
 

E - PLAN 
(ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 
 

การรายงานผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2564) 

 
 

ของ 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
 



 
 

 

ประกาศ เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

******************************************* 
             ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง 
มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

             ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครัง้ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

            ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ เทศบาลต าบลเวียงเทิง ดังนี้  

 

ก. วิสัยทัศน์ 
เทศบาลเวียงเทิงเป็นเมืองน่าอยู่  คนมีสุข  มีการเรียนรู้และพัฒนา  บริหารจัดการก้าวหน้า  รักษาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

 
ข. พันธกิจ 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

  ง. การวางแผน 
      เทศบาลต าบลเวียงเทิง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 



   เทศบาลต าบลเวียงเทิง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อวันที่  -  โดยได้ก าหนดโครงการที่
จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 

ยุทธศาสตร ์

2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน 
งบ 

ประมาณ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

29 42,041,385.00 32 147,120,000.00 52 61,850,000.00 0 0.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ 

5 130,000.00 5 130,000.00 5 130,000.00 0 0.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
การศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

29 13,638,400.00 8 9,268,400.00 8 9,268,400.00 0 0.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
สังคมความมัน่คงในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

24 9,668,500.00 11 8,827,000.00 11 8,827,000.00 0 0.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

6 100,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 0 0.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

15 727,500.00 5 0.00 5 0.00 0 0.00 

รวม 108 66,305,785.00 62 165,375,400.00 82 80,105,400.00 0 0.00 

         

 
 
 
 



 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจดัท าแผน 4 ป ี

เปรยีบเทียบตามยทุธศาสตร ์

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจดัท าแผน 4 ป ี

เปรยีบเทียบตามยทุธศาสตร ์
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 จ. การจัดท างบประมาณ 

      ผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงเทิง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  -  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 57 โครงการ งบประมาณ 7,987,885.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้         

   
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
18 6,457,385.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 4 25,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 15 703,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 12 295,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 4 45,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 4 462,500.00 

รวม 57 7,987,885.00 

   

   แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ 
ตามข้อบญัญติั 



 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลเวียงเทิง  มีดังนี้ 

 
       

  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมา

ณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์คูเมือง  
ซอย  13  

หมู่ที่ 1 (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้ง

ที่ 2) 

  993,000.00 เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์คเูมอืง 

หมู่ที่ 1  

ปรับปรุงภูมิทัศน์คู
เมือง  พนังหินใหญ ่เรียง
หินยาแนวปอ้งกนัตลิ่ง
พัง  ยาวรวมไม่นอ้ย

กว่า 188 เมตร ฟุตบาท
ทางเดนิ กว้าง 1.50 เม

ตร 

2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
ถนน คสล. 
ซอย 22/4 

หมู่ที่ 1 (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้ง

ที่ 2) 

  260,000.00 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน 

คสล. ซอย 
22/4 หมู่ที่ 1 

ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน 
คสล. ซอย 22/4 หมู่ที่ 

1 ถนน คสล. หนา 
0.15 เมตร พีน้ที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 342 ตาราง
เมตร พรอ้มว่างท่อ คสล. 
ขนาด 40 ซม. จ านวน 
8 ท่อน พรอ้มบ่อพัก 

คสล. 

3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
ถนน คสล. 
ซอย 22/5 
หมู่ที่ 1(แผน
เพิ่มเตมิ ครั้ง

ที่ 2) 

  96,000.00 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน 

คสล. ซอย 
22/5 หมู่ที่ 1 

ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน 
คสล. ซอย 22/5 หมู่ที่ 

1 ถนน คสล. หนา 
0.15 เมตร  ยาว  25 

เมตร  พี้นที่ คสล. รวมไม่
น้อยกว่า 65 ตารางเมตร 



4 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการ
ก่อสร้าง
อาคาร

เอนกประสงค ์ 
หมู่ที่ 2 (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้ง

ที่ 2) 

  1,037,000.00 เพื่อก่อสร้าง
อาคาร

เอนกประสงค ์ 
หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์ หมู่ที่ 2  
ขนาดกว้าง  13 เมตร  
ยาว 16 เมตร สูง 4 

เมตร 

5 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการวาง
ท่อระบายน้ า 
พร้อมบอ่พัก
และขยายไหล่

ทาง คสล. 
ซอย 7 หมู่ที่ 
14 (แผน

เพิ่มเตมิ ครั้ง
ที่ 2) 

  456,000.00 เพื่อวางท่อ
ระบายน้ า 

พร้อมบอ่พัก
และขยายไหล่
ทาง คสล. ซอย 

7 หมู่ที่ 14 

วางท่อระบายน้ า ขนาด  
40 ซม. จ านวน  160  

ท่อน  พร้อมบอ่พัก 
จ านวน  21  บ่อ และ
ขยายไหล่ทาง คสล.  

