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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 
ลักษณะของแผนกำรด ำเนินงำน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมินผล  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว ซึ่งแสดง
ถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินการจริง ใน
พ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ไม่ใช่แผนพัฒนา 
แต่เป็นแผนการด าเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่จะด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ประจ าปีงบประมาณ  2562   
 
วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน   

1. เพ่ือรวบรวมแผนงานและโครงการที่มีการด าเนินการในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
2. เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ 

จริงทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ปีงบประมาณ  2562 
3. เพ่ือให้เห็นการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
4. เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น 
5. เป็นแนวทางให้ผู้บริหารควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าแผนงาน โครงการพัฒนาที่รวบรวม
ได้มาจัดร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
4.   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศเป็น

แผนการด าเนินงาน และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  ประจ าปีงบประมาณ 2562   มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในเขตเทศบาลฯ  ซึ่งจะท าให้
สะดวกในการค้นหาและตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  2 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 
 
 
 



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
 จ านวน
โครงการ

ท่ีด าเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2                2.35               60,000            0.25                เทศบาลฯ

-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1                1.18               -                 -                 เทศบาลฯ

-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -             -                 -                 -                 เทศบาลฯ

1                25.00             157,777,000    89.07              หน่วยงานอ่ืน
รวม 3               3.53              60,000           0.25               เทศบาลฯ
รวม 1               25.00             157,777,000   89.07             หน่วยงานอ่ืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2                2.35               10000 0.04                เทศบาลฯ

-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1                1.18               50,000            0.21                เทศบาลฯ

-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน
แผนงานการศึกษา 6                7.06               9,332,890        38.84              เทศบาลฯ

-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

                บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
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แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
 จ านวน
โครงการ

ท่ีด าเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

                บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานสาธารณสุข 9                10.59             307,060          1.28                เทศบาลฯ
-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2                2.35               220,000          0.92                เทศบาลฯ
-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 17              20.00             677,000          2.82                เทศบาลฯ
-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8                9.41               4,686,900        19.51              เทศบาลฯ
-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน

แผนงานเคหะและชุมชน 1                1.18               -                 -                 เทศบาลฯ
1                25.00             16,218,623      9.16                หน่วยงานอ่ืน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2                2.35               65,000            0.27                เทศบาลฯ
-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 4                4.71               7,892,770        32.85              เทศบาลฯ
-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน

รวม 52             61.18             23,241,620     96.73             เทศบาลฯ
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แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
 จ านวน
โครงการ

ท่ีด าเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

                บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

รวม 1               25.00             16,218,623     9.16               หน่วยงานอ่ืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3                3.53               80,000            0.33                เทศบาลฯ

-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -             -                 -                 -                 เทศบาลฯ

1                25.00             3,145,000        1.78                หน่วยงานอ่ืน
รวม 3               3.53              80,000           0.33               เทศบาลฯ
รวม 1               25.00             3,145,000       1.78               หน่วยงานอ่ืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความปรองดอง
สมานฉันท์แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2                2.35               35,000            0.15                เทศบาลฯ

-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6                7.06               100,000          0.42                เทศบาลฯ

1                25.00             -                 -                 หน่วยงานอ่ืน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3                3.53               82,500            0.34                เทศบาลฯ

-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน
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แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
 จ านวน
โครงการ

ท่ีด าเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

                บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงานเคหะและชุมชน 1                1.18               48,000            0.20                เทศบาลฯ
-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน

รวม 12             14.12             265,500         1.11               เทศบาลฯ
รวม 1               25.00             -                -                หน่วยงานอ่ืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาการบริหาร
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14              16.47             360,000          1.50                เทศบาลฯ

-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1                1.18               20,000            0.08                เทศบาลฯ

-             -                 -                 -                 หน่วยงานอ่ืน
รวม 15             17.65             380,000         1.58               เทศบาลฯ
รวม -            -                -                -                หน่วยงานอ่ืน

รวมท้ังส้ิน 85             100.00           24,027,120     100.00            เทศบาลฯ
รวมท้ังส้ิน 4               100.00           177,140,623   100.00            หน่วยงานอ่ืน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
2 30,000         1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

60,000         

ก.ย
.

มี.
ค.

ล าดับ
ท่ี

พ.
ย.

ธ.ค
.

ก.พ
.

พ.ศ. 2561

ม.
ค.

ส.ค
.

พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 30,000         เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

จัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ให้กับ
กลุ่มอาชีพ และประชาชนท่ัวไป/  1 คร้ัง

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพถนนคนเดินในเขต
เทศบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลเวียงเชียงของ

สถานท่ี
ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.
ค.

เม
.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.ค
.

ข้ันตอนกิจกรรม

จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพถนนคนเดินในเขต
เทศบาล/  2 แห่ง

กาดกองเก่า หมู่ 3,7
กาดกองแก้ว หมู่ 8
ต.เวียง

มิ.
ย.

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)
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แบบ ผด.02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1 -             1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.สรุปผลการด าเนินงาน
-             

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

ก.
พ.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลฯโครงการตรวจเย่ียม
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว
ในเขตเทศบาล

ตรวจเย่ียมผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียวในเขตเทศบาล/1 คร้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ
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แบบ ผด.02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 157,777,000   
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน/ติดต่อประสานงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

157,777,000   

โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีริมฝ่ังโขง
เพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อ าเภอเชียงของ
(ระยะเวลาด าเนินการ 26 ก.ค.  
2560 - 17 มี.ค. 2562)

.-งานกอ่สร้างถนนทางรถยนต์ ทาง
จักรยาน ทางเดินและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมแม่น้ าโขง
.-งานปรับปรุงถนนซอยทางรถยนต์
 และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ าโขง
.-งานสะพาน ทางจักรยาน และ
ทางเดิน
.-งานวัสดุพืชพรรณ
.-

.-ท่าเรือน้ าลึก      
หมู่ท่ี 1 ต.เวียง - 
ปากล าน้ าสม     
หน้าวัดสบสม    
หมู่ท่ี 3    ต.เวียง

โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
เชียงราย

เม
.ย.

พ.
ค.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.
ค.

