
1 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
********************************* 

                 ด้วยรฐัธรรมนูญ มาตรา 253    ก าหนดให้ อปท. สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ   รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ 
๑๓  ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล   ต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
                 ดังน้ัน     เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง      จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ   การใช้จ่าย   และผลการด าเนินงาน    รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน    ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ   องค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง ดังนี ้
 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เวียง  
"บ้านเมืองน่าอยู ่คุณภาพชีวิตก้าวหน้า เกษตรพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมล้ าค่า การศึกษาเด่น เน้นสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" 
 
ข. พันธกิจ ของอบต.เวียง  
    1. ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและก้าวทันเทคโนโลย ี 
    2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน อย่างทั่วถึง  
    3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้านจารีต วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง  
    4. ชุมชนมีศักยภาพและรายได้จาก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร อุตสาหกรรม  
    5. ชุมชนมีความสะอาด ปราศจากมลพิษ  
    6. การคมนาคมสะดวก และปลอดภัย  
    7. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพ  
    8. การด าเนินงานและการบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได ้ 
    9. ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของรัฐและกิจกรรมทางการเมือง  
    10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ      
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เวียงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร ์
ดังนี้ 
          ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
          ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
          ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน     
          ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 
          ยุทธศาสตรท์ี ่5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     
          ยุทธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
          
ง. การวางแผน 
                  อบต.เวียง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2564)  และ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน    เช่น  การจัดเวทีประชาคม   การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที ่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป  
                   อบต.เวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 และ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน  2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี ้
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ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

24 5,152,000 27 6,857,000 26 5,450,000 26 5,600,000 5 1,100,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

27 975,000 33 1,498,000 30 1,403,000 27 1,020,000 27 1,020,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

17 2,881,200 16 2,887,770 21 3,542,760 22 3,503,760 20 3,126,760 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

8 160,000 9 260,000 7 160,000 7 160,000 7 160,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

5 80,000 8 120,000 4 90,000 4 90,000 4 90,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

11 242,000 14 18,152,000 14 18,395,800 14 18,395,800 14 18,395,800 

รวม 
         

92  
     

9,490,200  
               

107  
               

29,774,770  
               

102  
               

29,041,560  
               

100  
               

28,769,560  
               

77  
               

23,892,560  
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 
                    ผูบ้รหิาร อบต.เวียง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 โดย
มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562     จ านวน 104
โครงการ งบประมาณ พ.ศ. 28,237,770 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  24 5,330,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  33 1,498,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  16 2,877,770 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม 9 260,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 8 120,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน  14 18,152,000 

รวม 104 28,237,770 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณ  ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
แยกตามแต่ละยุทธศาสตร ์
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ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมและการเกษตรกรรม

ยทุธศาสตร์ที่ 5 พฒันาด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารงาน
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เวียง มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารที่ท าการ อส
ม. หมู่ที่ 23 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือปรับปรุงต่อเติมอาคารที่
ท าการ อสม.ให้สามารถใช้
พ้ืนที่เป็นประโยชน์มากขึ้น 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร 
สูง 3.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ปรับปรุงต่อเติมไม่น้อยกว่า 
16.00 ตารางเมตร และ กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร 
สูง 2.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ปรับปรุงต่อเติมไม่น้อยกว่า 
16.00 ตารางเมตร 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคารที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 เพ่ือใช้ในการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงเวทีที่ 1 กว้าง 3.20 
เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ปรับปรุงเวทีไม่น้อยกว่า 
25.60 ตารางเมตร และ 
ปรับปรุงเวทีที่ 2 กว้าง 2.60 
เมตร ยาว 5.00 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ปรับปรุงเวทีไม่น้อยกว่า 
13.00 ตารางเมตร 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 5 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนภายในชุมชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ยาว 145 เมตร พร้อมบ่อ
พัก 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 7 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือใช้เป็นเส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7 กว้าง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

งบประมาณ
ประจ าปี 

480,000.00 เพ่ือให้ชุมชนมีแหล่งน้ า
สะอาดและเพียงพอกับการ
อุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงระบบกรองน้ า คสล.ก
ว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 
2.40 เมตร จ านวน 1 ระบบ 
 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 12 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือนภายในชุมชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ยาว 116 เมตร และยาว 
29 เมตรพร้อมบ่อพัก คสล. 
 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 16 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือใช้เป็นเส้นทางสัญจร
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร เร่ิมต้นที่
บ้านนายบุญเลิศ ทองสา สิ้นสุด
สวนนายประสิทธิ์ กว้างขวาง 
 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 19 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
ในหมู่บ้าน 

ถนน คสล. ซอย 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร เร่ิมต้น
สวนนางค า พลเจริญ สิ้นสุดนา
นางพรกนก พรชัย 
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9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 22 

งบประมาณ
ประจ าปี 

150,000.00 เพ่ือใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้า
พ้ืนที่เกษตรกรรม 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 560.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร มี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
156.80 ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่
ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 
1,960.00 ตารางเมตร เร่ิมต้น
ที่สวน นางมูล ดู่อู๊ด สิ้นสุดที่สวน 
นายจรัล ดู่อุด 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าพ้ืนที่
การเกษตร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

500,000.00 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังที่ช ารุดเสียหาย ให้มี
สภาพที่ดีในการสัญจรของ
ประชาชน 

ถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่การเกษตร
ภายในเขตต าบลเวียง 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเข้าพ้ืนที่
การเกษตร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

400,000.00 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกที่ช ารุดเสียหาย ให้มี
สภาพที่ดีในการสัญจรของ
ประชาชน 

ถนนหินคลุกเข้าพ้ืนที่การเกษตร
ภายในเขตต าบลเวียง 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 3 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างภายใน
เส้นทางสัญจรในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
จ านวน 20 จุด 

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 4 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างภายใน
เส้นทางสัญจรในชุมชน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 6 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างภายใน
เส้นทางสัญจรในชุมชน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน 

15 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 8 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างภายใน
เส้นทางสัญจรในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
จ านวน 20 จุด 

