
รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลเวียงเทิง
อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย



งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

1 โครงการถมดินพร้อม
ปรับเกล่ีย

ถมดินพร้อมปรับเกล่ีย ขนาดกว้าง  40 
เมตร  ยาว 80  เมตร หนา  1.00  
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,200 
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลเวียงเทิงก าหนด  (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565   
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  5  หน้า  38 ล าดับ
ท่ี  2)

200,000 หมู่ 14 กองช่าง 0 0 / โอนลด 
200,000

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณูโภคพ้ืนฐาน

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

2 โครงการก่อสร้างฐาน
ถังเก็บน้ าน้ าระบบ
ประปา ศพด.

ก่อสร้างฐานถังเก็บน้ า วางท่อระบาย  
ติดต้ังป๊ัมน้ า  วางถังไฟเบอร์กลาส 
ขนาดความจุ  1,500 ลิตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลเวียงเทิงก าหนด (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565   
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  5  หน้า  38  ล าดับ
ท่ี  1)

35,000    หมู่  15 กองช่าง 35,000 0 / ตามแผนฯ

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 7 เช่ือม ซอย 8 
 หมู่  20

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 
7 เช่ือม ซอย 8  ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว 460  เมตร หนา  0.15  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,840 ตาราง
เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลเวียงเทิงก าหนด  (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565   
เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  3  หน้า  48 
ล าดับท่ี  6)

1,000,000  หมู่  20 กองช่าง 825,000 175,000 / ตามแผนฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร



12

งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

4 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
 ซอย 11 หมู่ 2

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอย 11  ขนาดกว้าง 5  เมตร  ยาว 
220 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลเวียงเทิงก าหนด  (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565   
เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  3  หน้า  43  
ล าดับท่ี  3)

500,000  หมู่ 2 กองช่าง 499,000 1,000 / ตามแผนฯ

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

5 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์  คูเมือง  และ
ติดต้ังระบบบ าบัดน้ า
เสีย หมู่  1

ปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองและติดต้ังระบบ
บ าบัดน้ าเสีย หมู่ท่ี  1
    1. ก่อสร้างทางเดินบล็อคหญ้า
ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 90 
เมตร หนา 0.06  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  270 ตารางเมตร
ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 80 
เมตร หนา 0.06  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  240 ตารางเมตร  660 
ตารางเมตร
    2. ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียและ
ย้ายจุดติดต้ังระบบบ าบัดน้ าเสีย      
    3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับระดับ
การไหลของน้ าเสียในคูเมืองพร้อมปลูก
พันธ์ไม้บ าบัดน้ าเสีย  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลเวียงเทิงก าหนด  (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565   
เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  3  หน้า  39  
ล าดับท่ี  1)

1,163,400      หมู่  1 กองช่าง 1,160,000 3,400 / ตามแผนฯ

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

6 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก และ
ขยายไหล่ทาง  คสล. 
ซอยสันฝาง หมู่  14

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60  เมตร 
ยาว  304 เมตร  พร้อมบ่อพัก 
จ านวน 18 บ่อ  ขยายไหล่ทาง คสล. 
ขนาดกว้าง  0.90 เมตร  ยาว  310  
เมตร  หนา 0.12 เมตร หรือมีปริมาณ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลเวียงเทิงก าหนด  ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561 - 2565   เปล่ียนแปลง  ฉบับ
ท่ี  3  หน้า  45  ล าดับท่ี  4)

878,500  หมู่ 14 กองช่าง 878,500 0 / ตามแผนฯ

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

7 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก และ
ขยายไหล่ทาง คสล. 
ซอย 2 (ซ.ท่าวังทอง) 
หมู่ 15

วางท่อระบายน้ า  
        ช่วงท่ี 1 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  0.60 เมตร  ยาว  55  
เมตร  พร้อมบ่อพัก จ านวน  5 บ่อ และ
ขยายไหล่ทาง  คสล. ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  2 เมตร  หนา 0.15  เมตร 
ยาว  45  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า  90 ตารางเมตร
       ช่วงท่ี 2 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  0.60 เมตร  ยาว  106  
เมตร  พร้อมบ่อพัก จ านวน  13 บ่อ 
และขยายไหล่ทาง  คสล. ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า  1 เมตร  หนา 0.15  เมตร 
ยาว  123  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า  123 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลเวียงเทิงก าหนด  (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565   
เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  3  หน้า  47 
ล าดับท่ี  5)

