสตรีสากล ประจ าปี  พ.ศ.
2563  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  78  ล าดับที ่
1)

5,000                     5,000 อ าเภอเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

3 โครงการจัดท าแผนพฒันา
เทศบาลและแผนชุมชน

ค าชี้แจง  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
จัดท าแผนพฒันาเทศบาลและแผนชุมชน  เบกิจ่ายตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า  78  ล าดับที ่ 3)

10,000                   1,137 ในเขตพื้นที่
เทศบาล
ต าบลเวยีง
เทงิ

ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 3 โครงการ 20,000      6,137       
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคมพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลเวยีงเทงิ อัตราร้อยละ  5 ตามพระราชบญัญัติประกันสังคม

232000 131,290      
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

2 เงินสมทบกองทนุเงิน
ทดแทน

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน  พนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลเวยีงเทงิ อัตราร้อยละ  0.2 ตามพระราชบญัญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจุบนั

39782 8,478          
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

3 ส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกิดขึ้น หรือบรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเปน็ส่วนรวม หรือการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที ่ฯลฯ

100,000       92,419        
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

4 เงินสมทบสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหง่ประเทศไทย

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 45,220         45,215        
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

5 เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ทอ้งถิ่น (กบท.)

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการทอ้งถิ่น (กบท.) 
โดยค านวณจากประมาณการรายรับ ในอัตราร้อยละ 2 ไม่รวมเงิน
อุดหนุน พนับตัร เงินกู ้และเงินที่มีผู้อุทศิให ้ตามพระราชบญัญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2500

506,300       361,169      
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

6 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บ านาญ (ชคบ.)

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ  (ชคบ.) 18,800         20,160        
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

7 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า เพื่อจ่ายเปน็เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 242,370       161,578      
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

แผนงานงบกลาง
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

8 เงินกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (กบข.)

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.)

23,500         15,461        
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

9 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บตุรผู้รับบ านาญ

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรผู้รับบ านาญ 10,000         1,100          
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 9 โครงการ 1,217,972    836,870   
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งานบริหารงานทัว่ไป



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 เคร่ืองประเมินความพงึ
พอใจ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ เคร่ืองประเมินความพงึพอใจ  ประเมินความพงึ
พอใจได้ 5 ระดับ  จ านวน  2 เคร่ือง  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 86 ล าดับที ่ 6)

5,500           5,350          
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

2 ตู้เก็บเอกสาร 15 ล้ินชัก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ ตู้เก็บเอกสาร  15  ล้ินชัก  ขนาดกวา้ง 32 ชม. 
ลึก 47 ชม. สูง 132 ชม. จ านวน 3 ตู้  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 85 ล าดับที ่ 1)

18,450         18,450        
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

3 ตู้เก็บเอกสาร หน้ากระจก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร  หน้ากระจก  ขนาดกวา้ง  91  ชม. 
ลึก 45 ชม. สูง  183  ชม. จ านวน  2  ตู้  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า  85 ล าดับที ่ 3)  (ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม)

18,000         18,000        
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

4 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  4  
ล้ินชัก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  4  ล้ินชัก  จ านวน  1 ตู้ 
รายละเอียดตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณก าหนด 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 84 ล าดับที ่ 2)

7,900           7,900          
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

5 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  40 
ช่อง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง ขนาดกวา้ง  92 ซม. ยาว 
31 ซม. สูง 176 ซม. จ านวน  1  ตู้  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า 87 ล าดับที ่ 9)

7,000           7,000          
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

6 พดัลมต้ังพื้น         1. เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพดัลมต้ังพื้น  จ านวน  13,500  บาท 
ใบพดัขนาด  25  นิ้ว  6  ใบพดั  ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับส่าย
ซ้าย - ขวา และหยุดส่ายได้  ปรับระดับ ต่ า - สูง ได้  จ านวน  3 เคร่ือง 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 86 ล าดับที ่ 4) (ขนส่ง)
         2. เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดชื้อพดัลมต้ังพื้น จ านวน  1,500  บาท 

15,000         15,000        
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

7 พดัลมไอเย็น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ พดัลมไอเย็น คุณสมบติั ปรับแรงลมได้ไม่น้อย
กวา่ 3 ระดับ ปรับส่าย ซ้าย-ขวา ด้วยปุุมสวงิ ฐานพื้นมีล้อเคล่ือนย้าย 
จ านวน 1 เคร่ือง (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  
86  ล าดับที ่ 8)

7,000           7,000          
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