หนา 0.12  เมตร  หรือ
มีพื้นที ่คสล. ไมน่้อยกว่า  

405 ตารางเมตร 

6 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการ
ขยายไหล่ทาง 
คสล. ซอย 4 

หมู่ที่ 14 
(แผนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2) 

  454,000.00 เพื่อขยายไหล่
ทาง คสล. ซอย 

4 หมู่ที่ 14 

ขยายไหล่ทาง คสล. หนา 
0.12 เมตร มีพื้นรวม
ทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่  
925 ตารางเมตร 

7 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการ
ติดตั้งราวกัน
ตกตามแนว
กันตลิ่งพัง
แม่น้ าลาว 
ระยะที่ 2  
หมู่ที่ 15 

(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  208,000.00 เพื่อติดตั้งราว
กันตกตามแนว

กันตลิ่งพัง
แม่น้ าลาว 

ระยะที่ 2  หมู่
ที่ 15 

ติดตั้งราวกันตกตาม แนว
กันตลิ่งพังแมน่้ าลาว 
ระยะที่ 2  ท่อเหลก็
เคลือบสังกะสี ยาวไม่
น้อยกว่า  183 เมตร 

8 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการ
ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค ์
คสล. หมู่ที่ 
15 (แผน

เพิ่มเตมิ ครั้ง
ที่ 2) 

  418,000.00 เพื่อก่อสร้าง
ลาน

เอนกประสงค ์
คสล. หมู่ที่ 15 

ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค ์ คสล. 

ขนาดกว้าง  14  เมตร  
ยาว  43  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า  602  

ตารางเมตร 



9 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการวาง
ท่อระบายน้ า
พร้อมบอ่พัก 
ซอย 2 (ซอย
ท่าวังทอง)  
หมู่ที่ 15 

(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  179,000.00 เพื่อวางท่อ
ระบายน้ า

พร้อมบอ่พัก 
ซอย 2 (ซอย

ท่าวังทอง)  หมู่
ที่ 15 

วางท่อระบายน้ า ขนาด  
60 ซม.  จ านวน 58  
ท่อน  พร้อมบก่พัก 

จ านวน 6 บ่อ  

1
0 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์คูเมือง  
ซอย 3 หมู่ที่ 
20 (แผน

เพิ่มเตมิ ครั้ง
ที่ 2) 

  648,000.00 เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์คเูมอืง  
ซอย 3 หมู่ที่ 

20 

ปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมอืง  
ซอย 3 โดยการเรียงหิน
ใหญ่ ขนาดกว้างไมน่้อย
กว่า 3 เมตร ยาวไม่นอ้ย
กว่า 180 เมตร  ขยาย

ไหล่ทาง คสล. หนา 
0.12 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไมน่้อยกว่า 180 

ตารางเมตร 

1
1 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการ
ปรับปรุง

เปลี่ยนฝาราง
ระบายน้ า  

คสล.  ซอย 1 
หมู่ที่ 20 

(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  251,000.00 เพื่อปรับปรุง
เปลี่ยนฝาราง

ระบายน้ า  
คสล.  ซอย 1 

หมู่ที่ 20 

ปรับปรุงเปลี่ยนฝาราง
ระบายน้ า  คสล.  ขนาด
ฝารางกว้าง 0.80 เมตร  

ยาว  1.5  เมตร  
จ านวน  92  ฝา  ซอย 

1 หมู่ที่ 20 

1
2 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการ
ปรับปรุง

อาคารเตาเผา
ขยะ  (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้ง

ที่ 3) 

  60,000.00 เพื่อปรับปรุง
อาคารเตาเผา

ขยะ 

ซ่อมแซมหลังคา อาคาร
เตาเผาขยะ  พื้นที่หลังคา
โดยรวม  198  ตาราง

เมตร 

1
3 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการ
ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้ง

ที่ 3) 

รายได้อื่น 
ๆ 

600,000.00 เพื่อก่อสร้าง
สนามเดก็เล่น
สร้างปัญญา 

ก่อสร้างสนามเดก็เลน่
สร้างปัญญา  บริเวณ

พื้นที ่ กว้าง 18  เมตร  
ยาว  20  เมตร จ านวน  

8  ฐาน 



1
4 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุง/

ซ่อมแซม
อาคารเรียน
และอาคาร
ประกอบ 

(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3) 

