
               

-สําเนา- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 

 

 

 



สารบัญ 
 

         หนา 
 
สวนท่ี 1         1  
 บทนํา        1 
 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน    1 
 ข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน   1 
 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน     1 

 
สวนท่ี 2         2 - 61 
 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ    3 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ    6  

 
      



2 

 

สวนท่ี  1 
บทนํา 

 

ลักษณะของแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงาน และการประเมินผล  จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว ซ่ึงแสดง
ถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินการจริง ใน
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 แผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ไมใชแผนพัฒนา แตเปนแผนการดําเนินงาน
ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  และกิจกรรมท่ีจะดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ ประจําปงบประมาณ  2560   
 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน   
1. เพ่ือรวบรวมแผนงานและโครงการท่ีมีการดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
2. เพ่ือใหทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการ 

จริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ปงบประมาณ  2560 
3. เพ่ือใหเห็นการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
4. เพ่ือใหมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอ่ืน 
5. เปนแนวทางใหผูบริหารควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

ข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นําแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีรวบรวม
ไดมาจัดรางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน 
4.   คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอแผนการดําเนินงานตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือประกาศเปน

แผนการดําเนินงาน และปดประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 ทําใหทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ประจําปงบประมาณ 2560   มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในเขตเทศบาลฯ  ซ่ึงจะทําให
สะดวกในการคนหาและตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางในการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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สวนท่ี  2 
บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
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แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/แผนงาน
 จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

 คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2                   1.65                   170,000              0.68                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3                   2.48                   30,000               0.12                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

รวม 5                  4.13                  200,000             0.80                  เทศบาลฯ

รวม -               -                   -                   -                    หนวยงานอื่น

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป 3                   2.48                   15000 0.06                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1                   0.83                   80,000               0.32                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

แผนงานการศึกษา 5                   4.13                   8,473,250           33.77                  เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

แผนงานสาธารณสุข 6                   4.96                   186,100              0.74                   เทศบาลฯ

1                   12.50                 -                    -                     หนวยงานอื่น

แผนงานเคหะและชุมชน 4                   3.31                   70,000               0.28                   เทศบาลฯ

2                   25.00                 15,254,172          100.00                หนวยงานอื่น

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7                   5.79                   425,000              1.69                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

                บัญชีสรุปโครงการและจํานวนงบประมาณ
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แบบ ผด.01

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

                บัญชีสรุปโครงการและจํานวนงบประมาณ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 17                 14.05                 1,160,000           4.62                   เทศบาลฯ

4                   50.00                 -                    -                     หนวยงานอื่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8                   6.61                   1,625,000           6.48                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

แผนงานงบกลาง 5                   4.13                   6,893,600           27.48                  เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

รวม 56                46.28                18,927,950        75.45                 เทศบาลฯ

รวม 7                  87.50                15,254,172        100.00               หนวยงานอื่น

ยุทธศาสตรที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1                   0.83                   50,000               0.20                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

แผนงานสาธารณสุข 1                   0.83                   10,000               0.04                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5                   4.13                   190,000              0.76                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4                   3.31                   1,640,000           6.54                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

รวม 11                9.09                  1,890,000          7.53                  เทศบาลฯ

รวม -               -                   -                   -                    หนวยงานอื่น

ยุทธศาสตรที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

แผนงานบริหารงานทั่วไป 1                   0.83                   50,000               0.20                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น
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แบบ ผด.01

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

                บัญชีสรุปโครงการและจํานวนงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10                 8.26                   392,000              1.56                   เทศบาลฯ

1                   12.50                 -                    -                     หนวยงานอื่น

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3                   2.48                   165,000              0.66                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4                   3.31                   2,198,000           8.76                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

รวม 18                14.88                2,805,000          11.18                 เทศบาลฯ

รวม 1                  12.50                -                   -                    หนวยงานอื่น

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 19                 15.70                 540,000              2.15                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

แผนงานการศึกษา 7                   5.79                   174,500              0.70                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1                   0.83                   10,000               0.04                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4                   3.31                   540,000              2.15                   เทศบาลฯ

-                -                    -                    -                     หนวยงานอื่น

รวม 31                25.62                1,264,500          5.04                  เทศบาลฯ

รวม -               -                   -                   -                    หนวยงานอื่น

รวมทั้งสิ้น 121              100.00              25,087,450        100.00               เทศบาลฯ

รวมทั้งสิ้น 8                  100.00              15,254,172        100.00               หนวยงานอื่น
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2 120,000       1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

170,000       

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

สถานที่

ดําเนินการ

เม
.ย

.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.
ค.

พ.ศ. 2560
ขั้นตอนกิจกรรม

โครงการพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพถนนคนเดินในเขต

เทศบาล

จัดกิจกรรมพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพถนนคนเดินในเขต

เทศบาล/  2 แหง

พื้นที่หมูที่ 2,3,7

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 50,000         เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

จัดฝกอบรมใหแกกลุมอาชีพ และ

ประชาชนทั่วไป/  1 ครั้ง

พ.ศ. 2559

ม.
ค.

ส.
ค.

ต.
ค.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

ก.
ย.

มี.
ค.

ลําดับ

ที่

พ.
ย.

ธ.
ค.