พ.
ย.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ
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1 1. รายงานขออนุมัติ
2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน
3.ด าเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
2 1.ประสานข้อมูลเจ้าหน้าท่ีทะเบียนฯ

2.จัดท าข้อมูล
3.ประชาสัมพันธ์/รับลงทะเบียน
4.จัดท าประกาศ
5.รายงานอ าเภอทราบจ านวน

10,000          

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

เทศบาลฯ
(ส านักปลัด)

โครงการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล (WiFi  Free Zone)

ก.ย
.

ก.ค
.

จัดท า,ปรับปรุงป้าย
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้
บริการระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สายสาธารณะ/ 12 จุด

10,000          บริเวณจุดบริการ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส.ค
.

ข้ันตอนกิจกรรม

มิ.
ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

ข้ึนทะเบียนของผู้ได้รับเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์

ส ารวจและข้ึนทะเบียนเพ่ิม
ส าหรับผู้ท่ีเข้าหลักเกณฑ์ฯ/
 5 หมู่บ้าน

-               หมู่บ้านในเขต
เทศบาล
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แบบ ผด.02

1
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
50,000          

หมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

โครงการ

โครงการป้องกันภัยหนาว จัดหาเคร่ืองป้องกันภัย
หนาวให้แก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยในเขต
เทศบาล/1 คร้ัง

50,000          

ข้ันตอนกิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

ล าดับ
ท่ี

สถานท่ี
ด าเนินการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ก.ย
.

ส.ค
.

ก.ค
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

1 100,000        1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
2 3,984,000      1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

สถานท่ี
ด าเนินการ

วันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เชียงของต้ังแต่ช้ันเด็กเล็ก 
อนุบาล และประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6

ข้ันตอนกิจกรรม

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนอนุบาลเชียงของ
(สบสม)เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนฯ

จัดกิจกรรมในวันเด็ก
แห่งชาติ/ 1 คร้ัง

ต.ค
.

มี.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

เม
.ย.

ม.
ค.

มิ.
ย.

ส.ค
.

พ.
ค.

พ.ศ. 2562

ก.ย
.

ก.ค
.

แผนงานการศึกษา

ก.พ
.

พ.ศ. 2561

12



แบบ ผด.02

3

1,909,000      1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ
138,000        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ
252,000        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ
4 1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

 
จัดหาอาหารเสริม(นม)
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเชียงของ จ านวน 
260 วัน

สถานศึกษาในเขต
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

350,000        

สถานท่ี
ด าเนินการ

จัดหาอาหารเสริม(นม)
ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ/52 คน

สถานศึกษาในเขต
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
4.1 จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเวียงเชียง
ของ/  ทุก คน

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ข้ันตอนกิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานศึกษาในเขต
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

โครงการอาหารเสนิม(นม)
3.1จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

3.2จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ

3.3จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

จัดหาอาหารเสริม(นม)
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ/      ทุกคน

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

ก.พ
.

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

ก.ย
.

ส.ค
.

ก.ค
.

มิ.
ย.

พ.
ค.

เม
.ย.

มี.
ค.

ม.
ค.

ธ.ค
.

พ.
ย.

ต.ค
.
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แบบ ผด.02

1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

22,500          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

45,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯ

ด าเนินการตามโครงการฯ/
 1 คร้ัง

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

โครงการ

526,000        

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ
/ ทุกคน

สถานท่ี
ด าเนินการ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ข้ันตอนกิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ล าดับ

ท่ี

เม
.ย.

ม.
ค.

มิ.
ย.

มี.
ค.

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ด าเนินการตามโครงการฯ/
1 คร้ัง

4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

4.4 โครงการงานวิชาการระดับปฐมวัย)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ก.ค
.

ส.ค
.

พ.
ค.

ก.พ
.

ก.ย
.

4.2 จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ)
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แบบ ผด.02

18,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

18,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ด าเนินการตามโครงการฯ/
2 คร้ัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ข้ันตอนกิจกรรม

4.6 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญต่าง ๆ

พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.
ย.

พ.ศ. 2562

ธ.ค
.

4.7 โครงการสัมพันธ์ชุมชนร่วมงานประเพณี
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

พ.
ค.

มิ.
ย.

เม
.ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

4.5 โครงการสัมพันธ์ชุมชนร่วมงานประเพณี
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ)
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แบบ ผด.02

1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

500,000        
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
20,000          

1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

40,000          

4.10 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา/1 คร้ัง

พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถ่ิน
(SBMLD)/1 แห่ง

จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4.8 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ลูกปลาบึกเกมส์

เม
.ย.

พ.
ค.

4.9 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน(SBMLD)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

มี.
ค.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ
ข้ันตอนกิจกรรม

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.
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แบบ ผด.02

15,000          
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
100,000        

1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

4.11 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

จัดกิจกรรมพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด/ 1 คร้ัง

เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

ด าเนินการตามโครงการ
/1 คร้ัง

4.12 โครงการพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนฯ/
1 คร้ัง

ข้ันตอนกิจกรรม

พ.
ค.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

4.13 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
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แบบ ผด.02

50,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

27,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

4.15 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญ
ต่าง ๆ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน/ 1 คร้ัง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

ด าเนินการตามโครงการฯ/
1 คร้ัง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

ด าเนินการตามโครงการฯ/
2 คร้ัง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4.16 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล

4.14 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

ข้ันตอนกิจกรรม

พ.
ค.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.
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แบบ ผด.02

30,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

27,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

ด าเนินการตามโครงการฯ/
2 คร้ัง

4.19 โครงการจัดหาวัสดุส านักงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

ด าเนินการตามโครงการฯ/
2 คร้ัง

ด าเนินการตามโครงการฯ/
2 คร้ัง

 4.17 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

4.18 โครงการจัดหาวัสดุส านักงานของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2561
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ข้ันตอนกิจกรรม

ก.ค
.

ส.ค
.

พ.ศ. 2562

ก.ย
.