16 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 10 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างภายใน
เส้นทางสัญจรในชุมชน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน 

17 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 11 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างภายใน
เส้นทางสัญจรในชุมชน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน 

18 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 13 

งบประมาณ
ประจ าปี 

300,000.00 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าจ านวน 1 จุด 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

19 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 17 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างภายใน
เส้นทางสัญจรในชุมชน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน 

20 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 18 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างภายใน
เส้นทางสัญจรในชุมชน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน 
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21 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 21 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างภายใน
เส้นทางสัญจรในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
จ านวน 10 จุด 

22 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 22 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างภายใน
เส้นทางสัญจรในชุมชน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน 

23 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 24 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างภายใน
เส้นทางสัญจรในชุมชน 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน 

24 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 25 

งบประมาณ
ประจ าปี 

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างภายใน
เส้นทางสัญจรในชุมชน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
จ านวน 20 จุด 

25 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์และ
บรรเทาทุกข์ราษฎร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 เพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่มี
ปัญหาความเดือนร้อนใน
ด้านต่าง ๆ 

ราษฎรในพ้ืนที่อ าเภอเทิง 

26 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพที่ดี ลด
ภาระการดูแลของลูกหลาน 

กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน 20 ชุมชน 

27 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้
พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถช่วยเหลือตัวเองได ้

ผู้พิการ จ านวน 195 คน 

28 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ติดเช้ือ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือให้ผู้ติดเช้ือ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ลดปัญหาด้านสังคม 

ผู้ติดเช้ือ จ านวน 55 คน 

29 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตร ี

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือให้กลุ่มสตรีในพ้ืนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจและสังคม 

กลุ่มสตรี จ านวน 20 ชุมชน 

30 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิการผลิตงานจักสาน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 1.เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ 
ให้ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้เป็นของตนเองเพ่ิมขึ้น
ได้ 2.เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ พัฒนาสังคมและ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ
รู้จักพ่ึงตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประชาชนที่มีความสนใจจ านวน 
30-50 คน 

31 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการประดิษฐ์
เหรียญโปรยทาน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 1.เพ่ืออบรมให้ความรู้ในการ
ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
ในรูปแบบต่างๆให้กับ
ประชาชน 2.เพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนา
สังคมและชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและรู้จักพ่ึงตนเอง 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ประชาชนที่มีความสนใจจ านวน 
30-50 คน 
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32 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนวดแผนไทย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 1.เพ่ืออบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการในการนวดแผน
ไทย ให้กับประชาชน 2.เพ่ือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
พัฒนาสังคมและชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและรู้จัก
พ่ึงตนเอง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนที่มีความสนใจจ านวน 
30-50 คน 

33 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดดอกไม้
ประดิษฐ์ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 1.เพ่ืออบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการการจัดดอกไม้
ประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ 
ให้กับประชาชน 2.เพ่ือสร้าง
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ
รู้จักพ่ึงตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนที่มีความสนใจจ านวน 
30-50 คน 

34 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแปรรูป
สมุนไพร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 1.เพ่ืออบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการการสร้าง
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
พ้ืนบ้าน 

ประชาชนที่มีความสนใจจ านวน 
30-50 คน 

35 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือน
เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 1.เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์
ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน
ให้แก่ประชาชนในชุมชน
เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

ประชาชนที่มีความสนใจ จ านวน 
30 - 50 คน 

36 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ในด้านการเพ่ิม
ความรู้ในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
และมีความรู้ในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการเสพยาเสพ
ติด 

เด็กและเยาวชน ในพ้ืนที่ 40 
คน/ปี 

37 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพให้มีศักยภาพในการ
ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ตอบสนองกับความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ อบต.เวียง 

38 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการผ่าตัดท าหมัน
เพ่ือลดจ านวนสุนัขและ
แมวที่เป็นพาหนะของ
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมวไม่มีเจ้าของใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

3,000.00 เพ่ือลดจ านวนสัตว์พาหนะ
น าโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงรายโดยการ
ผ่าตัดท าหมัน 

สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย 

39 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 เพ่ือป้องกันและระงับการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

ชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
อบต.เวียง จ านวน 20หมู่บ้าน 

40 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

งบประมาณ
ประจ าปี 

40,000.00 เพ่ือให้น้ าที่ใช้ส าหรับการ
อุปโภคบริโภคอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 

แหล่งน้ าในชุมชนพ้ืนที่ อบต.
เวียง จ านวน 20 หมู่บ้าน 
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41 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ อบต.
เวียงจ านวน 20 หมู่บ้าน 

42 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ แกนน า และ
ผู้น าองค์กร ในชุมชน
ด้านสุขภาพ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือทบทวน ให้ความรู้ ใน
การดูแลสุขภาพของ
ประชาชน การปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหา
สาธารณสุขของพ้ืนที ่

แกนน าด้านสุขภาพ ในพ้ืนที่ 
อบต.เวียงจ านวน 20 หมู่บ้าน 

43 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ควบคุม 
ป้องกัน และระงับ
โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อในต าบลเวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 เพ่ือให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
โรคให้กับประชาชน 

ชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
อบต.เวียง จ านวน 20หมู่บ้าน 

44 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรม และ
รณรงค์การป้องกันโรค
เอดส ์

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 เพ่ือให้ความรู้กับประชาชน
ในการป้องกัน ควบคุมโรค
เอดส์ 

ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ อบต.
เวียงจ านวน 20 หมู่บ้าน 

45 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ลดการ
เผาลดหมอกควัน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 เพ่ือประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้กับประชาชนในการ
ลดการเผาในชุมชน 

ชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
อบต.เวียง จ านวน 20หมู่บ้าน 

46 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

100,000.00 เพ่ือให้ชุมชนมีการบริหาร
จัดการขยะอย่างถูกวิธ ี

ชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
อบต.เวียง จ านวน 20หมู่บ้าน 

47 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตรจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

งบประมาณ
ประจ าปี 

70,000.00 เพ่ือส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการ น และป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เวียง 