868,000  หมู่ 15 กองช่าง 868,000 0 / ตามแผนฯ

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

8 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก วาง
รางระบายน้ า และ
ปรับปรุงลาน หน้า
หอประชุมประจ า
หมู่บ้าน  หมู่ 2

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก วางราง
ระบายน้ า และปรับปรุงลาน หน้า
หอประชุมประจ าหมู่บ้าน  
   1. วางท่อระบายน้ า  ขนาดเส้น
ผ่านศูนยฺกลาง  0.40 เมตร ยาว 10  
เมตร  พร้อมบ่อพัก จ านวน 1 บ่อ 
   2. รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูแบบมีฝาปิด  ขนาด กว้าง 
0.20  เมตร  ยาว  52  เมตร  หนา  
0.05  เมตร  ลึก  0.20  เมตร
   3.ปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว  19 
เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 114 ตารางเมตร
ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว  19 
เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 171 ตารางเมตร
ช่วงท่ี 3 ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว  
14 เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 238 ตารางเมตร
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 

500,000  หมู่ 2 กองช่าง 499,000 1,000 / ตามแผนฯ

รวม 8 โครงการ 5,144,900  4,764,500 180,400  

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

1 โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษเพ่ือชีวิต
เยาวชนท่ีบริโภค
ปลอดภัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการปลูกผักปลอด
สารพิษเพ่ือชีวิตเยาวชนท่ีบริโภค
ปลอดภัย เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561 - 2565  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 5  
หน้า 39  ล าดับท่ี 1)

10,000    เขตพ้ืนท่ี
เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

ส านักปลัด 9,135 865 / ตามแผนฯ

2 โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า  54  ล าดับท่ี  5)

10,000    เขตพ้ืนท่ี
เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

ส านักปลัด 8,400 1,600 / ตามแผนฯ

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

3 โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพในชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพในชุมชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557 (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561 - 2565  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 5 
หน้า  39  ล าดับท่ี  2)

10,000    เขตพ้ืนท่ี
เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

ส านักปลัด 16,710 3,290 / ตามแผนฯ

รวม 3 โครงการ 30,000    34,245    5,755     

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

1 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 55  
ล าดับท่ี 3)

70,000       ลาน
สุขภาพ 

ทต.เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

0 185    / โอนลด 
69,815

2 โครงการพัฒนาฝึกอบรม
บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการ
สถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการพัฒนา
ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษา  (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 56  
ล าดับท่ี 5)

20,000       ร.ร.ทต.
เวียงเทิง

ศพด.เวียง
เทิง

กอง
การศึกษา

0 20,000    / สถานการณ์
โควิด-19 
จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได้

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอนของครู

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  
หน้า 56  ล าดับท่ี 6)

15,000       ร.ร.ทต.
เวียงเทิง

ศพด.เวียง
เทิง

กอง
การศึกษา

0 15,000        / สถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได้

4 โครงการอบรมสงเสริมเฝ้า
ระวังพัฒนาการเด็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการอบรม
สงเสริมเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก  (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 57 
ล าดับท่ี 7)

15,000       ทต.เวียงเทิง กอง
การศึกษา

0 15,000        / สถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่
สามารถจัด
โครงการได้

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน
แผนงานการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังต่อไปน้ี
      1. ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน  ศพด.เทศบาลต าบลเวียงเทิง  
จ านวน  245,600  บาท  
     2. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
ร.ร.เทศบาลต าบลเวียงเทิง จ านวน  
960,000  บาท 
     3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  
จ านวน  20,000 บาท 
     4. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
ระบบ  ADSL จ านวน  9,600 บาท 
     5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน จ านวน  100,000 บาท 
     6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน จ านวน  50,000 
บาท 

2,732,000  ศพด.
,ร.ร.ทต.
เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

2,213,710 165,526    / โอนลด 
340,764

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

     7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) จ านวน  
200,000 บาท
     8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา  จ านวน 
15,000 บาท
     9. ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ระดับอนุบาล ร.ร.เทศบาล 
จ านวน 408,000  บาท  
     10. ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาล 
ร.ร.เทศบาล จ านวน 48,600 บาท
     11. ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับ
อนุบาล ร.ร.เทศบาล จ านวน 48,600 
บาท
     12. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับ
อนุบาล ร.ร.เทศบาล จ านวน 72,000 
บาท
   