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.
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แบบ ผด.02

13,500          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

10,000          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

13,500          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

ด าเนินการตามโครงการฯ/
2 คร้ัง

4.21  โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

ด าเนินการตามโครงการฯ/
2 คร้ัง

4.20 โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

สถานท่ี
ด าเนินการ

4.22 โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ด าเนินการตามโครงการฯ/
2 คร้ัง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

ก.ย
.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

พ.ศ. 2562

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ข้ันตอนกิจกรรม
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)
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แบบ ผด.02

15,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

40,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

4.25 โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

4.24 โครงการจัดหาวัสดุของใช้ประจ าตัวเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

ด าเนินการตามโครงการฯ/
2 คร้ัง

ด าเนินการตามโครงการฯ/
2 คร้ัง

ด าเนินการตามโครงการฯ/
1 คร้ัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.ศ. 2561

พ.
ย.

ธ.ค
.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ม.
ค.

ข้ันตอนกิจกรรม

4.23 โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

พ.ศ. 2562

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

เม
.ย.

ก.พ
.

มี.
ค.

ส.ค
.

ก.ย
.
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แบบ ผด.02

18,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

192,100        
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

74,800          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

4.28 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
ศพด.

4.27  ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ระดับ
อนุบาล

ด าเนินการตามโครงการฯ/
2 คร้ัง

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

ด าเนินการตามโครงการฯ/
1 คร้ัง

4.26 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เด็ก)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ด าเนินการตามโครงการฯ/
1 คร้ัง

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ย
.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข้ันตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ส.ค
.

มี.
ค.

ก.ค
.
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แบบ ผด.02

22,600          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

22,600          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

33,900          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

4.29 ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล
(โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)

ด าเนินการตามโครงการฯ/
1 คร้ัง

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4.30 ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล
(โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)

ด าเนินการตามโครงการฯ/
2 คร้ัง

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ด าเนินการตามโครงการฯ/
1 คร้ัง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ก.ค
.

เม
.ย.

มี.
ค.

พ.
ค.

พ.ศ. 2561

มิ.
ย.

ก.ย
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ

ส.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ข้ันตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2560

ต.ค
.

4.31 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนระดับอนุบาล
(โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)
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แบบ ผด.02

48,590          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

10,000          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

1.รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ติดตามประเมินผล/สรุปงาน

1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

4.34 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ด าเนินการตามโครงการฯ/
1 คร้ัง

30,000          โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

4.33  โครงการธรรมมะวันพระ เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

4.32 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับ
อนุบาล(โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)

ด าเนินการตามโครงการฯ/
2 คร้ัง

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

จัดกิจกรรมตามโครงการ/1
 คร้ัง

พ.
ค.

ข้ันตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ก.ย
.

พ.
ย.

ส.ค
.

มี.
ค.

เม
.ย.

ม.
ค.

ธ.ค
.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

4.35 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง/1 แห่ง

16,800          โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

ก.พ
.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)
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แบบ ผด.02

5 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
6 1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

9,332,890      

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ข้ันตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ด าเนินการตามโครงการ/
คร้ัง

150,000        โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

ด าเนินการตามโครงการ/  
1  คร้ัง

350,000        โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

25



แบบ ผด.02

1 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินงานตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล,สรุปผลการด าเนินงาน
2 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินงานตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล,สรุปผลการด าเนินงาน
3 1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

11,500          พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ย
.

ก.พ
.

มี.
ค.

พ.ศ. 2562

ธ.ค
.

พ.
ย.

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ในเขตเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

ต.ค
.

ก.ค
.

ม.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

ส.ค
.

มิ.
ย.

 งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมอบรมอาสาปศุสัตว์
 1 คร้ัง/ปี,
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 1 คร้ัง/ปี

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ใน
เขตเทศบาลต าบลเวียงเชียง
ของ 2 คร้ัง

4,260            พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพ อบรมพัฒนาศักยภาพ  /1 
คร้ัง

170,000        ส านักงานเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ
และพ้ืนท่ีตามท่ี
ก าหนดในโครงการ

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
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แบบ ผด.02

4 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินงานตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล,สรุปผลการด าเนินงาน
5 1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

6 1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

บ้านในเวียง หมู่ท่ี 2

21,300          

20,000          บ้านเวียงแก้ว 
หมู่ท่ี 8

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
 อัครราชกุมารี

การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในแมวและ
สุนัข/   1 คร้ัง

อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
บ้านในเวียง หมู่ท่ี 2
(1.โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม
2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
3.โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี )

สนับสนุนตามโครงการ./1
 คร้ัง
(การอบรมและการตรวจเต้านม)

(การอบรม)
(การรณรงค์)

20,000          เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
บ้านเวียงแก้ว หมู่ท่ี 8
(1.โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม
2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
3.โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี )

สนับสนุนตามโครงการ./1
 คร้ัง
(การอบรมและการตรวจเต้านม)

(การอบรม)
(การรณรงค์)
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แบบ ผด.02

7 1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

8 1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

9 1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

307,060        

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

บ้านสบสม หมู่ท่ี 3 เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
บ้านเวียงดอนชัย หมู่ท่ี 12
(1.โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม
2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
3.โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี )

สนับสนุนตามโครงการ./1
 คร้ัง
(การอบรมและการตรวจเต้านม)

(การอบรม)
(การรณรงค์)

20,000          บ้านเวียงดอนชัย 
หมู่ท่ี 12

20,000          

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
บ้านสบสม  หมู่ท่ี 3
(1.โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม
2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
3.โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี )

สนับสนุนตามโครงการ./1
 คร้ัง
(การอบรมและการตรวจเต้านม)

(การอบรม)
(การรณรงค์)

อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
บ้านหาดไคร้  หมู่ท่ี 7
(1.โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม
2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
3.โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี )

สนับสนุนตามโครงการ./1
 คร้ัง
(การอบรมและการตรวจเต้านม)

(การอบรม)
(การรณรงค์)

20,000          บ้านหาดไคร้ หมู่ท่ี 7
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แบบ ผด.02

1
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
2 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
220,000        

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและกลุ่ม
พลังมวลชน ท่ีปฏิบัติงานให้ท้องถ่ิน

50,000          จัดอบรมให้ความรู้ให้กับ
ผู้สูงอายุ/ 1 คร้ัง

ก.ย
.

มิ.
ย.

พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

ส.ค
.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ข้ันตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2561 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ

เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

170,000        ส านักงานเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ
และพ้ืนท่ีตามท่ี
ก าหนดในโครงการ

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

โครงการอบรมผู้สูงอายุ

ก.ค
.

จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งานด้านการพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดีให้กับผู้น า
ชุมชนและกลุ่มพลังมวลชน
 ท่ีปฏิบัติงานให้ท้องถ่ิน/ 5
 หมู่บ้าน

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
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แบบ ผด.02

1

10,000          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
10,000          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

20,000          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

ต.ค
.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณ
(บาท)

พ.
ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.2 ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย
อ าเภอเทิง

1.1 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล "อ าเภอเชียงของคัพ"

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

จัดการแข่งขัน/1 คร้ัง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือและนันทนาการ

ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันเรือพายอ าเภอเทิง/
1 คร้ัง

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ก.พ
.

ก.ย
.

ส.ค
.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.ค
.

เม
.ย.

มิ.
ย.

พ.
ค.

มี.
ค.

ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน/1 คร้ัง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

1.3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
 คร้ังท่ี 1 (ฟุตบอล/ฟุตซอล)

อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

สนามฟุตซอล บ้าน
หาดไคร้ หมู่ท่ี 7

สถานท่ี
ด าเนินการ
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แบบ ผด.02

40,000          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

2 1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

3 1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

4 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ
ข้ันตอนกิจกรรม

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์
เครือข่ายการศึกษาต าบลเวียงเชียงของ

อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์
เครือข่ายการศึกษาต าบล
เวียงเชียงของด าเนินงาน
ตามโครงการ/1 คร้ัง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

50,000          

10,000          

ศูนย์เครือข่าย
การศึกษาต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

การกีฬาจังหวัด
เชียงราย

เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

จัดงานประเพณี
เข้าพรรษา/ 1 คร้ัง

อุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาจังหวัด
เชียงราย

อุดหนุนงบประมาณให้
ส านักงานคณะกรรมการ
กีฬาจังหวัดเชียงราย
ด าเนินงานตามโครงการ/1
 คร้ัง

1.4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
 คร้ังท่ี 2 (การแข่งขันเรือพาย)

จัดการแข่งขัน/1 คร้ัง

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา
(วันท่ี 17 กรกฎาคม 2562)

ท่าผาถ่าน บ้านใน
เวียง หมู่ท่ี 2

50,000          
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แบบ ผด.02

5 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
6 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
7 3,000            1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
3,000            1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

7.2 กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ (ป๋ีใหม่เมือง)
(15 เมษายน 2562)

จัดกิจกรรมตามโครงการ/  
     1 คร้ัง

เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

50,000          

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดงานประเพณีสงกรานต์/
 1 คร้ัง

ก.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

มิ.
ย.

พ.ศ. 2562

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ต.ค
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

จัดกิจกรรมตามโครงการ/  
     1 คร้ัง

เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

สถานท่ี
ด าเนินการ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

 งบประมาณ
(บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

พ.
ย.

จัดงานประเพณีลอย
กระทง/ 1 คร้ัง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

200,000        โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
(วันท่ี   22 พฤศจิกายน 2561 )

โครงการเทศบาลร่วมงานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน
7.1กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ 
(1 มกราคม 2562)
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แบบ ผด.02

4,000            1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
8 15,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

9 2,000            1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

10 20,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

ก.ค
.

ส.ค
.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ข้ันตอนกิจกรรม

ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเชียงของ

เม
.ย.

7.3 กิจกรรมสลากภัตต์
(เดือนกันยายน 2562)

อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงราย

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ย
.

อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์อ าเภอเชียงของ

เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเชียงของด าเนินการ
ตามโครงการฯ/1 คร้ัง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

สภาวัฒนธรรม
อ าเภอเชียงของ

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเชียงของด าเนินการ
ตามโครงการฯ/1 คร้ัง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

จัดกิจกรรม ร่วมงาน
สลากภัตต์วัดต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล/1 คร้ัง

อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอเชียงของด าเนินการ
ตามโครงการฯ/1 คร้ัง
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แบบ ผด.02

11 20,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

12 30,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

13 30,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

14 30,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ
4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

ก.ย
.

ต.ค
.

พ.
ย.

เม
.ย.

มี.
ค.

พ.ศ. 2562

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ข้ันตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2561
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

สภาวัฒนธรรม
อ าเภอเชียงของ

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอเชียงของด าเนินการ
ตามโครงการฯ/1 คร้ัง

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าหลวงพ่อ
เพชร

อุดหนุนโครงการสืบชะตาเมืองเชียงของ

อุดหนุนงบประมาณให้วัด
ศรีดอนชัยด าเนินงานตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ชุมชนบ้านเวียงดอน
ชัย

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

อุดหนุนงบประมาณให้วัด
หลวงด าเนินงานตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง

ชุมชนบ้านสบสม เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ชุมชนบ้านวัดหลวง

อุดหนุนงบประมาณให้วัด
สบสมด าเนินงานตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุวัดหลวง

อุดหนุนโครงการจัดงานวันอัฐมีบูชา
(26 พฤษภาคม 2562)
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แบบ ผด.02

15 30,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

16 30,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

17 20,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

677,000     

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ก.ย
.

มี.
ค.

มิ.
ย.

เม
.ย.

พ.
ค.

ก.ค
.

ส.ค
.

ข้ันตอนกิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ

ต.ค
.

อุดหนุนงบประมาณให้วัด
หาดไคร้ด าเนินงานตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ของจังหวัดเชียงรายในคราวท่ีจะมีการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 46 "เจียงฮายเกมส์"

อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา
ท าบุญฟังเทศน์มหาชาติชาดก

ชุมชนบ้านหาดไคร้

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ชุมชนบ้านเวียงแก้ว

อ.เมือง จ.เชียงราย

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุวัดพระแก้ว

อุดหนุนงบประมาณให้วัด
พระแก้วด าเนินงานตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง

จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง
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แบบ ผด.02

1 39,900          
1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

2 149,000        
1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

3 2,250,000      
1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

ก.พ
.