48 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

งบประมาณ
ประจ าปี 

400,000.00 เพ่ือส่งเสริมและดูแลด้าน
สุขภาพอนามัยของชุมชนใน
พ้ืนที่ตามแนวทาง
พระราชด าริ 

ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
อบต.เวียง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

49 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอเทิง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือให้ ศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
อ.เทิงสามารถด าเนินการ
ตามกิจกรรมได้ 

พ้ืนที่รับผิดชอบในเขตอ าเภอเทิง 

50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการป้องกันอัคคีภัย
ในชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย
ในชุมชน 

ชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน 

51 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
หมอกควันและไฟป่า 
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัครในการป้องกัน
การเผาพ้ืนที่ไฟป่า 

กลุ่มอาสาสมัครจ านวน 40 คน 
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52 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือ
ด าเนินการจ านวน 7 วัน 

53 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือ
ด าเนินการ จ านวน 7 วัน 

54 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการขับขี่ปลอดภัย
ใส่ใจกฎจราจร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจการใช้รถใช้ถนน
และความรู้ในกฎจราจร 

ประชาชนที่สนใจ จ านวน 50 
คน 

55 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกทบทวน อป
พร. 

งบประมาณ
ประจ าปี 

350,000.00 เพ่ือฝึกทบทวนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อปพร.จ านวน 120 คน 

56 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติด 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้แก่
ชุมชนในการป้องกันยาเสพ
ติด 

ชุมชนในพ้ืนที่จ านวน 20 
หมู่บ้าน 

57 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการซักซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย
ในชุมชน 

เจ้าหน้าที่ในองค์กร, อปพร. ,
ประชาชน และนักเรียนสังกัด 
สพฐ.ในพืนที่ 

58 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ to be 
number one 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ของเยาวชนในด้านต่าง ๆที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

เยาวชนในเขตพ้ืนที่อบต. เวียง 

59 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริมบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความสาม
รถเพ่ิมขึ้น 

บุคลากรทางการศึกษาสังกัด
อบต. เวียง 

60 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

งบประมาณ
ประจ าปี 

955,770.00 เพ่ือสนับสนุนอาหาร
กลางวัน และค่าจัดการเรียน
การสอน ของเด็ก รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่กรม
ส่งเสริม ฯ ก าหนด ของ 
ศพด.ในสังกัด 
 

ศพด.ในสังกัด จ านวน 5 ศูนย ์

61 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพผู้ปกครอง
เด็กสังกัด ศพด.ในการ
ดูแลเด็ก 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือให้ความรู้กับผู้ปกครอง
ในการปฏิบัติดูแลเด็กเล็กใน
การเตรียมพร้อมก่อนวัย
เรียน 

ผู้ปกครองเด็กสังกัด ศพด. ทั้ง 5 
แห่ง 
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62 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ร.ร.
บ้านห้วยไคร้ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

556,000.00 เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบทั้ง 5 หมู่ 

เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง 
ป.6 ในสังกัด 

63 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านทุ่งโห้ง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

324,000.00 เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบทั้ง 5 หมู่ 

เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง 
ป.6 ในสังกัด 

64 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ร.ร.
บ้านใหม่ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

228,000.00 เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบทั้ง 5 หมู่ 

เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง 
ป.6 ในสังกัด 

65 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ร.ร.
บ้านร่องแช่ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

524,000.00 เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบทั้ง 5 หมู่ 

เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง 
ป.6 ในสังกัด 

66 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุ 

กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

67 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

60,000.00 เพ่ือพัฒนาหรือเพ่ิมศักยภาพ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีขีด
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 

68 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 เพ่ือส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศาสนา 

วัดในเขตพ้ืนที่ ของ อบต.เวียง 

69 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีของไทย 

ชุมชนในพ้ืนที่ อบต.เวียง จ านวน 
20 หมู่บ้าน 

70 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ชุมชนในพ้ืนที่ อบต.เวียง จ านวน 
20 หมู่บ้าน 
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71 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
 

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 เพ่ือให้หน่วยงานที่ขอรับ
งบประมาณสามารถจัด
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค ์

ประชาชนในพ้ืนที่ของอ าเภอเทิง 

72 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีของจังหวัด
และอ าเภอ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือให้หน่วยงานที่ขอรับ
งบประมาณสามารถจัด
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค ์

ประชาชนในพ้ืนที่ของอ าเภอเทิง 

73 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการกีฬาสี ศพด. งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 เพ่ือให้เด็กในสังกัด ศพด.ได้
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

ศพด. จ านวน 5 ศูนย์ 

74 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการ
ผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือลด
การใช้สารเคมีในการท า
เกษตรกรรม 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิตจากเกษตรเคมี
มาเป็นเกษตรอินทรีย์ 

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 

75 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน7
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์
ชีวภาพ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนปรับเปลี่ยน
มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการ
ใช้ปุ๋ยเคมีในกระบวนการ
ผลิต 

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 

76 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมผลิต
สารชีวภัณฑ์ทดแทน
การใช้สารเคมีเพ่ือ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนปรับเปลี่ยน
มาใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน
การใช้สารเคมีใน
กระบวนการผลิต 

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 

77 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตร 
ฐานตามระบบ
การเกษตรดีที่เหมาะสม 
( GAP ) 
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบมาตรฐาน
การผลิตพืชให้กับประชาชน 

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 

78 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 
 

โครงการอบรมส่งเสริม
การด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต 

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 
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79 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การตรวจ
วิเคราะห์ดินและการใช้
ปุ๋ยสั่งตัด 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้
สามารถตรวจวิเคราะห์ดิน 
และปรับใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีที่
เหมาะสมกับดินในพ้ืนที่ได้ 

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 

80 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการส่งเสริม
การตลาดและพัฒนา
สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริมการตลาด 
ผลิตภัณฑ์ ของชุมชนในเขต 
อบต.เวียง 

ชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
อบต.เวียง จ านวน 20หมู่บ้าน 