  150,000.00 เพื่อค่าใช้จ่าย
ในการ

ปรับปรุง/
ซ่อมแซม

อาคารเรียน
และอาคาร
ประกอบ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

1
5 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการ
ก่อสร้าง

ทางเดนิเท้า   
หมู่  15 

(แผน 4 ปี 
เพิ่มเตมิครั้งที่ 

4) 

  179,000.00 ก่อสร้าง
ทางเดนิเท้า  
ตามแนวกนั
ตลิ่งพังแมน่้ า

ลาว 

ก่อสร้างทางเดินเท้า  
ขนาดกว้างไม่นอ้ยกว่า  
2 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า  
135  หนาไม่น้อยกว่า  

0.10  เมตร   

1
6 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการ
ซ่อมแซม

เตาเผาขยะ 
(แผน 4 ปี 

เพิ่มเตมิครั้งที่ 
4) 

  400,000.00 เพื่อซ่อมแซม
เตาเผาขยะ

ของแทศบาล
ต าบลเวียงเทิง 

ช่อมแซมเตาเผาขยะของ
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

จ านวน 3 เตา 

1
7 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการ
ขยายเขต
ประปา  ซ. 
บ้านนางพัช
ริญา  หมู่ 2 
(แผน 4 ปี 

เพิ่มเตมิครั้งที่ 
4) 

  45,595.00 เพื่อขยายเขต
ประปาให้

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค 
บริโภค 

ขยายเขตประปา  ซอย
บ้านนางพัชริญา  

ประสานท่อโดยรัดแยก
เหล็กหล่อเหนียวใชก้ับ

ท่อ PVC 150X2" 
จ านวน 1 ชุด ความยาว
ท่อ PB &AElig; 50 มม. 

ยาวรวม 70 เมตร 

1
8 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการ
ขยายเขต

ประปา    ซ.
ท่าวังทอง  
หมู่  15 

(แผน 4 ปี 
เพิ่มเตมิครั้งที่ 

4) 

  22,790.00 เพื่อขยายเขต
ประปาให้

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค 
บริโภค 

"ขยายเขตประปา  ซ.ท่า
วังทอง ประสานทอ่โดย
สามทาง PB 50 มม. 

จ านวน 1 ตัว ความยาว
ท่อ PB  &AElig; 50 มม. 

ยาวรวม 40 เมตร 



1
9 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ โครงการ
อบรมส่งเสริม
อาชีพกลุม่

ผู้สูงอายุ (ท า
ไม้กวาด) 

(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  5,000.00 เพื่อส่งเสริม
อาชีพกลุม่
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลเวียง

เทิง 

2
0 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ โครงการ
อบรมส่งเสริม
อาชีพกลุม่
สตร ี(แผน

เพิ่มเตมิ ครั้ง
ที่ 2) 

  5,000.00 เพื่อส่งเสริม
อาชีพกลุม่สตร ี

สตรีในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

2
1 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ โครงการ
อบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้

พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
(แผนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2) 

  5,000.00 เพื่อส่งเสริม
อาชีพกลุม่ผู้
พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้พิการและผู้ดอ้ยโอกาส
ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

2
2 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ โครงการ
อบรมเพิ่ม

ศักยภาพการ
จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์

สินค้าชุมชน 
(แผนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2) 

  10,000.00 เพื่อเพิม่
ศักยภาพการ

จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์

สินค้าชุมชน 

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบของเทศบาล

ต าบลเวียงเทิง 

2
3 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

โครงการ
ส่งเสริม

ศักยภาพสืบ
สานประเพณี

และภูมิ
ปัญญาของ
ผู้สูงอายุ 

  15,000.00 เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพสืบ
สานประเพณี
และภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุและประชาชน 

2
4 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

โครงการ
พัฒนา

ฝึกอบรม
บุคลากร

ทางการศึกษา
และ

คณะกรรมกา
รสถานศกึษา 
(แผนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2) 

  20,000.00 เพื่ออบรม
บุคลากร

ทางการศึกษา
และ

คณะกรรมการ
สถานศกึษา 

บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการ

สถานศกึษา 

2
5 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

โครงการ
อบรมสงเสริม

เฝ้าระวัง
พัฒนาการ
เด็ก (แผน

เพิ่มเตมิ ครั้ง
ที่ 2) 

  10,000.00 เพื่ออบรมสง
เสริมเฝ้าระวัง
พัฒนาการเดก็  

เด็กและประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบลเวียง

เทิง 



2
6 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมวนั
เด็กแห่งชาต ิ
(แผนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2) 

  70,000.00 เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุน
การพัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐาน

การศกึษาทั้งใน
ระบบและนอก

ระบบ 

เด็กในพืน้ที่เขต
รับผิดชอบของเทศบาล

ต าบลเวียงเทิง 

2
7 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

โครงการ
จัดการแข่งขัน
มหกรรมกีฬา

สัมพันธ์
เทศบาล 

(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  50,000.00 เพื่อให้
ประชาชนมี

สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและ

เพื่อสรา้งความ
สามัคคีใน

ชุมชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง 

2
8 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

โครงการ
ส่งเสริมการ

จัดการแข่งขัน
กีฬาของ

เยาวชนและ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
(แผนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2) 

  20,000.00 เพื่อให้
ประชาชนมี

สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและ

เพื่อสรา้งความ
สามัคคีใน

ชุมชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง 

2
9 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

โครงการส่ง
นักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขนั 

(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  20,000.00 เพื่อให้
ประชาชนมี

สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและ

เพื่อสรา้งความ
สามัคคีใน

ชุมชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง 



3
0 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

โครงการ
ส่งเสริมและ
อนรุักษ์การ
หล่อเทียน
เนื่องใน
เทศกาล

เข้าพรรษา 
(แผนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2) 

  20,000.00 เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุน
การอนรุักษ์ 
บ ารุงรักษา 

ศิลปะ ศาสนา 
จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
วัฒนธรรม
ล้านนาอันดี

งามของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

3
1 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

โครงการจัด
งานวันลอย

กระทง (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้ง

ที่ 2) 

  100,000.0
0 

เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุน
การอนรุักษ์ 
บ ารุงรักษา 

ศิลปะ ศาสนา 
จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
วัฒนธรรม
ล้านนาอันดี

งามของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

3
2 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

โครงการ
ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรร
มสืบสาน

ประเพณีสรง
น้ าพระธาตุ
เก้าจอม
จังหวัด

เชียงราย 
(พระธาตุจอม
จ้อ อ าเภอ

เทิง) ประจ าปี 
2562 (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้ง

ที่ 2) 

  35,000.00 เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุน
การอนรุักษ์ 
บ ารุงรักษา 

ศิลปะ ศาสนา 
จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
วัฒนธรรม
ล้านนาอันดี

งามของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 



3
3 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

โครงการ
ส่งเสริม

เยาวชนและ
ประชาชนทั้ว
ไปให้ปฏิบัติ
ธรรม (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้ง

ที่ 2) 

  30,000.00 เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุน
การอนรุักษ์ 
บ ารุงรักษา 

ศิลปะ ศาสนา 
จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
วัฒนธรรม
ล้านนาอันดี

งามของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

3
4 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

โครงการสรง
น้ าพระธาตุศรี

มหาโพธิ ์
(แผนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2) 

  3,000.00 เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุน
การอนรุักษ์ 
บ ารุงรักษา 

ศิลปะ ศาสนา 
จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
วัฒนธรรม
ล้านนาอันดี

งามของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

3
5 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

โครงการจัด
งานประเพณี

สืบชะตา
แม่น้ าอิงและ
แข่งขนัเรือ
ยาว อ าเภอ
เทิง ครั้งที ่
16  (แผน

เพิ่มเตมิ ครั้ง
ที่ 2) 

  300,000.0
0 

เพื่อจัดงาน
ประเพณีสืบ

ชะตาแมน่้ าองิ
และแข่งขันเรอื
ยาว อ าเภอเทิง 

ครั้งที่ 16  

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

และประชาชนอ าเภอเทิง 

3
6 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

โครงการจัด
งานพระราช
พิธีและงานรฐั
พิธี  ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
(แผนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2) 

  5,000.00 เพื่อเป็นการ
แสดงความ

จงรกัภักดีตอ่
สถาบัน

พระมหากษัตริ
ย์ ปลูกฝัง
จิตส านกึ  
รักษา

ขนบธรรมเนีย
ม  วัฒนธรรม  
ประเพณี อันดี

งาม 

ประชาชนเขตพืน้ที่
อ าเภอเทงิและอ าเภอ

ข้างเคียง 



3
7 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

โครงการจัด
งานประเพณี
ของจังหวดั
และอ าเภอ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
(แผนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2) 

  5,000.00 เพื่ออนุรกัษ์ 
รักษา

ขนบธรรมเนีย
ม  วัฒนธรรม  
ประเพณ ีอันดี
งามไว้ให้คนรุ่น
หลังได้สืบทอด

ต่อไป 

ประชาชนเขตพืน้ที่
อ าเภอเทงิและอ าเภอ

ข้างเคียง 

3
8 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคมความมัน่คงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา

ไฟป่า 

  20,000.00 ป้องกันการเกิด
ไฟป่าลุกลาม
เข้ามาในพืน้ที่

ชุมชน 

อาสาสมัครหมู่บ้าน
จ านวน 100 คน 

3
9 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคมความมัน่คงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการลด
อุบัติเหตุทาง

ถนนช่วง
เทศกาล 

  5,000.00 เพื่อรณรงค์
ป้องกันและ

แก้ไขอุบัติเหตุ
และอุบัติภัย

ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลเวียง

เทิง 

4
0 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคมความมัน่คงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
ฝึกอบรมการ
ป้องกันภัย
ภายในเขต
เทศบาล 

  30,000.00 เพื่อฝกึอบรม
การป้องกนัภัย

ภายในเขต
เทศบาล 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลเวียง

เทิง 

4
1 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคมความมัน่คงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
ฝึกอบรม

สมาชิก    อป
พร. (แผน

เพิ่มเตมิ ครั้ง
ที่ 2) 

  50,000.00 เพื่ออบรม
สมาชิก อปพร. 

สมาชิก อปพร. 

4
2 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคมความมัน่คงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
พัฒนาศัพย

ภาพของศูนย์  
อปพร. (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้ง

ที่ 2) 

  30,000.00 เพื่อพัฒนาศัพย
ภาพของศูนย์  

อปพร. 

สมาชิก อปพร. 

4
3 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคมความมัน่คงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

"โครงการงาน
สงเคราะห์

และบรรเทา
ทุกข์ราษฎร 
ประจ าปี 

2562 (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้ง

ที่ 2) 

  5,000.00 เพื่อช่วยเหลอื 
บรรเทาทกุข ์ 
แก้ไขปัญหา
ทางสังคม 

เขตพื้นทีอ่ าเภอเทงิ   



4
4 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคมความมัน่คงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

"โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
อ าเภอเทงิ  
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ.2562 

(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  5,000.00 เพื่อป้องกัน
และแก้ไข

ปัญหายาเสพ
ติด  

เขตพื้นทีอ่ าเภอเทงิ   

4
5 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคมความมัน่คงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการจัด
กิจกรรมเนื่อง

ในวันสตรี
สากล 

ประจ าปี  
พ.ศ.2562  

(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  5,000.00 เพื่ออดุหนุน
กลุ่มพัฒนา

สตรีอ าเภอเทิง 

กลุ่มสตรีเขตพื้นที่อ าเภอ
เทิง   

4
6 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคมความมัน่คงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการจัด
กิจกรรมเนื่อง

ในวันแม่
แห่งชาต ิ

ประจ าปี พ.ศ.
2562 (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้ง

ที่ 2) 

  5,000.00 เพื่ออดุหนุน
กลุ่มพัฒนา

สตรีอ าเภอเทิง 

กลุ่มสตรีเขตพื้นที่อ าเภอ
เทิง   

4
7 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคมความมัน่คงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
อบรมหมอ
หมู่บ้านใน
พระราช
ประสงค ์

(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  46,200.00 เพื่ออดุหนุน
เงินอาสาสมัคร
สาธารณสขุ

ประจ าหมู่บ้าน
ด าเนนิการตาม

โครงการ 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

4
8 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคมความมัน่คงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการต้าน
ภันมะเร็งเต้า

นม (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้ง

ที่ 2) 

  46,200.00 เพื่ออดุหนุน
เงินอาสาสมัคร
สาธารณสขุ

ประจ าหมู่บ้าน
ด าเนนิการตาม

โครงการ 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

4
9 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคมความมัน่คงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
ควบคุมโรค
หนอนพยาธ ิ
(แผนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2) 

  47,600.00 เพื่ออดุหนุน
เงินอาสาสมัคร
สาธารณสขุ

ประจ าหมู่บ้าน
ด าเนนิการตาม

โครงการ 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 



5
0 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ
รณรงคก์าร
คัดแยกขยะ 
(แผนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2) 

  30,000.00 เพื่อลดจ านวน
ขยะในเขต

พื้นที่เทศบาล
ต าบลเวียงเทิง 

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

5
1 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ
คลองสวยน้ า

ใส (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้ง

ที่ 2) 

  5,000.00 เพื่อด าเนนิงาน
ตามโครงการ

คลองสวยน้ าใส 

แหล่งน้ าสาธารณะในเขต
พี้นที่เทศบาลต าบลเวียง

เทิง 

5
2 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม  โครงการ
ปลูกป่าชุมชน 
(แผนเพิ่มเติม 