ศพด.
,ร.ร.ทต.
เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

     12. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับ
อนุบาล ร.ร.เทศบาล จ านวน 72,000 
บาท
     13. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ระดับอนุบาล ร.ร.เทศบาล 
จ านวน 103,200 บาท
     14. ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ศพด. จ านวน  85,000  บาท 
     15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของ ร.ร. จ านวน 82,000 บาท 
(จากเงินรายได้ของเทศบาล 40,000 
บาท เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรร  
42,000  บาท)
     16. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ จ านวน 
150,000 บาท  
     17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนา
งานกิจกรรมนักเรียน ร.ร.เทศบาลต าบล
เวียงเทิง จ านวน 55,000 บาท
 

ศพด.
,ร.ร.ทต.
เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

     18. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนา
งานวิชาการ  ร.ร.เทศบาลต าบลเวียง
เทิง จ านวน 50,000 บาท
     19. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนา
งานกิจกรรมนักเรียน ศพด.เทศบาล
ต าบลเวียงเทิง จ านวน 30,000 บาท
ค าช้ีแจง   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า 58 - 60  ล าดับท่ี  10)

ศพด.
,ร.ร.ทต.
เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร



14

งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

6 โครงการอบรมการ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาในเขต
เทศบาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาใน
เขตเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า  57  ล าดับท่ี  8)

30,000    ทต.เวียง
เทิง

กอง
การศึกษา

26,780 3,220 / ตามแผนฯ

รวม 6 โครงการ 2,882,000  2,240,490 218,931  

งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

1 โครงการจัดการ
แข่งขันมหกรรมกีฬา
สัมพันธ์เทศบาล

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดการ
แข่งขันมหกรรมกีฬาสัมพันธ์เทศบาล    
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า  64  ล าดับท่ี 10)

100,000  ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

0 0 / โอนลด 
100,000
สถานการณ์
โควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีแข่งขันเรือ
ยาว อ าเภอเทิง คร้ังท่ี 
18

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
ประเพณีแข่งขันเรือยาว อ าเภอเทิง คร้ัง
ท่ี 18  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561 - 2565  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  5  
หน้า 40  ล าดับท่ี  1)

300,000  ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

0 0 / โอนลด 
300,000
สถานการณ์
โควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า  65  ล าดับท่ี 11)

10,000    ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

0 0 / โอนลด 
10,000
สถานการณ์
โควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้

4 โครงการส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันกีฬาของ
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาล

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
การจัดการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า 64 ล าดับท่ี 9)

10,000    ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

0 0 / โอนลด 
10,000
สถานการณ์
โควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้

5 โครงการจัดงาน
ประเพณีสืบชะตา
แม่น้ าอิง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ตามโครงการจัดงานประเพณีสืบชะตา
แม่น้ าอิง (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561 - 2565  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  5  
หน้า 40  ล าดับท่ี  2)

30,000    ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

27,200 2,800 / ตามแผนฯ

6 โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง    
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า  62  ล าดับท่ี 3)

100,000  ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

72,343 0 / โอนลด 
27,657

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

7 โครงการส่งเสริม
เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไปให้ปฏิบัติธรรม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปให้ปฏิบัติธรรม    
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า  63  ล าดับท่ี  6)

30,000    ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

5,450 0 / โอนลด 
24,550

8 โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์การหล่อเทียน
เน่ืองในเทศกาล
เข้าพรรษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ตาม โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การแห่
เทียนเข้าพรรษา  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  62  
ล าดับท่ี  4)

20,000    ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

0 0 / โอนลด 
20,000
สถานการณ์
โควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้

9 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพสืบสานภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสืบสาน
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  
65  ล าดับท่ี  12)

15,000    ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

0 0 / โอนลด 
15,000
สถานการณ์
โควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

10 โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุจอมจ้อ อ าเภอเทิง 
(หน่ึงในพระธาตุเก้า
จอมของจังหวัด
เชียงราย)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสืบสาน
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  65  
ล าดับท่ี  12)

50,000    ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

0 0 / โอนลด 
50,000
สถานการณ์
โควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้

11 โครงการสรงน้ าพระ
ธาตุศรีมหาโพธ์ิ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุศรีมหาโพธ์ิ 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า  62  ล าดับท่ี  2)

3,000       ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

3,000 0 / ตามแผนฯ

12 โครงการจัดงาน
ประเพณีของจังหวัด
และอ าเภอ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564
(อุดหนุนอ าเภอเทิง)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอเทิง ด าเนินงานตาม
โครงการจัดงานประเพณีของจังหวัด
และอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564   (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561 - 2565  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  5  
หน้า  41  ล าดับท่ี  4)