81 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 1.เพ่ือน าผลผลิตทางการ
เกษตรมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับผลผลิตทาง
การเกษตร 

ประชาชนที่มีความสนใจจ านวน 
30 - 50 คน 

82 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ธนาคารน้ า
ใต้ดิน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

100,000.00 เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและ
การระบายน้ าที่ท่วมขังใน
พ้ืนที่ชุมชน 

ธนาคารน้ าใต้ดินครบทุกชุมชน 

83 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติโดย
การรณรงค์ปลูกหญ้า
แฝกอันเน่ือง มาจาก
พระราชด าร ิ

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินบริเวณแหล่งน้ า
สาธารณะ 

แหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนที่ อบต.
เวียง 

84 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

โครงการปลูกป่าชุมชน 
เฉลิมพระเกียรติ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างและอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 

ป่าชุมชนในพ้ืนที่ อบต.เวียง 

85 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

โครงการรักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 เพ่ือสนับสนุนการดูแลรักษา
แหล่งน้ าและป่าไม้ในชุมชน 

ชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
อบต.เวียง จ านวน 20หมู่บ้าน 

86 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 
 

โครงการจัดท าแนวกัน
ไฟป่าชุมชน 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ป่าไม้และแก้ไข
ปัญหาไฟป่า 

ป่าชุมชนในพ้ืนที่ของอบต.เวียง 

87 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 
 

โครงการก าจัด
ผักตบชวาในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

50,000.00 เพ่ือก าจัดผักตบชวาที่กีด
ขวางทางน้ าในพ้ืนที ่

แหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนที่ต าบล
เวียง 
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88 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

โครงการเยาวชนจิต
อาสารักษ์สิ่งแวดล้อม 

งบประมาณ
ประจ าปี 

10,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมี
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนและ เยาวชน ในพ้ืนที ่

89 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 
 

โครงการสร้างภาคี
เครือข่ายในการติดตาม
ตรวจสอบเฝ้าระวัง และ
แจ้งเตือนภัยคุณภาพน้ า 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ระหว่าง อปท., ส่วนราชการ
ในพ้ืนที่, ประชาชน ในการ
ด าเนินงานด้านการจัดการ
คุณภาพน้ า 

ส่วนราชการในพ้ืนที่, 
ผู้ประกอบการ และประชาชน
ทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

90 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 
 

โครงการสร้างจิตส านึก
ในการบริหารจัดการน้ า 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างความร่วมมือใน
การบริหารจัดการน้ า 

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 

91 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
พนักงานและลูกจ้าง 
และสมาชิกสภา อบต.
เวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

100,000.00 เพ่ือให้พนักงาน ลูกจ้างและ
สมาชิกสภา มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ยิ่งขึ้น 

พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก
สภา ฯ จ านวน 100 คน 

92 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท ์

งบประมาณ
ประจ าปี 

25,000.00 เพ่ือสร้างความปรองดองใน
ชุมชนในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข 

ชุมชนต าบลเวียงทั้ง 20 หมู่บ้าน 

93 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการ
ปกครองภายใต้ระบบ
ประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชน 

ผู้น าชุมชน และประชาชน 
จ านวน 100 คน 

94 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 
และพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพ่ือสร้างจิตส านึกในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 
พนักงานของ อบต.ในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และ
พนักงาน อบต.เวียง จ านวน 90 
คน 

95 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 
 

โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพ่ือให้มีสถานที่พร้อมในการ
ค้นหาข้อมูลในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆของ อบต.เวียง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.
เวียง 

96 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 
 

โครงการกิจกรรม 5 ส งบประมาณ
ประจ าปี 

30,000.00 เพ่ือสร้างองค์กรให้มีระบบ 
และมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

หน่วยงานภายในส านักงาน 
อบต.เวียง 
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97 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ส านักงาน อบต.
เวียง 

งบประมาณ
ประจ าปี 

25,000.00 เพ่ือปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมให้มีความมีความ
เหมาะสม 

พ้ืนที่ด้านในและนอกอาคารที่ท า
การ อบต.เวียง 

98 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 
 

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
ประจ าปี 

งบประมาณ
ประจ าปี 

5,000.00 เพ่ือให้กลุ่มพัฒนาสตรีได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆในวันแม่แห่งชาติได้ตาม
วัตถุประสงค ์

กลุ่มสตรีในพ้ืนที่อ าเภอเทิง 

99 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 
 

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจ าปี 

งบประมาณ
ประจ าปี 

7,000.00 เพ่ือให้กลุ่มพัฒนาสตรีได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆในวันสตรีสากลได้ตาม
วัตถุประสงค ์

กลุ่มสตรีในพ้ืนที่อ าเภอเทิง 

100 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 
 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

งบประมาณ
ประจ าปี 

20,000.00 เพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการ ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชุมชนในพ้ืนที่ อบต.เวียง จ านวน 
20 ชุมชน 

101 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพให้แก่
คณะกรรมการ
ประชาคมท้องถิ่นในการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

15,000.00 เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่
คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งในการด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน 
จ านวน 80 คน 

102 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

14,414,400.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่ายังชีพของ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุทั้ง 20 หมู่บ้าน 

103 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ 

งบประมาณ
ประจ าปี 

3,081,600.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียความ
พิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผู้พิการในพ้ืนที่ต าบลเวียง ทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

104 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการร
จัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

งบประมาณ
ประจ าปี 

384,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเบ่ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและ
ท าการวินิจฉัยแล้ว 

ผู้ป่วยเอดส์ในพ้ืนที่ต าบลเวียง 
ทั้ง 20 หมู่บ้าน 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
          อบต.เวียง  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
 ลงนามในสัญญารวม 81 โครงการ จ านวนเงิน 21,774,222.16 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 81 โครงการ  
จ านวนเงิน 21,774,222.16 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  27 6,799,142.16 27 6,799,142.16 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  20 591,064.00 20 591,064.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

14 2,620,979.00 14 2,620,979.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยก
รรมและการเกษตรกรรม 