ครั้งที ่2) 

  5,000.00 เพื่อด าเนนิงาน
ตามโครงการ
ปลูกป่าชุมชน 

ที่สาธารณะในเขตพีน้ที่
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

5
3 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ
ก าจัด

ผักตบชวา 
(แผนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2) 

  5,000.00 เพื่อด าเนนิงาน
ตามโครงการ

ก าจัด
ผักตบชวา 

แหล่งน้ าสาธารณะในเขต
พี้นที่เทศบาลต าบลเวียง

เทิง 

5
4 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง 
(แผนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2) 

  200,000.0
0 

เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายใน

การด าเนนิการ
เลือกตั้ง 

ในเขตพืน้ทีร่ับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลเวียง

เทิง 

5
5 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร โครงการ
จัดเก็บภาษี
นอกสถานที ่
(แผนเพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2) 

  5,000.00 เพื่อบรกิารเชิง
รุก โดยการ
ออกจัดเก็บ
ภาษีนอก
สถานที ่

ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาล

ต าบลเวียงเทิง 

5
6 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร
ของทาง
ราชการ 

เทศบาลต าบล
เวียงเทิง 
ประจ าปี 

2562 (แผน 
4 ปี เพิ่มเตมิ

ครั้งที่ 4) 

  200,000.0
0 

เพื่อปรับปรุง
และพัฒนา
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ
ทางราชการ 

เทศบาลต าบล
เวียงเทิง 
ประจ าปี 
2562 

จ้างเหมาหุ้มเสากลาง
กลมด้วยไมอ้ัดสัก หุ้มเสา

เหลี่ยมด้วยไม้อัดสกั 
จัดท าเค้าน์เตอร์แบบโค้ง
ด้วยไม้อัดสัก  จัดท าชัน้
วางเอกสารด้วยไม้อัดสกั 
ชุ้มประตูดว้ยไม้อัดสกั 

ฯลฯ 



5
7 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร โครงการ
พัฒนา

ศักยภาพ
ผู้บริหาร 

สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 

พนักงานจ้าง 
ผู้น าชุมชน 

และ
ประชาชน 
(แผน 4 ปี 

เพิ่มเตมิครั้งที่ 
4) 

  57,500.00 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหาร 

สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 

พนักงานจ้าง 
ผู้น าชุมชน 

และประชาชน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน

เทศบาล พนักงานจ้าง 
ผู้น าชุมชน และ

ประชาชน 

 
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

         เทศบาลต าบลเวียงเทิง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 22 โครงการ  จ านวนเงิน 3,962,132  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจ านวน 21 โครงการ จ านวนเงิน 3,052,132  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 

     
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

การก่อหนีผ้กูพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ การเบกิจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

9 3,635,080.00 8 2,725,080.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ 1 6,630.00 1 6,630.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา  
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณที้องถิ่น 

6 230,040.00 6 230,040.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคมความ
มั่นคงในชวีิตและทรัพย์สิน 

3 50,382.00 3 50,382.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม 3 40,000.00 3 40,000.00 

รวม 22 3,962,132.00 21 3,052,132.00 

      



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

         

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สญัญา 

คู่สญัญา 
วันที่เซ็น
สญัญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนนิ 
งาน 

1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน 
คสล. ซอย 
22/4 หมู่ที่ 1 
(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  260,000.00 259,000.00 หจก.
เชียงรายบ้ิ
วอิน 
005/2562 

19/03/2562 60 

2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน 
คสล. ซอย 
22/5 หมู่ที่ 
1(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  96,000.00 95,000.00 หจก.
เชียงรายบ้ิ
วอิน 
004/2562 

19/03/2562 60 

3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์ 
หมู่ที่ 2 (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 
2) 

  1,037,000.00 910,000.00 หจก.รุง่เรอืง
108คอน
สตรัคชั่น 
E02/2562 

27/06/2562 90 

4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวาง
ท่อระบายน้ า 
พร้อมบอ่พัก
และขยายไหล่
ทาง คสล. 
ซอย 7 หมู่ที่ 
14 (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 
2) 

  456,000.00 455,000.00 หจก.พรยมล
ก่อสร้าง 
002/2562 

07/03/2562 90 

5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยาย
ไหล่ทาง คสล. 
ซอย 4 หมู่ที่ 
14 (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้งที ่
2) 

  454,000.00 452,000.00 หจก.พรยมล
ก่อสร้าง 
007/2562 

05/06/2562 45 

6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
ราวกนัตกตาม
แนวกันตลิ่งพัง
แม่น้ าลาว 
ระยะที่ 2  หมู่
ที่ 15 (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 
2) 