เทศบาล
(กองช่าง)

มี.
ค.

เม
.ย.

ส.ค
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ขยายผิวจราจรพ้ืนท่ี  105 
ตารางเมตร

พ้ืนท่ี หมู่ 12 ต.เวียง เทศบาล
(กองช่าง)

โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร OTOP และ
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ

โครงการขยายผิวจราจร ถนนสายเวียงดอนชัย-
ทุ่งดุก

ล าดับ
ท่ี

เทลาน ค.ส.ล.พ้ืนท่ี 290 
ตร.ม.,ท ารางระบายน้ า
ความยาว 89 เมตร

พ้ืนท่ีหมู่ 7 ต.เวียง

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561

ธ.ค
.

สถานท่ี
ด าเนินการ

ม.
ค.

ต.ค
.

พ.
ย.

พ.ศ. 2562

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนซอย 3 บ้าน
วัดหลวง หมู่ท่ี 2

ก่อสร้างถนนพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 56 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีหมู่ 2 ต.เวียง เทศบาล
(กองช่าง)

ก.ย
.

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผด.02

4 228,000        
1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

5 497,000        
1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

6 298,000        
1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

ส.ค
.

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 11 ถนนสายกลาง

ล าดับ
ท่ี

มิ.
ย.

ธ.ค
.

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

ข้ันตอนกิจกรรม

ต.ค
.

พ.
ย.

พ.ศ. 2561
สถานท่ี

ด าเนินการ

ปรับปรุงฝารางระบายน้ า
ด้านทิศเหนือ ยาว 139 
เมตร, ด้านทิศใต้ยาว 139 
เมตร

พ้ืนท่ี หมู่ 12 ต.เวียง เทศบาล
(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ภายในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

ปรับปรุงผิวจราจรพ้ืนท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 355 ตร.ม.

พ้ืนท่ีภายในเขต
เทศบาล

เทศบาล
(กองช่าง)

เทศบาล
(กองช่าง)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2562

โครงการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างราง
ระบายน้ าบริเวณถนนข้างโรงเรียนอนุบาลเชียง
ของ

ปรับปรุงผิวจราจรพ้ืนท่ี 
348 ตร.ม., ก่อสร้างราง
ระบายน้ าความยาว 60 
เมตร

พ้ืนท่ี หมู่ 3 ต.เวียง
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แบบ ผด.02

7 818,000        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

8 407,000        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

4,686,900      

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ม.
ค.

ธ.ค
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.พ
.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ 
(ฝ่ังตะวันออก) จ านวน 2 หลัง ภายในบริเวณ
สุสานทุ่งฟ่อน

พ้ืนท่ี หมู่ 3 ต.เวียง เทศบาล
(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ภายใน
บริเวณสุสานทุ่งฟ่อน

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 230 ตาราง
เมตร

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 355 ตาราง
เมตร

พ้ืนท่ี หมู่ 3 ต.เวียง เทศบาล
(กองช่าง)
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แบบ ผด.02

1 1.ตรวจสอบ/รับแจ้งระบบไฟฟ้าฯช ารุด

2.รายงานขออนุมัติ

3.จัดซ้ือวัสดุ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดต้ังซ่อมแซมฯ

5.รายงานผลการด าเนินงาน
2

16,218,623    

ก.ย
.

พ.ศ. 2562

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

สถานท่ี
ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

เม
.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ต.ค
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งานปรับปรุงระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า ถนนสาย 1020 
ท าการเพ่ิมวงจรแรงสูง 2 วงจร

งานปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ถนนสาย 
1020 
ท าการเพ่ิมวงจรแรงสูง 2 วงจร

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมไฟฟ้า ระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนท่ี
เทศบาลท่ีช ารุด/ทุกแห่ง
(งบประมาณจากหมวดค่า
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)

-               พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

เทศบาลฯ
(กองช่าง)

แผนงานเคหะและชุมชน

ถนนสาย 1020 ฝ่ัง
ทิศตะวันตกต้ังแต่
บ้านโจ้โก้ หมู่ 10 
(หน้าส านักงานป่า
ไม้) ถึง สะพานน้ าสม

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขา
อ าเภอเชียงของ

ท าการปรับปรุงระบบจ าหน่ายโดย 
ขุดหลุม ปักเสา พาดสาย 2 วงจร

16,218,623    
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แบบ ผด.02

1 60,000          1. รายงานขออนุมัติ
2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน
3.ด าเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

2 5,000            1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ
2.ตรวจสอบงบประมาณ
3.เบิกจ่ายงบประมาณ
4.ติดตามการด าเนินงาน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

65,000          

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ

ส.ค
.

ก.ย
.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

มิ.
ย.

ก.ค
.

เม
.ย.

พ.
ค.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมก่ิงกาชาด
อ าเภอเชียงของ

อุดหนุนงบประมาณให้ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอ
เชียงของด าเนินงานตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง

ท่ีว่าการอ าเภอเชียง
ของ

เทศบาลฯ
(lส านักปลัด)

เทศบาลฯ
(lส านักปลัด)

หมู่บ้านในเขต
เทศบาล

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1.การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณภัย
2.การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

40



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

1 6,303,600      เทศบาลต าบลเวียง 1. ตรวจสอบจ านวนผู้ท่ีได้รับการสงเคราะห์ประจ าเดือน

เชียงของ 2. แจ้งกองคลังจ านวนผู้ท่ีได้รับการสงเคราะห์

3.กองคลังจัดท าเอกสารเบิกจ่าย

4.กองคลังโอนเงินเข้าบัญผู้สูงอายุ

5.ผู้สูงอายุรับเงินสงเคราะห์
2 1,056,000      เทศบาลต าบลเวียง

เชียงของ 1. ตรวจสอบจ านวนผู้ท่ีได้รับการสงเคราะห์ประจ าเดือน

2. แจ้งกองคลังจ านวนผู้ท่ีได้รับการสงเคราะห์

3.กองคลังจัดท าเอกสารเบิกจ่าย

4.กองคลังโอนเงินเข้าบัญผู้พิการ

5.ผู้พิการรับเงินสงเคราะห์

150,000        เทศบาลต าบลเวียง 1. ตรวจสอบจ านวนผู้ท่ีได้รับการสงเคราะห์ประจ าเดือน

เชียงของ 2. แจ้งกองคลังจ านวนผู้ท่ีได้รับการสงเคราะห์

3.กองคลังจัดท าเอกสารเบิกจ่าย

4.กองคลังโอนเงินเข้าบัญผู้ป่วยเอดส์

5.ผู้ป่วยเอดส์รับเงินสงเคราะห์

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้แก่
ผู้พิการทุกรายท่ีข้ึน
ทะเบียนฯ

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

แผนงานงบกลาง

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุท่ีเข้าหลักเกณฑ์ฯ
และได้ข้ึนทะเบียนไว้ /ทุก
คน

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

3 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยติดเช้ือ เอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 23 ราย

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ก.ย
.