5 71,490.00 5 71,490.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 15,220.00 3 15,220.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารงาน 

12 11,676,327.00 12 11,676,327.00 

รวม 81 21,774,222.16 81 21,774,222.16 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เวียง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารที่ท า
การ อสม. หมู่ที่ 
23 

 200,000.00 199,000.00 20/2562 20/04/2562 60 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคารที่ท าการ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียง 

 50,000.00 50,000.00 25/2562 23/07/2562 60 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 
5 

 200,000.00 198,900.00 12/2562 28/03/2562 60 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 7 

 200,000.00 198,700.00 17/2562 05/04/2562 60 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

 480,000.00 479,000.00 11/2562 14/03/2562 60 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 
12 

 200,000.00 199,000.00 13/2562 28/03/2562 60 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 
16 

 200,000.00 198,800.00 18/2562 05/04/2562 60 
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8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
19  

 200,000.00 199,000.00 19/2562 05/04/2562 60 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร 

 500,000.00 498,800.00 06/2562 25/12/2561 120 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร 

 400,000.00 399,000.00 07/2562 25/12/2561 120 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 3 

 200,000.00 197,094.55 - 30/04/2562 180 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 4 

 200,000.00 195,949.90 - 30/04/2562 180 

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 6 

 200,000.00 193,855.12 - 30/04/2562 180 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 8 

 200,000.00 199,558.26 - 30/04/2562 180 

15 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 10 

 200,000.00 199,541.08 - 30/04/2562 180 

16 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 11 

 

 200,000.00 199,719.20 - 30/04/2562 180 
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17 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ 13 

 300,000.00 293,500.65 - 30/04/2562 180 

18 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 17 

 200,000.00 195,426.43 - 30/04/2562 180 

19 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 18 

 200,000.00 193,445.94 - 30/04/2562 180 

20 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 21 

 200,000.00 197,464.57 - 30/04/2562 180 

21 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 22 

 50,000.00 48,568.77 - 30/04/2562 180 

22 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 24 

 200,000.00 199,776.56 - 30/04/2562 180 

23 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 25 

 

 200,000.00 194,241.13 - 30/04/2562 180 

24 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สงเคราะห์และ
บรรเทาทุกข์
ราษฎร 

 

 5,000 5,000 ก่ิงกาชาด
อ าเภอเทิง 

12/02/2562 1 
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25 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ประดิษฐ์เหรียญ
โปรยทาน 

 20,000.00 9,120.00 เงินยืมค่า
วิทยากร,
อาหาร

กลางวัน,
อาหารว่าง

พร้อม
เครื่องดื่ม 

27/08/2562 1 

     360.00 ฮายดี้ มีเดีย 27/08/2562 2 

     
1,824.00 

หจก.สวน
หนังสือ 

27/08/2562 2 

26 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนวด
แผนไทย  

 20,000.00 7,800.00 เงินยืมค่า
วิทยากร,
อาหาร

กลางวัน,
อาหารว่าง
เครื่องดื่ม 

16/08/2562 1 

  360.00 ฮายดี้ มีเดีย 06/08/2562 3 

  11,100.00 ปฐมพงษ์ 02/08/2562 14 

27 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัด
ดอกไม้ประดิษฐ์ 

 20,000.00 360.00 ฮายดี้ มีเดีย 07/06/2562 5 

     
13,015.00 

นางสาว
ญาณิศา 
ประกาศ 

11/06/2562 2 

     

6,000.00 

เงินยืมค่า
วิทยากร,
อาหาร

กลางวัน,
อาหารว่าง

14/06/2562 1 



22 
 

เครื่องดื่ม 

28 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

 20,000 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

10/09/2562 1 

29 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพ 

 20,000.00 432.00 ฮายดี้ มีเดีย 09/09/2562 1 

 

  
   

10,800.00 

เงินยืมค่า
วิทยากร,
อาหาร

กลางวัน,
อาหารว่าง
เครื่องดื่ม 

17/09/2562 1 

30 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

 50,000.00 4,500.00 วรัญญาก๊อป
ปี้ 

05/09/2562 5 

31 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

 40,000.00 36,000.00 โครงการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ า
ส าหรับการ

อุปโภค
บริโภค 

13/09/2562 1 

32 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
ลดการเผาลด
หมอกควัน 

 10,000 5,040 ฮายดี้ มีเดีย 07/03/2562 5 

33 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

 

โครงการจัดการ
ขยะในชุมชน 

 100,000 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

05/06/2562 1 
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34 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตร
จารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี 

 70,000.00 35,040.00 เวียงชัยปศุ
สัตว์ 

11/06/2562 3 

35 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

 400,000.00 30,000.00 เงินยืมค่า
วิทยากร,
อาหาร

กลางวัน,
อาหารว่าง
เครื่องดื่ม 

26/08/2562 1 

   
   

900.00 ฮายดี้ มีเดีย 23/08/2562 3 

 

  
   

13,800.00 

เงินยืมค่า
วิทยากร,
อาหาร

กลางวัน,
อาหารว่าง
เครื่องดื่ม 

 

05/09/2562 1 

36 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอ าเภอ
เทิง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561 

 

 20,000.00 20,000.00 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเทิง 

20/12/2561 3 
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37 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
อัคคีภัยในชุมชน 

 20,000.00 13,750.00 โครงการ
ป้องกัน

อัคคีภัยใน
ชุมชน 

19/08/2562 1 

  345.00 ฮายดี้ มีเดีย 23/08/2562 3 

  5,700.00 
นครเทิงการ
ดับเพลิง 2 

23/08/2562 3 

38 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันหมอกควัน
และไฟป่า 

 20,000.00 7,500.00 นครเทิงการ
ดับเพลิง2 

20/02/2562 6 

  432.00 ฮายดี้ มีเดีย 20/02/2562 5 

  11,900.00 
จ.อ.ปิยะ 
อินปั๋น 

05/03/2561 1 

39 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

 30,000.00 27,000.00 10/2562 17/12/2561 4 

  1,281.00 26/2562 18/12/2561 3 

40. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

 30,000.00 648.00 ฮายดี้ มีเดีย 02/04/2562 8 

  27,000.00 20/2562 11/04/2562 7 
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41 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎ
จราจร 

 15,000.00 345.00 ฮายดี้ มีเดีย 19/07/2562 5 

  13,750.00 

เงินยืมค่า
วิทยากร,
อาหาร

กลางวัน,
อาหารว่าง
เครื่องดื่ม 

31/07/2562 1 

42 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึก
ทบทวน อปพร. 