  208,000.00 207,000.00 หจก.หมอก
เหมย
พาณิชย์  
001/2562 

19/03/2562 60 



7 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ 
คสล. หมู่ที่ 
15 (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 
2) 

  418,000.00 416,000.00 หจก.บีวี 
คอนแทรค
เตอร์ 
008/2562 

11/06/2562 45 

8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
เปลี่ยนฝาราง
ระบายน้ า  
คสล.  ซอย 1 
หมู่ที่ 20 
(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  251,000.00 250,000.00 หจก.หมอก
เหมย
พาณิชย์  
003/2562 

01/05/2562 60 

9 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 
3) 

รายได้
อื่น ๆ 

600,000.00 102,000.00 283/2562 13/03/2562 5 

          15,080.00 203/2562 13/03/2562 3 

          300,000.00 006/2562 26/03/2562 45 

          110,000.00 387/2562 04/06/2562 30 

          64,000.00 394/2562 18/06/2562 30 

10 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรม
เพิ่มศักยภาพ
การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน 
(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  10,000.00 360.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา 
450/2562 

18/07/2562 7 

          3,480.00 เมษา
พาณิชย์ 
348/2562 

18/07/2562 2 

          2,790.00 นางสาคร 
ช านาญเวียง 
451/2562 

18/07/2562 7 

11 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศกึษา  
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพสืบ
สานประเพณี
และภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ 

  15,000.00 5,500.00 305/2562 23/04/2562 2 

          1,500.00 307/2562 23/04/2562 2 

          500.00 306/2562 23/04/2562 2 



          7,500.00 308/2562 23/04/2562 2 

12 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศกึษา  
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมวนั
เด็กแห่งชาติ 
(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  70,000.00 1,250.00 146/2562  09/01/2562 3 

          1,000.00 147/2562 09/01/2562 4 

          18,272.00 109/2562 09/01/2562 1 

          5,700.00 148/2562 09/01/2562 3 

          1,500.00 145/2562 09/01/2562 3 

          5,000.00 143/2562 09/01/2562 3 

          3,500.00 144/2562 09/01/2562 3 

          20,970.00 108/2562 09/01/2562 1 

13 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศกึษา  
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการ
ส่งเสริมและ
อนรุักษ์การ
หล่อเทียน
เนื่องใน
เทศกาล
เข้าพรรษา 
(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  20,000.00 12,100.00 338/2562 02/07/2562 1 

          1,050.00 339/2562 02/07/2562 1 

          6,500.00 443/2562 02/07/2562 1 

          350.00 444/2562 02/07/2562 1 

14 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศกึษา  
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
งานวันลอย
กระทง (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 
2) 

  100,000.00 15,000.00 063/2562 20/11/2561 3 

          10,000.00 064/2562 20/11/2561 3 

          30,000.00 065/2562 20/11/2561 3 

          5,000.00 068/2562 20/11/2561 3 

          20,000.00 069/2562 20/11/2561 3 

          15,000.00 070/2562 20/11/2561 3 

          4,848.00 051/2562 16/11/2561 1 



15 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศกึษา  
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สืบสาน
ประเพณีสรง
น้ าพระธาตุเก้า
จอมจังหวัด
เชียงราย (พระ
ธาตุจอมจอ้ 
อ าเภอเทงิ) 
ประจ าปี 
2562 (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 
2) 

  35,000.00 35,000.00 344/2562 15/08/2562 11 

16 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศกึษา  
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสรง
น้ าพระธาตุศรี
มหาโพธิ์ (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 
2) 

  3,000.00 3,000.00 249/2562 18/03/2562 3 

17 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม
ความ
มั่นคงใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟ
ป่า 

  20,000.00 10,500.00 นครเทิงการ
ดับเพลิง 
206/2562 

14/03/2562 1 

          360.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา 
244/2562 

14/03/2562 1 

          8,000.00 นางวันเพ็ญ 
บุญแสนไชย 
245/2562 

14/03/2562 2 

18 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม
ความ
มั่นคงใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาล 

  5,000.00 2,070.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา 
098/2562 

26/12/2561 1 

          1,152.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา 
291/2562 

11/04/2562 1 



19 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม
ความ
มั่นคงใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
ฝึกอบรมการ
ป้องกันภัย
ภายในเขต
เทศบาล 

  30,000.00 6,300.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา 
410/2562 

28/06/2562 1 

          22,000.00 นครเทิงการ
ดับเพลิง 
323/2562 

28/06/2562 1 

20 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ
รณรงคก์ารคัด
แยกขยะ (แผน
เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 
2) 