ก.พ
.

มี.
ค.

ม.
ค.

ธ.ค
.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข้ันตอนกิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ
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แบบ ผด.02

4
1.ประชุมพิจารณาโครงการ ปี 2562

2.ด าเนินการตามโครงการ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4. ติดตามประเมินผล

5.สรุปผลการด าเนินงาน

7,892,770      

ก.ย
.

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

พ.
ค.

เม
.ย.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

ให้บริการด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ควบคุมป้องกัน
โรคและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ/  
   5,626 คน

383,170        เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
(กองทุนสุขภาพต าบล)
(งบฯเทศบาลฯ 130,000.-บาท)
(งบฯ สปสช.  253,170.-บาท)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

3 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
80,000        

แบบ ผด.02

โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ข้ันตอนกิจกรรม

ส.ค
.

ก.ย
.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

พ.
ค.

ดูแลทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล    
1 คร้ัง/ปี

พ.ศ. 2561รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2562

มิ.
ย.

ก.ค
.

เม
.ย.

ต.ค
.

พ.
ย.

การบ าบัดน้ าเสียโดยใช้ฉ่ี
ไส้เดือนและน้ าหมัก

ล าดับ
ท่ี

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

มี.
ค.

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

สถานท่ี
ด าเนินการ

1 โครงการดูแลทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

20,000        

40,000        

2 โครงการส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในชุมชนโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลและศูนย์การเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 1 คร้ัง/ปี

20,000        ศูนย์การเรียนรู้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ในพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการส่งเสริมการจัดการน้ าเสีย
ในชุมชน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แบบ ผด.02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1

3,145,000    

เทศบาลฯ
(กองช่างฯ)

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเข่ือน
ป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าโขง บริเวณ
หน้าวัดสบสม ต าบลเวียง อ าเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงซ่อมแซมเข่ือน
ป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าโขง 
บริเวณหน้าวัดสบสม

3,145,000    หมู่ 3 ต.เวียง

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

เร่ิมด าเนินการต้ังแต่ 1 มี.ค. 2561 
ถึงวันท่ี 24 ม.ค. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แบบ ผด.02

46
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความปรองดองสมานฉันท์
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

2
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

35,000         

แบบ ผด.02

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

โครงการวันคล้ายวันสวรรคต จัดกิจกรรมตามโครงการ/ 1
 คร้ัง

5,000           เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 
และ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ.ใน
รัชกาลท่ี 9, กิจกรรมวันท่ี 5
 ธ.ค

30,000         เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)
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แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความปรองดองสมานฉันท์
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 10,000       1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

2 20,000         1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.รายงานผลการด าเนินงาน

3 -              1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.รายงานผลการด าเนินงาน

4 30,000         1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.รายงานผลการด าเนินงาน

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

ส.ค
.

ก.ย
.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(ส านักปลัดฯ)

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ก.พ
.

มี.
ค.

โครงการอ านวยความสะดวก
ปลอดภัยถนนทุกสายในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล

ติดต้ัง ซ่อมแซม 
ด าเนินการงานด้าน
อ านวยความสะดวก 
ปลอดภัยถนนทุกสายใน
เขตเทศบาล/5 หมู่บ้าน

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(ส านักปลัดฯ)

จัดกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)/1 
คร้ัง

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(ส านักปลัดฯ)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ด าเนินการตามโครงการ/
 3 คร้ัง

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

โครงการจัดท าข้อมูลพ้ืนท่ีเส่ียงภัย จัดท าข้อมูลพ้ืนท่ีเส่ียง
ภัย/1 คร้ัง

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(ส านักปลัดฯ)
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แบบ ผด.02

5 20,000         1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

6 -              
คร้ังท่ี 1

คร้ังท่ี 2

คร้ังท่ี 3

7 20,000         1.รับแจ้งเหตุ
2.ประสานงาน
3.ให้บริการช่วยเหลือ
4. บันทึกเหตุการณ์
5.รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

100,000        

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล/ 
2 คร้ัง

หน้าตลาดสด
ประตูชัย เทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

ออกหน่วยเคล่ือนท่ี ประจ าปี
งบประมาณ 2562

ให้บริการรับช าระภาษี
ประจ าปีของรถตาม
กฏหมายว่าด้วยรถยนต์
และประชาสัมพันธ์
ประมูลหมายเลขทะเบียน
รถสวย/3 คร้ัง

โครงการให้บริการของหน่วยบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน(EMS) เทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ

ให้บริการด้านการแพทย์ 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
แก่ผู้เจ็บป่วยก่อนน าส่ง
โรงพยาบาลรวมท้ังการ
เก็บเศพและน าศพส่ง
โรงพยาบาลหรือบ้านฐาติ
ผู้เสียชีวิต/24 ช่ัวโมง

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(ส านักปลัดฯ)

1.ส านักงานเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

2.บริษัทกรีนวิงมาร์
เก็ตต้ิง จ ากัด สาขา
เชียงของ (1)

3.ท่ีว่าการอ าเภอ
เชียงของ

ส านักงานขนส่ง
จังหวัดเชียงราย  
 สาขาอ าเภอเทิง
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แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความปรองดองสมานฉันท์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

30,000         1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

32,500         1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

3 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

82,500         

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.
ค.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

พ.
ค.