8 เคร่ืองท าน้ าร้อน - เย็น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน - เย็น จ านวน  1 เคร่ืองก๊อกน้ า
ร้อน  จ านวน 1 ก๊อก ก๊อกน้ าเย็น  จ านวน 1 ก๊อก  ราคาตามทอ้งตลาด  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 85 ล าดับที ่15 )(หอ้ง
ประชุม)

5,000           4,950          
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 8 รายการ 83,850         83,650        
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งานบริหารงานคลัง



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 เก้าอี้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้แบบมีล้อ  ฐานล่าง 5 แฉก  มีพนักพงิ มีที่วาง
แขน  ปรับสูง - ต่ า ด้วยระบบไฮโดรลิก  จ านวน  5  ตัว  (แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 86  ล าดับที ่7)

15,000         14,000        กองคลัง
ทต.เวยีงเทงิ

ด าเนินงาน
แล้ว

2 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเชอร์ หรือ LED สี ชนิด Network  
แบบที ่1 จ านวน 1 เคร่ือง   รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ก าหนด  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 
88  ล าดับที ่23)

10,000         9,800          
ทต.เวยีงเทงิ กองคลัง ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 2 รายการ 25,000         23,800        

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 ตู้ล็อคเกอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดชื้อตู้ล็อคเกอร์ แบบ  3  ประตู  จ านวน 1 ตู้ ขนาด
ของตู้ไม่น้อยกวา่  91(w)*45(D)*183 (H) ซม.(แผนพฒันาทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 88  ล าดับที ่ 17)

12,000         12,000        
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

2 พดัลมต้ังพื้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดชื้อพดัลมต้ังพื้น  ใบพดัขนาด  16  นิ้ว ปรับแรงลม
ได้ 3 ระดับหรือมากกวา่ จ านวน  1  เคร่ือง  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า 88  ล าดับที ่ 16)

1,500           1,500          
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

3 เล่ือยยนต์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดชื้อเล่ือยยนต์ บาร์โซ่ ขนาด  11.5 นิ้ว  เชื้อเพลิง
เบนซินหรือแกสโซฮอลล์  รอบความเร็ว 3500 RPM  ความจุน้ ามัน
เบนซิน  310 ML  ความจุน้ ามันเล้ียงโซ่ 210 ML จ านวน 1 เคร่ือง   
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 90  ล าดับที ่ 26)

6,000           -              
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ยังไม่ได้
ด าเนินงาน

4 ชุดดับเพลิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดชื้อชุดดับเพลิง จ านวน  2 ชุด ชุดละ 25,000 บาท 
(1 ชุด =เส้ือ,กางเกง,รองเทา้บู๊ท,ถุงมือ) จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 88  ล าดับที ่ 18)

50,000         50,000        
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

5 เคร่ืองคอมพวิเตอร์  
ส าหรับงานส านักงาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับส านักงาน  จ านวน 1 
เคร่ือง  รายละเอียดตามกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
ก าหนด  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 89  ล าดับ
ที ่ 24)

17,000         16,500        
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

แผนงานรักษาความสงบภายใน
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

6 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถึงหมึกพมิพ ์
(Ink Tank  Printer)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank  Printer) จ านวน 1 เคร่ือง  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ก าหนด  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 89  ล าดับที ่ 25)

4,300           4,200          
ทต.เวยีงเทงิ ส านักงานปลัด ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 6 รายการ 90,800         84,200        

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 ตู้เก็บเอกสาร  2 บาน 
ชนิดเหล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร  2 บาน ชนิดเหล็ก  จ านวน  1  ตู้  
รายละเอียดตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณก าหนด 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 91  ล าดับที ่ 34)

5,500           ๕,๕๐๐ 
ทต.เวยีงเทงิ กองการศึกษา ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 1 รายการ 5,500                     5,500

แผนงานการศึกษา
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งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 เคร่ืองปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดชื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
     -  ห้องที่ 1  ขนาด  20,000 บีทีย ู จ านวน  4  เคร่ือง  
เคร่ืองละ30,600  บาท
     -  ห้องที่ 2  ขนาด  20,000 บีทีย ู จ านวน  3  เคร่ือง  
เคร่ืองละ30,600  บาท
    -  ห้องที่ 3  ขนาด  20,000 บีทีย ู จ านวน  3  เคร่ือง  
เคร่ืองละ30,600  บาท
     -  ห้องที่ 4  ขนาด  20,000 บีทีย ู จ านวน  3  เคร่ือง  
เคร่ืองละ30,600  บาท
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 91  ล าดับ
ที ่ 35)

397,800    396,500      ร.ร.เทศบาล กองการศึกษา ด าเนินงาน
แล้ว

2 พัดลมโคจร เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดชื้อพัดลมโคจร ขนาด 3  ใบพัด ใบพัด
ขนาด  16  นิ้ว จ านวน  18  เคร่ือง
          -  ร.ร.เทศบาลต าบลเวียงเทิง  จ านวน  10  เคร่ือง 
          -  ศพด. เทศบาลต าบลเวียงเทิง  จ านวน 8 เคร่ือง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 92 ล าดับที ่
40)

21,600      21,420        ร.ร.เทศบาล
 +ศพด.