25,000    ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

2,163.83 ######## / ตามแผนฯ

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

13 โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง
 ประจ าปี  2564
(อุดหนุนจังหวัด
เชียงราย)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัฒนธรรม
จังหวัดเชียงรายด าเนินงานตามโครงการ
สืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ า
พระธาตุดอยตุง ประจ าปี  2564 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  5  หน้า  
41  ล าดับท่ี  3)

10,000    ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

10,000 0 / ตามแผนฯ

14 โครงการจัดงานหนาว
น้ีท่ีเวียงเทิง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการจัดงานหนาวน้ีท่ีเวียงเทิง  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565 เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  5  หน้า  
41  ล าดับท่ี  5)

100,000  ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

กอง
การศึกษา

99,807 193 / ตามแผนฯ

รวม 14 โครงการ 803,000  219,964 25,829  

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

1 โครงการส่งเสริมคัด
แยกขยะในชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมคัดแยกขยะในชุมชน  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า 66  ล าดับท่ี 1)

30,000    ทต.เวียง
เทิง

กอง
สาธารณสุ

ขและ
ส่ิงแวดล้อ

ม

0 30,000 / สถานการณ์
โควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้

รวม 1 โครงการ 30,000    -         30,000  

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
แผนงานเคหะและชุมชน

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

1 โครงการซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัยใน
ส านักงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อม
แผนระงับอัคคีภัยในส านักงาน  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  5 หน้า  43 
ล าดับท่ี  3)

5,000       ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

ส านักปลัด 0 5,000 / สถานการณ์
โควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้

2 โครงการป้องกันภัย
ภายในเขตเทศบาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันภัยภายในเขตเทศบาล 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  5 หน้า  
43  ล าดับท่ี  1)

10,000    ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

ส านักปลัด 0 10,000 / สถานการณ์
โควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญญาไฟป่า  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565 หน้า  68  ล าดับท่ี 4)

10,000    ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

ส านักปลัด 9,250 750 / ตามแผนฯ

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

5. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านสังคม ความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน  
แผนงานรักษาความสงบภายใน

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก อปพร.

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  5 หน้า  43 
ล าดับท่ี  2)

20,000    ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

ส านักปลัด 0 0 / โอนลด 
20,000 
สถานการณ์
โควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้

5 โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565 หน้า  69 ล าดับท่ี  5)

5,000       ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

ส านักปลัด 4950 50 / ตามแผนฯ

รวม 5 โครงการ 50,000    14,200   15,800  

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565  หน้า 70  ล าดับท่ี 2)

35,000    ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

กอง
สาธารณสุ

ขและ
ส่ิงแวดล้อ

ม

29,920 5,080 / ตามแผนฯ

2 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
ด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 
20,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 70  ล าดับ
ท่ี 3)

140,000  ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ต าบล

เวียงเทิง

กอง
สาธารณสุ

ขและ
ส่ิงแวดล้อ

ม

100,000 40,000 / ตามแผนฯ

รวม 2 โครงการ 175,000     129,920    45,080     

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนงานสาธารณสุข
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

1 โครงการงาน
สงเคราะห์และบรรเทา
ทุกข์ราษฎร ประจ าปี 
2564
(อุดหนุนก่ิงกาชาดเทิง)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ก่ิงกาชาด
อ าเภอเทิง  ด าเนินการตามโครงการงาน
สงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ราษฎร 
ประจ าปี 2564   (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2561 - 2565  เพ่ิมเติม  ฉบับ
ท่ี  5  หน้า  42  ล าดับท่ี  1)

5,000       ทต.เวียง
เทิง

ส านักปลัด 0 5,000 / สถานการณ์
โควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้

รวม 1 โครงการ 5,000      -         5,000    

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาปัญหายา
เสพติดอ าเภอเทิง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (อุดหนุน
อ าเภอเทิง)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อ าเภอเทิง 
ในการด าเนินงานตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอเทิง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  5  หน้า  
42  ล าดับท่ี  1)

30,000    ทต.เวียง
เทิง

ส านักปลัด 30,000 0 / ตามแผนฯ

2 โครงการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันแม่แห่งชาติ
 ประจ าปี พ.ศ.2564 
(อุดหนุนกลุ่มพัฒนา
สตรี)

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่ม
พัฒนาสตรีอ าเภอเทิง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันแม่
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2564  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  5  หน้า  
45  ล าดับท่ี  2)

5,000       ทต.เวียง
เทิง

ส านักปลัด 0 5,000 / สถานการณ์
โควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

3 โครงการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันสตรีสากล 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
(อุดหนุนกลุ่มพัฒนา
สตรี)