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทักษะ
ความคิด สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางด้านจิตใจให้กับ
เยาวชนไม่ตกเป็นทาสยา
เสพติด/1 คร้ัง

เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด(อุดหนุน)

จัดกิจกรรมตามโครงการ/
1 คร้ัง

เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี จัดอบรมให้กลุ่มพัฒนาสตรี
 / 1 คร้ัง

20,000         เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)
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แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความปรองดองสมานฉันท์
แผนงานเคหะและชุมชน

1 48,000         1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน

48,000         

ต.
ค.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

ก.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ส.ค
.

ก.
ย.

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเชียงของ 
ขยายเขตการไฟฟ้า/      
 1 คร้ัง

ส านักงานเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(กองช่าง)

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการบริหาร
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 10,000        1. ตรวจสอบงบประมาณ/ขออนุมัติโครงการ

2.เตรียมการด าเนินงานติดต่อ/ประสานงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน
2 5,000         1. ตรวจสอบงบประมาณ/ขออนุมัติโครงการ

2.เตรียมการด าเนินงานติดต่อ/ประสานงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน

แบบ ผด.02

มิ.
ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561

เทศบาล
lส านักปลัด)

โครงการ 5 ส.ต่อเน่ือง

ก.ค
.

พ.ศ. 2562

ก.พ
.

ก.ย
.

ธ.ค
.

มี.
ค.

ม.
ค.

ส.ค
.

พ.
ค.

ต.ค
.

พ.
ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เม
.ย.

ส านักงานเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

สถานท่ี
ด าเนินการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จัดกิจกรรมเพ่ือสานต่อโครงการ
 5 ส.ให้ต่อเน่ือง/1 คร้ัง

โครงการจัดการความรู้(Knowledge
 Management : KM)

จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management :
 KM) ใน 5 กิจกรรมหลักคือ
1.จัดท าแผนการจัดการความรู้
2.จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เพ่ือ
รวบรวมความรู้ด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กรมี
ศูนย์กลางการจัดหาข้อมูล
3.จัดท าบอร์ดเผยแพร่องค์
ความรู้ในด้านต่าง ๆ 
4.จัดท า Homepage KM 
ในเวบไซด์ของเทศบาล
5.จัดท าคู่มือรายละเอียด
กิจกรรม

ส านักงานเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
lส านักปลัด)
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แบบ ผด.02

3 20,000        1.ขออนุมัติโครงการ

2.เตรียมการด าเนินงานติดต่อ/ประสานงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
4 50,000        1.ขออนุมัติโครงการ

2.เตรียมการด าเนินงานติดต่อ/ประสานงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.สรุปผลการด าเนินงาน
5 220,000      1. ตรวจสอบงบประมาณ/ขออนุมัติโครงการ

2.เตรียมการด าเนินงานติดต่อ/ประสานงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน
6 10,000        1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส านักงานเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ
และพ้ืนท่ีตามท่ี
ก าหนดในโครงการ

เทศบาล
(ส านักปลัด)

ส านักงานเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(ส านักปลัดฯ)

จัดกิจกรรมในวัน
เทศบาล/1 คร้ัง

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

ส านักงานเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(ส านักปลัดฯ)

เทศบาล
(ส านักปลัดฯ)

ข้ันตอนกิจกรรม

จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี/1
 คร้ัง

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง

จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานตามโครงการ/1 คร้ัง

โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหาร กรณีครบวาระ

อุดหนุนงบประมาณให้ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอ
เชียงของด าเนินงานตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง

อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ

ท่ีว่าการอ าเภอเชียง
ของ
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แบบ ผด.02

7 8,000         1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

8 3,000         1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

9 4,000         1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

10 20,000        1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

เทศบาล
(ส านักปลัด)

ธ.ค
.

ม.
ค.

อุดหนุนงบประมาณให้ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอ
เชียงของด าเนินงานตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง

ท่ีว่าการอ าเภอเชียง
ของ

เทศบาล
(ส านักปลัด)

ส.ค
.

ก.พ
.

ก.ค
.

ท่ีว่าการอ าเภอเชียง
ของ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาล
(ส านักปลัด)

ท่ีว่าการอ าเภอเชียง
ของ

เทศบาล
(ส านักปลัด)

ท่ีว่าการอ าเภอเชียง
ของ

อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีถวาย
บังคมและวางพวงมาลาวันปิยะ
มหาราช

อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฏาคม อ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย

อุดหนุนงบประมาณให้ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอ
เชียงของด าเนินงานตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง

อุดหนุนโครงการถวายเคร่ืองราช
สักการะเน่ืองในวันครบรอบวัน
สวรรคตและวันพระราชสมภพ
สมเด็จย่าฯ

อุดหนุนงบประมาณให้ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอ
เชียงของด าเนินงานตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง

อุดหนุนโครงการจัดงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช และงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ

อุดหนุนงบประมาณให้ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอ
เชียงของด าเนินงานตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง

ก.ย
.

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

พ.
ย.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.
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แบบ ผด.02

11 5,000         1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

12 5,000         1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการด าเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

13 -            1.บันทึกขออนุมัติ

2.เตรียมการด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. สรุปผลการด าเนินการ

5.ติดตามประเมินผล
14 -            1.บันทึกขออนุมัติ

2.เตรียมการด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. สรุปผลการด าเนินการ

5.ติดตามประเมินผล
360,000      

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ข้ันตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2561

ออกหน่วยเคล่ือนท่ี
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ
และขนมูลฝอย ตามจุดท่ี
ก าหนด  5 หมู่บ้าน

ศาลาเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน 5 
หมู่บ้าน

กองคลัง

อุดหนุนงบประมาณให้ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอ
เชียงของด าเนินงานตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง

พ.ศ. 2562

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ให้บริการรับช าระภาษี
และใบอนุญาตนอก
สถานท่ี/ 5 หมู่บ้าน

ศาลาเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน 5 
หมู่บ้าน

กองคลังออกหน่วยเคล่ือนท่ีให้บริการรับ
ช าระภาษี

อุดหนุนโครงการจัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อุดหนุนงบประมาณให้ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอ
เชียงของด าเนินงานตาม
โครงการฯ/1 คร้ัง

อุดหนุนโครงการจัดงานเน่ืองในวัน
ส าคัญของชาติไทย

ออกหน่วยเคล่ือนท่ีจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

ท่ีว่าการอ าเภอเชียง
ของ

เทศบาล
(ส านักปลัด)

ท่ีว่าการอ าเภอเชียง
ของ

เทศบาล
(ส านักปลัด)
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการบริหาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 20,000        1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนด าเนินงาน

3.ด าเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
20,000        

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2562

มิ.
ย.