 350,000.00 198,000.00 กลุ่มแม่บ้าน
ค่ายเม็งราย
(2.17พัน3) 

04/03/2562 7 

  13,200.00 
นครเทิงการ
ดับเพลิง2 

08/03/2562 4 

  432.00 ฮายดี้ มีเดีย 08/03/2562 4 

  57,850.00 

จ.อ.ปิยะ 
อินปั๋น(ยืม
เพื่อทดรอง
จ่ายเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย

โครงการฝึก
ทบทวน อป

พร. 

 

13/03/2562 3 

43 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
และป้องกันยา
เสพติด 

 

 5,000.00 480.00 ฮายดี้ มีเดีย 19/06/2562 5 
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44 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ to be 
number one  

 20,000.00 3,000.00 โครงการ to 
be 

number 
one  

17/07/2562 1 

45 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอบรม
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 20,000.00 10,560.00 ฮายดี้ มีเดีย 20/07/2562 2 

  360.00 ฮายดี้ มีเดีย 09/07/2562 7 

  5,740.00 
ค่าถ่าย
เอกสาร  

09/07/2562 7 

46 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

 955,770.00 14,700.00 ค่าอาหาร
กลางวัน 

ศพด.บ้าน
ห้วยไคร้ 

01/10/2561 21 

 

  
   

9,240.00 

ค่าอาหาร
กลางวัน 

ศพด.บ้าน
ทุ่งโห้ง 

 

01/10/2561 21 

 

  
   

6,720.00 

ค่าอาหาร
กลางวัน 

ศพด.บ้าน
ใหม่ 

 

01/10/2561 21 
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3,360.00 

ค่าอาหาร
กลางวัน 

ศพด.บ้าน
ใหม่ริมอิง 

01/10/2561 21 

 

  
   

11,340.00 

ค่าอาหาร
กลางวัน 

ศพด.บ้าน
ห้วยหลวง 

01/10/2561 21 

 

  
   

197,120.00 

ค่าอาหาร
กลางวัน 

ศพด.บ้าน
ห้วยไคร้ 

01/11/2561 224 

 

  
   

120,960.00 

ค่าอาหาร
กลางวัน 

ศพด.บ้าน
ทุ่งโห้ง 

01/11/2561 224 

 

  
   

71,680.00 

ค่าอาหาร
กลางวัน 

ศพด.บ้าน
ใหม่ 

01/11/2561 224 

 

  
   

44,800.00 

ค่าอาหาร
กลางวัน 

ศพด.บ้าน
ใหม่ริมอิง 

01/11/2561 224 

 

  
   

143,360.00 

ค่าอาหาร
กลางวัน 

ศพด.บ้าน
ห้วยหลวง 

 

01/11/2561 224 



28 
 

 

  
   

244,030.00 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย

การบริหาร
สถานศึกษา 

22/07/2562 10 

47 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผู้ปกครองเด็ก
สังกัด ศพด.ใน
การดูแลเด็ก 

 20,000 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

10/09/2562 1 

48 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านทุ่ง
โห้ง 

 324,000.00 324,000.00 โรงเรียน
บ้านทุ่งโห้ง 

01/10/2561 200 

49 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
ร.ร.บ้านร่องแช่ 

 524,000.00 524,000.00 โรงเรียน
บ้านร่องแช่ 

01/10/2561 200 

50 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
ร.ร.บ้านห้วยไคร้ 

 556,000.00 556,000.00 โรงเรียน
บ้านห้วย

ไคร้ 

01/10/2561 200 

51 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
ร.ร.บ้านใหม่ 

 228,000.00 228,000.00 โรงเรียน
บ้านใหม่ 

01/10/2561 200 
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52 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

 50,000.00 2,400.00 นางสาวดวง
สมร นาธิ

เลศ ยืมเพื่อ
จ่ายเป็นค่า
สมนาคุณ
วิทยากร 

21/03/2562 2 

  240.00 

ร้านไฮดี้มี
เดี่ย ค่า

จัดซ้ือป้าย
โครงการ

ศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้
และพัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต
ผู้สูงอายุ 

19/03/2562 2 

  7,054.00 

หจก.สวน
หนังสือ ค่า
จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ใน

การ
ฝึกอบรมตุง 

12 ราศี 
และตุงใส้

หมู 

19/03/2562 2 

  16,000.00 

ร้าน เอส 
เอ็ม ซัพ
พลาย ค่า
จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ใน

การ
ฝึกอบรม
การท ายา

ดมสมุนไพร

23/04/2562 2 
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เพื่อสุขภาพ 

  18,000.00 

นายวิทยา 
บุญมา 

ค่าจ้างเหมา
พาหนะใน

การเดินทาง
ไปศึกษาดู

งาน จ านวน 
3 คัน 

23/04/2562 2 

53 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

 10,000.00 8,695.00 โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณี

เข้าพรรษา ( 
ค่าจัดซ้ือ
ขี้ผึ้ง ) 

27/06/2562 7 

  720.00 

โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณี

เข้าพรรษา ( 
ป้่าย

โครงการ ) 

26/06/2562 7 

54 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอย
กระทง 

 20,000.00 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

02/11/2561 1 

55 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 20,000.00 18,600.00 เงินยืมค่า
วิทยากร,
อาหาร

กลางวัน,
อาหารว่าง

10/01/2562 2 
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เครื่องดื่ม 

  300.00 ฮายดี้ มีเดีย 07/01/2562 2 

56 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
พระราชพิธีและ
งานรัฐพิธี 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2560 