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่ม
พัฒนาสตรีอ าเภอเทิง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสตรี
สากล ประจ าปี  พ.ศ.2564 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565 เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  5  หน้า  
45  ล าดับท่ี  1)

5,000       ทต.เวียง
เทิง

ส านักปลัด 0 5,000 / สถานการณ์
โควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้

รวม 3 โครงการ 40,000    30,000   10,000  

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
 ผู้น าชุมชน และ
ประชาชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการเพ่ิมศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างผู้น าชุมชน และ
ประชาชน  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561 - 2565  หน้า  75  ล าดับท่ี 5)

50,000    ทต.เวียง
เทิง

ส านักปลัด 0 0 / โอนลด 
50,000 
สถานการณ์
โควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้

2 โครงการอบรมป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการอบรมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติ  (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 74 
ล าดับท่ี 2)

10,000    ทต.เวียง
เทิง

ส านักปลัด 8,710 1,290 / ตามแผนฯ

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

6. ยุทธศาสตร์ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานท่ัวไป

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

3 โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
2540

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการอบรมให้ความรู้
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
เช่น  ค่าวิทยากร  ป้าย  อาหารว่าง   
วัสดุในการอบรม ฯลฯ    (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 5 หน้า  44  ล าดับท่ี 
2)

10,000    ทต.เวียง
เทิง

ส านักปลัด 0 0 / โอนลด 
10,000 
สถานการณ์
โควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัด
โครงการได้

4 โครงการประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถาบันทาง
การศึกษา ในการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
เทศบาลต าบลเวียงเทิง  ศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซ่ึง
มิใช่ เพ่ือจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 
76 ล าดับท่ี 9)

    12,000 ทต.เวียง
เทิง

ส านักปลัด 11,000 1,000 / ตามแผนฯ

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ ไม่ได้ท า อยู่ระหว่าง ท าแล้ว

5 โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564
(อุดหนุนอ าเภอเทิง)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อ าเภอเทิง 
ในการด าเนินงานตามโครงการจัดงาน
พระราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  5  หน้า  44  ล าดับ
ท่ี  1)

    15,000 ทต.เวียง
เทิง

ส านักปลัด 15,000 0 / ตามแผนฯ

รวม 5 โครงการ 97,000    34,710   2,290    

สถานะการด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิ

 
ท่ี

 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินกา

ร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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ปัญหา อุปสรรค
       ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเทศไทยและในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลต าบลเวียงเทิง ประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ซ่ึงเทศบาลต าบลเวียงเทิงต้องด าเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง มีผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาลต าบลเวียงเทิง
ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564  เช่น โครงการ/กิจกรรม ท่ีเป็นลักษณะการรวมตัวของคนจ านวนมาก หรือ เส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโลก บางโครงการ/กิจกรรม
ไม่สามารถไม่สามารถด าเนินการต่อเน่ืองตามระยะ เช่น โครงการจัดอบรม กิจกรรมการสันทนาการ การจัดงานประเพณี ฯลฯ ท าให้ผลการด าเนินงานตามยุทธสาสตร์และแผน
พัฒนาท้องถ่ินมีเป้าหมายลดลง แต่เทศบาลต าบลเวียงเทิงได้ด าเนินเพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง/ปรับปรุง/แก้ไข แผนพัฒนาท้องถ่ิน และแก้ไขงบประมาณ โอนลด/โอนเพ่ิม งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระเบียบกฎหมายข้อส่ังการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลเวียงเทิงอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
    จากปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเทิง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับและรับมือเป็นระยะ มีการ

ติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน พร้อมท้ังตอบสนองความต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
อย่างแท้จริง อีกท้ังให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และเป็นธรรม อย่างมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ให้น าโครงการท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลเวียงเทิง ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป ท้ังน้ี ประชาชนทุกภาคส่วน สามารถ
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเทิง ประจ าปี พ.ศ.2564 ได้ตามช่องทางข้อมูลข่าวสาร อาทิ เวปไซต์เทศบาลต าบลเวียงเทิง
www.wiangthoeng.go.th หรือ ติดต่อ  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงเทิง เลขท่ี 3 หมู่ท่ี 15 ต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160 โทรศัพท์ 053-795321 
โทรสาร 053-669041 อีเมล์ wiangthoeng795@gmail.com 





แผนงานเคหะและชุมชน
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณูโภคพ้ืนฐาน















2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ





3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน





















4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  



5. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านสังคม ความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน  