  30,000.00 1,200.00 เจพี
คอมพิวเตอร์ 
350/2562 

18/07/2562 2 

          10,500.00 มี ดี ไซด์ 
454/2562 

18/07/2562 15 

          13,500.00 ประเสรฐิ 
พรมมา 
453/2562 

18/07/2562 15 

          4,800.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา 
463/2562 

26/07/2562 10 

21 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการคลอง
สวยน้ าใส 
(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  5,000.00 5,000.00 จิราภรณ์ 
เดชคุ้ม 
292/2562 

29/03/2562 7 

22 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการก าจัด
ผักตบชวา 
(แผนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2) 

  5,000.00 2,500.00 จิราภรณ์ 
เดชคุ้ม 
298/2562 

03/04/2562 3 

          500.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา 
296/2562 

03/04/2562 2 

          2,000.00 เมธี มหา
วงศนันท์ 
297/2562 

03/04/2562 3 

 
 



 
รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ป ี2562 

เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

           

ยุทธ 
ศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

29 42,041,385.00 18 6,457,385.00 9 3,635,080.00 8 2,725,080.00 8 2,725,080.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ 

5 130,000.00 4 25,000.00 1 6,630.00 1 6,630.00 1 6,630.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
การศกึษา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

29 13,638,400.00 15 703,000.00 6 230,040.00 6 230,040.00 6 230,040.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
สังคมความมัน่คงในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

24 9,668,500.00 12 295,000.00 3 50,382.00 3 50,382.00 3 50,382.00 



ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

6 100,000.00 4 45,000.00 3 40,000.00 3 40,000.00 3 40,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

15 727,500.00 4 462,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 
 
 
 
 
 



 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรยีบเทยีบตามขั้นตอน 

เปรยีบเทียบตามยทุธศาสตร ์

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทยีบตามขั้นตอน 

เปรยีบเทียบตามยทุธศาสตร ์
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา  ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี
ท้องถ่ิน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสงัคมความมัน่คงในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา  ศิลปะ วฒันธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสงัคมความมัน่คงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 



 
 
 ช.ผลการด าเนินงาน 

                  เทศบาลต าบลเวียงเทิง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2562 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
    อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย  
ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ  

  

 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. ซอย 22/4 หมู่ที่ 1 (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 

 
(ใส่รูป) 

 
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. ซอย 22/5 หมู่ที่ 1(แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 

 
(ใส่รูป) 

 

3. โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 14 (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 
2) 

 
(ใส่รูป) 

 
4. โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 14 (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 

 
(ใส่รูป) 

 

5. โครงการติดตั้งราวกันตกตามแนวกันตลิ่งพังแม่น้ าลาว ระยะที่ 2  หมู่ที่ 15 (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 

 
(ใส่รูป) 

 
6. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 15 (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 

 
(ใส่รูป) 

 

7. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางระบายน้ า  คสล.  ซอย 1 หมู่ที่ 20 (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 

 
(ใส่รูป) 

 
8. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (แผนเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3) 

 
(ใส่รูป) 

 

9. โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 

 
(ใส่รูป) 

 
10. โครงการส่งเสริมศักยภาพสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 

 
(ใส่รูป) 

 
11. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (แผนเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) 

 
(ใส่รูป) 

 

12. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การหล่อเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (แผนเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) 

 
(ใส่รูป) 



 
13. โครงการจัดงานวันลอยกระทง (แผนเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) 

 
(ใส่รูป) 

 

14. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสรงน้ าพระธาตุเก้าจอมจังหวัดเชียงราย (พระธาตุจอม
จ้อ อ าเภอเทิง) ประจ าปี 2562 (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 

 
(ใส่รูป) 

 
15. โครงการสรงน้ าพระธาตุศรีมหาโพธิ์ (แผนเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) 

 
(ใส่รูป) 

 
16. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 

 
(ใส่รูป) 

 
17. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

 
(ใส่รูป) 

 
18. โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยภายในเขตเทศบาล 

 
(ใส่รูป) 

 
19. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ (แผนเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) 

 
(ใส่รูป) 

 
20. โครงการคลองสวยน้ าใส (แผนเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) 

 
(ใส่รูป) 

 
21. โครงการก าจัดผักตบชวา (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 

 
(ใส่รูป) 

      ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ เทศบาลต าบลเวียงเทิง ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะ
ต่อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  3 ตุลาคม 2562 

 
นายก เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

   
  

ข้อมูล ณ 03/10/2562 

   
    

 

 
 



 
 