 10,000.00 10,000.00 ที่ท าการ
อ าเภอเทิง 

22/10/2561 1 

57 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีของ
จังหวัดและอ าเภอ 
ประจ า 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 20,000.00 20,000.00 ที่ท าการ
อ าเภอเทิง 

22/10/2561 1 

58 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
การผลิตพืช
อินทรีย์เพื่อลด
การใช้สารเคมีใน
การท า
เกษตรกรรม 

 20,000.00 300.00 ฮายดี้ มีเดีย 09/09/2562 1 

59. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยหมักอินทรีย์
ชีวภาพ 

 20,000.00 300.00 ฮายดี้ มีเดีย 09/09/2562 1 

  14,720.00 
เมืองเทิง

การเกษตร 
2 

10/09/2562 3 
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60. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
ผลิตสารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช้
สารเคมีเพื่อ
ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 

 20,000.00 10,600.00 โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

ส่งเสริมผลิต
สารชีวภัณฑ์
ทดแทนการ
ใช้สารเคมี
เพื่อป้องกัน

ก าจัด
ศัตรูพืช 

20/09/2562 1 

  300.00 ฮายดี้ มีเดีย 09/09/2562 1 

61. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ

พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรม
ส่งเสริมการ

ด าเนินการตาม
แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 20,000.00 6,850.00 โครงการ
อบรม

ส่งเสริมการ
ด าเนินการ

ตาม
แนวทาง
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

18/09/2562 1 

  300.00 ฮายดี้ มีเดีย 09/09/2562 1 

62 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ

พาณิชยกรรมและ
การเกษตรกรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

ธนาคารน้ าใต้ดิน 

 100,000.00 19,260.00 นางชนิภรณ์ 
ศรีธาราธิ

คุณ(ยืมเงิน
ทดรองจ่าย) 

25/03/2562 30 

 
  

   
1,500.00 

นายปรีชา 
เย็นจุรีย์ 

25/03/2562 1 

   
   

1,140.00 ฮายดี้ มีเดีย 25/03/2562 1 
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10,520.00 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ศรี
สว่างวงศ์ 

22/03/2562 4 

 
  

   
6,000.00 

นายปรีชา 
เย็นจุรีย์ 

30/05/2562 7 

63 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติโดยการรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝกอัน
เน่ือง มาจาก
พระราชด าริ 

 5,000.00 1,500.00 นานาการ์
เด้น 

06/08/2562 3 

  360.00 ฮายดี้ มีเดีย 06/08/2562 3 

64 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

โครงการปลูกป่า
ชุมชน เฉลิมพระ
เกียรติ 

 5,000.00 4,000.00 นานาการ์
เด้น 

06/08/2562 3 

  360.00 ฮายดี้ มีเดีย 06/08/2562 3 

65 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

โครงการจัดท า
แนวกันไฟป่า
ชุมชน 

 10,000.00 9,000.00 นายบวร 
สุวรรณหิ
ตาทร 

04/03/2562 3 

66 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

 15,000.00 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

10/03/2562 1 
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67 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ฯ และ
พนักงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 15,000.00 13,080.00 โครงการ
ฝึกอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา

ฯและ
พนักงาน

ขององค์กร
ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

19/08/2562 1 

68 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียง 

 15,000.00 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

10/10/2561 1 

69 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการกิจกรรม 
5 ส 

 30,000.00 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

20/01/2562 1 

70 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ส านักงาน 
อบต.เวียง 

 25,000.00 14,960.00 นานาการ์
เด้น 

11/04/2562 7 

71 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการจัด
กิจกรรมเน่ืองใน
วันแม่แห่งชาติ 
ประจ าปี  

 

 5,000.00 5,000.00 คณะกรรมก
ารพัฒนา

สตรีอ าเภอ
เทิง 

06/08/2562 1 



35 
 

72 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการจัด
กิจกรรมเน่ืองใน
วันสตรีสากล 
ประจ าปี  

 7,000.00 7,000.00 คณะกรรมก
ารพัฒนา

สตรีอ าเภอ
เทิง 

05/03/2562 2 

73 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

 20,000.00 4,075.00 เงินยืมค่า 
อาหาร

กลางวัน,
อาหารว่าง
เครื่องดื่ม
ท้องถิ่น 

03/12/2561 1 

  432.00 ฮายดี้ มีเดีย 19/08/2562 1 

74. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่
คณะกรรมการ
ประชาคมท้องถิ่น
ในการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐ 

 15,000.00 540.00 28/2562 25/12/2561 7 

  1,440.00 12/2562 02/01/2562 2 

  6,600.00 

นางกวิสรา 
บุญทาทอง
(ยืมเพื่อทด
รองจ่ายฯ) 

04/01/2562 1 

75. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสร้าง
หลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

 14,414,400.00 1,184,400.00 - 01/10/2561 30 

     1,193,600.00 - 01/11/2561 30 

     1,190,000.00 - 01/12/2561 10 
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     1,192,700.00 - 01/01/2562 30 

     1,203,800.00 - 01/03/2562 30 

     1,200,400.00 - 01/02/2562 28 

     1,204,500.00 - 01/04/2562 30 

     1,211,500.00 - 01/05/2562 30 

76 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพล
ภาพ 

 3,081,600.00 223,200.00 - 01/10/2561 30 

     228,800.00 - 01/11/2561 10 

     225,600.00 - 01/12/2561 10 

     224,000.00 - 01/10/2561 30 

     227,200.00 - 01/03/2562 30 

     227,200.00 - 01/02/2562 28 

     227,200.00 - 01/04/2562 30 

     225,600.00 - 01/05/2562 30 

77 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
การรจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

 384,000.00 29,500.00 - 01/10/2561 30 
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     29,500.00 - 01/11/2561 30 