ม.
ค.

ก.พ
.

พ.
ค.

เม
.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ข้ันตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2561

มี.
ค.

 งบประมาณ
(บาท)

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

สถานท่ี
ด าเนินการ

หมู่บ้านในเขต
เทศบาล

เทศบาล
(ส านักปลัดฯ)

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
และชุมชน

จัดประชาคมระดับหมู่บ้าน 
5 หมู่บ้าน,
จัดประชาคมระดับต าบล 
1 คร้ัง
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1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงำนกำรศึกษำ

1 7,900          1.รำยงำนขออนุมัติ
2.จัดจ้ำง/จัดหำ ผู้รับจ้ำง
3.ลงนำมในสัญญำ

4.กำรบริหำรสัญญำ
5.เบิกจ่ำยและคุมพัสดุ

2 42,000         1.รำยงำนขออนุมัติ
2.จัดจ้ำง/จัดหำ ผู้รับจ้ำง
3.ลงนำมในสัญญำ

4.กำรบริหำรสัญญำ
5.เบิกจ่ำยและคุมพัสดุ

รวม 2 49,900         

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

มิ.
ย.

มี.
ค.

ต.ค
.

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนังคุณลักษณะตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ฯ/4 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขำว
ด ำ ชนิด Network แบบท่ี 1

เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด
 Network แบบท่ี 1 คุณลักษณะ
ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวแต
อร์กระทรวงเทคโนโลยีฯ/  1 เคร่ือง

ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลเวียงเชียงของ

เทศบำล
(กองกำรศึกษำ)

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบ
แยกส่วนชนิดติดผนัง

โรงเรียนอนุบำล
เทศบำลต ำบลเวียง
เชียงของ

เทศบำล
(กองกำรศึกษำ)

พ.ศ. 2562

เม
.ย.

พ.
ค.

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลเวียงเชียงของ
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2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

1 32,000         1.รำยงำนขออนุมัติ

2.จัดจ้ำง/จัดหำ ผู้รับจ้ำง

3.ลงนำมในสัญญำ

4.กำรบริหำรสัญญำ
5.เบิกจ่ำยและคุมพัสดุ

รวม 1 32,000         

3.ประเภทครุภัณฆ์โรงงำน
3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

1 13,500         1.รำยงำนขออนุมัติ

2.จัดจ้ำง/จัดหำ ผู้รับจ้ำง

3.ลงนำมในสัญญำ

4.กำรบริหำรสัญญำ
5.เบิกจ่ำยและคุมพัสดุ

รวม 1 13,500         

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ
(บำท) สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน (จอขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว)

พ.ศ. 2561
ข้ันตอนกิจกรรม

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มิ.
ย.

พ.ศ. 2562

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน คุณลักษณะตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
(ใช้ส ำหรับงำนนิติกำร และงำน
ประชำสัมพันธ์เปิดจอ LED)/ 2 
เคร่ือง

ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลเวียงเชียงของ

เทศบำล
(ส ำนักปลัด)

พ.
ย.

ธ.ค
.

พ.ศ. 2562

ต.ค
.

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ
(บำท) สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน 3 ตัว เก้ำอ้ีส ำนักงำน/ 3 ตัว ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลเวียงเชียงของ

เทศบำล
(กองสำธำรณสุข)

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561

ม.
ค.
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4.ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน
4.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

1 361,000       1.รำยงำนขออนุมัติ

2.จัดจ้ำง/จัดหำ ผู้รับจ้ำง

3.ลงนำมในสัญญำ

4.กำรบริหำรสัญญำ
5.เบิกจ่ำยและคุมพัสดุ

รวม 1 361,000       

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯ

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯกว้ำง 1.50 ม. สูง 3.15 ม. 
จ ำนวน 5 ซุ้ม และขนำดกว้ำง 3.00
 ม. สูง 5.55 ม. จ ำนวน 1 ซุ้ม

ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลเวียงเชียงของ

เทศบำล
(กองช่ำง)

พ.
ค.

พ.ศ. 2562
ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ
(บำท) สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.
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5.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

1 13,300         1.รำยงำนขออนุมัติ

2.จัดจ้ำง/จัดหำ ผู้รับจ้ำง

3.ลงนำมในสัญญำ

4.กำรบริหำรสัญญำ
5.เบิกจ่ำยและคุมพัสดุ

2 8,000          1.รำยงำนขออนุมัติ

2.จัดจ้ำง/จัดหำ ผู้รับจ้ำง

3.ลงนำมในสัญญำ

4.กำรบริหำรสัญญำ
5.เบิกจ่ำยและคุมพัสดุ

รวม 2 8,000          

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ
(บำท) สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

ก.ย
.

จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 
TV)

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ระดับควำมละเอียดจอภำพ 
1366x768 พิกเซล ขนำด 32 น้ิว 
คุณลักษณะตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์/
 1 เคร่ือง

ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลเวียงเชียงของ

เทศบำล
(ส ำนักปลัด)

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค
.

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
 SVGA ขนำด  3,000 ANSI 
Lumens คุณลักษณะตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์/ 1 เคร่ือง

ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลเวียงเชียงของ

เทศบำล
(ส ำนักปลัด)

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.
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6.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
6.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

1 27,500         1.รำยงำนขออนุมัติ

2.จัดจ้ำง/จัดหำ ผู้รับจ้ำง

3.ลงนำมในสัญญำ

4.กำรบริหำรสัญญำ
5.เบิกจ่ำยและคุมพัสดุ

รวม 1 27,500         

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

 งบประมำณ
(บำท) สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

จัดซ้ือเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 3 
กิโลวัตต์/1 เคร่ือง

ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลเวียงเชียงของ

เทศบำล
(ส ำนักปลัด)

ข้ันตอนกิจกรรม

เม
.ย.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.
ค.

มิ.
ย.

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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