กองการศึกษา ด าเนินงาน
แล้ว

แผนงานการศึกษา
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ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

3 โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED) แบบ Smart  TV

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน ์แอล อ ีดี (LED) แบบ Smart  
TV ขนาด  32  นิ้ว  จ านวน 5 เคร่ือง  ตามรายการดังต่อไปนี้
   - ร.ร. เทศบาลต าบลเวียงเทิง  จ านวน  4  เคร่ือง
   - ศพด. เทศบาลต าบลเวียงเทิง  จ านวน  1  เคร่ือง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 92  ล าดับ
ที ่ 38)

47,500      45,000        ร.ร.เทศบาล
 +ศพด.

กองการศึกษา ด าเนินงาน
แล้ว

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานส านักงาน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน  
จ านวน  4 เคร่ือง  ตามรายการดังต่อไปนี้
   - ร.ร. เทศบาลต าบลเวียงเทิง  จ านวน  3  เคร่ือง
   - ศพด. เทศบาลต าบลเวียงเทิง  จ านวน  1  เคร่ือง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 92  ล าดับ
ที ่ 37)

68,000      66,000        ร.ร.เทศบาล
 +ศพด.

กองการศึกษา ด าเนินงาน
แล้ว

5 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank  Printer)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer)  จ านวน 2 เคร่ือง   
     - ร.ร. เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  จ านวน  1  เคร่ือง
     - ศพด. เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ  จ านวน  1  เคร่ือง
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 92 ล าดับที ่ 36)

8,600           7,780          ร.ร.เทศบาล
 +ศพด.

กองการศึกษา ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 5 รายการ 543,500       536,700      
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งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 ตู้เก็บเอกสาร  บานเล่ือน 
ชนิดเหล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร บานเล่ือน ชนิดเหล็ก  หน้ากระจก
ใส  ขนาดกวา้ง 149 ซม.  ลึก  40 ซม.  สูง  87 ซม. จ านวน  2 ตู้ 
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  91  ล าดับที ่ 32)

15,000         13,800        ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

2 ตู้คัลเลอร์บล็อก ชนิดไม้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้คัลเลอร์บล็อก ชนิดไม ้ ขนาด 4 ชั้น  ขนาด
กวา้ง 16 นิ้ว  ลึก  11  นิ้ว  สูง  45  นิ้ว  จ านวน  1 ตู้  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 91  ล าดับที ่ 33)

950              850             ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ส าหรับส านักงาน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับส านักงาน  
จ านวน 1 เคร่ือง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  
หน้า 90  ล าดับที ่ 30)

17,000      16,500        ทต.เวยีงเทงิ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 3 รายการ 32,950         31,150        

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์  ALL 
In  One ส าหรับงาน
ประมวลผล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  ALL In  One ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน  1  เคร่ือง  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า  94  ล าดับที ่ 45)

23,000         22,500        ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง ด าเนินงาน
แล้ว

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์  
ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  แบบ
ที ่2  จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่  19  นิ้ว  จ านวน  1  เคร่ือง  
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  94  ล าดับที ่ 47)

30,000         29,500        ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง ด าเนินงาน
แล้ว

3 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษขนาด 
A3

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)  ส าหรับกระดาษ  ขนาด  A3  จ านวน 1 เคร่ือง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  91  ล าดับ
ที ่ 34)

6,300         6,300          ทต.เวยีงเทงิ กองช่าง ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 3 รายการ 59,300         58,300        

แผนงานเคหะและชุมชน
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล



ที่



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
จ่ายจริง
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะ
การ

ด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 รถเข็นปนู ล้อคู่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถเข็นปนู ล้อคู่ ขนาดกวา้ง 63 ซม. ยาว  140 
ซม. สูง 75 ซม.  ล้อแม็กซ์ ขนาด 12 นิ้ว  โครงเหล็กแปบฺ  จ านวน  4 
คัน  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 90  ล าดับที ่ 29)

8,000           8,000          เตาเผาขยะ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงาน
แล้ว

รวม 1 รายการ 8,000           8,000          

แผนงานเคหะและชุมชน
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