     29,500.00 - 01/12/2561 30 

     29,000.00 - 01/01/2562 30 

     29,000.00 - 01/03/2562 30 

     29,000.00 - 01/02/2562 28 

     29,000.00 - 01/04/2562 30 

     29,000.00 - 01/05/2562 30 

78 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
ห้วยผาหนีบ หมู่ที่ 
4 

เงิน
งบประมาณ 

475,000.00 473,000.00 หจก.
เมืองเทิง
ก่อสร้าง 

26/06/2562 90 

79 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 
6 

 300,000.00 299,000.00 หจก.
เมืองเทิง
ก่อสร้าง 

25/06/2562 60 

80. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ฝายน้ าล้นล าห้วย
ผึ้ง 

เงินสะสม 500,000.00 498,000.00 หจก.
เมืองเทิง
ก่อสร้าง 

21/06/2562 60 

81 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 23 

เงินสะสม 402,000 400,800.00 หจก.
เมืองเทิง
ก่อสร้าง 

25/06/2562 120 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
อบต.เวียง เทิง จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
ร้อยละของโครงการท่ี
ด าเนินการและเบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 27 6,857,000 24 5,330,000 27 6,799,142.16 27 6,799,142.16 100.00 99.16 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 33 1,498,000 33 1,498,000 20 591,064.00 20 591,064.00 60.61 39.46 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

16 2,887,770 16 2,877,770 14 2,620,979.00 14 2,620,979.00 87.50 90.76 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยก
รรมและการเกษตรกรรม 

9 260,000 9 260,000 5 71,490.00 5 71,490.00 55.56 27.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

8 120,000 8 120,000 3 15,220.00 3 15,220.00 37.50 12.68 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารงาน 

14 18,152,000 14 18,152,000 12 11,676,327.00 12 11,676,327.00 85.71 64.33 

 107 29,774,770 104 28,237,770 81 21,774,222.16 81 21,774,222.16 75.70 73.13 
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ช. ผลการด าเนินงาน 

       อบต.เวียง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน
ที่ส าคัญดังนี ้
 อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ     

 1. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ท าการ อสม. หมู่ที ่23 
 2. โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง     
 3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที ่5     
 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  
 5. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมุ่บ้าน หมู่ที่ 9     
 6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  หมู่ที่ 12     
 7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่16     
 8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่19     
 9. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร 
 10. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร 
 11. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3     
 12. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4     
 13. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6     
 14. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 
 15. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10     
 16. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11     
 17. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 
     18.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 17 
     19.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 18 
    20.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 21 
   21.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 22 
    22.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 24   
    23.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 25 
    24.โครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ราษฎร 
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 25.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน 
 26.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวดแผนไทย 
 27.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดดอกไม้ประดิษฐ ์
 28.โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 2 9.โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
 30.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 3 1.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค 
 3 2.โครงการรณรงค์ลดการเผาลดหมอกควัน 
 3 3.โครงการจัดการขยะในชุมชน 
 3 4.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
 3 5.โครงการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 3 6.โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอเทิง 
 3 7.โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 
 3 8.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันหมอกควันและไฟป่า 
 3 9.โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่
 40.โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
 4 1.โครงการขับข่ีปลอดภัยใส่ในกฏจราจร 
 4 2.โครงการฝึกทบทวน อปพร. 
 4 3.โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
 4 4.โครงการ to be number one 
 4 5.โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา 
 4 6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 4 7.โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปกครองเด็กสังกัด ศพด.ในการดูแลเด็ก 
 4 8.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยไคร ้
 4 9.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 
 50.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านใหม่ 
 5 1.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่องแช่ 
 5 2.โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 5 3.โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 
 5 4.โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 
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 5 5.โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 5 6.โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 
 5 7.โครงการจัดงานประเพณีจังหวัดและอ าเภอ 
 5 8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีในการท า
เกษตรกรรม 
 5 9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 
 60.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 
 6 1.โครงการอบรมส่งเสริมการด าเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6 2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารน้ าใต้ดิน 
 63.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่อง มาจากพระราชด าร ิ
 64.โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรต ิ
 65.โครงการจัดท าแนวกันไฟป่าชุมชน 
 66.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 67.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 68.โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 69.โครงการกิจกรรม 5 ส 
 70.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน อบต.เวียง 
 71.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจ าป ี
 72.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลประจ าป ี
 73.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 74.โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการประชา คมท้องถ่ินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 
 75.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 7 6.เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 7 7.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 7 8.โครงการขุดลอกห้วยผาหนีบ  หมู่ที่ 4 
 7 9.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 
 80.โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้นล าห้วยผึ้ง หมู่ที่ 22 
 81.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 23 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/

มือถึอ 
1 นายสวาท     สมใจ  นายก อบต.เวียง ประธานกรรมการ  
2 นายนพดล     ค าน้อย  รองนายก อบต.เวียง กรรมการ  
3 นายเทพ           เข่ือนศิริ รองนายก อบต.เวียง กรรมการ  
4 นายถนอม         แทนจ ารัส สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
5 นายสุ่ม           ชมภูพเยาว์ สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
6 นายประสิทธ์ิ แจ้งชาวนา  สมาชิกสภา ฯ กรรมการ  
7 นายสว่าง  วิชา  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
8 นายวีนัส          ณ เมืองนิล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
9 นายสวาท ไกลถ่ิน  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
10 นายประหยัด หินทราย  ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
11 นางสาวณัฐนิชา นันแต๋            ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
12 นายเสรี           ประยศ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
13 นายรุ่ง           ทะลา ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
14 นายเปล่ง  สิทธิเลิศ  ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
15 นายอนันต์ ปริศนา  ผู้แทนประชาคม กรรมการ  
16 นางจารุมาศ    สวัสดี  ปลัด อบต.เวียง กรรมการและเลขานุการ  
17 นายดิเรก  พงษ์ธนานุวัฒน์  หัวหน้าส านักงานปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

           
                     ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ 
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.เวียง ทราบเพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา 
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
                     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                            ประกาศ   ณ   วันที่  18   ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 
                                                           ลงช่ือ       สวาท    สมใจ 
                                                                  ( นายสวาท     สมใจ )  
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 