ก.
พ.
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แบบ ผด.02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1 10,000         1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2 -             1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

3 20,000         1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

30,000         

สถานที่

ดําเนินการ

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

โครงการตรวจเยี่ยม

ผูประกอบการดานการทองเที่ยว

ในเขตเทศบาล

ตรวจเยี่ยมผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยวในเขตเทศบาล/1 ครั้ง

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

พื้นที่หมูที่ 2, 

3,7,8,12 ต.เวียง

สํานักงานเทศบาลฯ เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

โครงการอบรมมัคคุเทศนทองถิ่น จัดอบรมใหความรู ใหมีมัคคุเทศน

ทองถิ่นใหกับเยาวชน,ประชาชนที่

สนใจ/50 คน

โครงการปรับปรุงศูนยบริการ

ขอมูลทองเที่ยว

ปรับปรุงศูนยบริการขอมูลทองเที่ยว สํานักงานเทศบาลฯ

ธ.
ค.

ม.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ก.
พ.

ลําดับ

ที่
โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.
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แบบ ผด.02
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10



11



8

  าสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

นบริหารงานทั่วไป

1 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2 5,000            1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

3 1.ประสานขอมูลเจาหนาที่ทะเบียนฯ

2.จัดทําขอมูล

3.ประชาสัมพันธ/รับลงทะเบียน

4.จัดทําประกาศ

5.รายงานอําเภอทราบจํานวน

15,000          

แบบ ผด.02

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

ขั้นตอนกิจกรรม
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลฯ

(กองคลัง)

อุดหนุนงบประมาณใหที่

ทําการปกครองอําเภอ

เชียงของดําเนินงานตาม

โครงการฯ/1 ครั้ง

ขึ้นทะเบียนของผูไดรับเบี้ยยังชีพ 

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส

สํารวจและขึ้นทะเบียนเพิ่ม

สําหรับผูที่เขาหลักเกณฑฯ/

 5 หมูบาน

-               หมูบานในเขต

เทศบาล

ส.
ค.

อุดหนุนโครงการสงเสริมกิจกรรมกิ่ง

กาชาดอําเภอเชียงของ

ที่วาการอําเภอเชียง

ของ

ก.
ค.

ก.
ย.

มิ.
ย.

โครงการระบบอินเตอรเน็ตไรสาย

สาธารณะภายในเขตเทศบาล (WiFi  

Free Zone)

จัดทํา,ปรับปรุงปาย

ประชาสัมพันธการเขาใช

บริการระบบอินเตอรเน็ต

ไรสายสาธารณะ/ 10 จุด

10,000          บริเวณจุดบริการ

สัญญาณอินเตอรเน็ต

เทศบาลฯ

(สํานักปลัด)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.
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แบบ ผด.02

  าสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

รักษาความสงบภายใน

1
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

80,000          

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

ขั้นตอนกิจกรรม

โครงการปองกันภัยหนาว จัดหาเครื่องกันหนาวใหแก

ประชาชนผูประสบภัยใน

เขตเทศบาล/1 ครั้ง

80,000          หมูบานในเขต

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ
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แบบ ผด.02

  าสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

งานการศึกษา

1 40,000          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2 100,000        1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

3 3,604,000      1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

ก.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

พ.
ค.

มิ.
ย.

พ.ศ. 2560

ต.
ค.

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

ส.
ค.

ก.
ย.

เม
.ย

.

ลําดับ

ที่
โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

จัดอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา/1 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนอนุบาล

เชียงของ(สบสม)เปนคาอาหารกลางวัน

สําหรับเด็กนักเรียนฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

วันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมในวันเด็ก

แหงชาติ/ 1 ครั้ง

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

อุดหนุนงบประมาณ

คาอาหารกลางวันเด็ก

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล

เชียงของตั้งแตชั้นเด็กเล็ก 

อนุบาล และประถมศึกษา

ปที่ 1-6

โรงเรียนอนุบาล

เชียงของ
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แบบ ผด.02

4

1,726,500      1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

143,720        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

220,400        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

5 1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 

5.1 จัดหาอาหารกลางวันใหแกเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

สถานศึกษาในเขต

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

จัดหาอาหารเสริม(นม)

ใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล

เวียงเชียงของ/52 คน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลฯ

จัดหาอาหารกลางวันใหแก

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเวียงเชียง

ของ/     คน

345,000        

โครงการอาหารเสนิม(นม)

4.1จัดหาอาหารเสริม(นม)ใหแกเด็ก

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ




จัดหาอาหารเสริม(นม)

ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลเชียงของ

สถานศึกษาในเขต

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

4.2จัดหาอาหารเสริม(นม)ใหแกเด็ก

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

เวียงเชียงของ

สถานศึกษาในเขต

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

4.3จัดหาอาหารเสริม(นม)ใหแกเด็ก

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เวียงเชียงของ

จัดหาอาหารเสริม(นม)

ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ/ 100 คน
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แบบ ผด.02

1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

25,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

50,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

5.2 จัดหาอาหารกลางวันใหแกเด็ก

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เวียงเชียงของ)

จัดหาอาหารกลางวันใหแก

เด็กนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

/      คน

5.4 โครงการงานวิชาการระดับปฐมวัย)

สถานศึกษาในเขต

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

ดําเนินการตามโครงการฯ/

1 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

ดําเนินการตามโครงการฯ/

 3 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

460,000        
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แบบ ผด.02

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

5.5 โครงการสัมพันธชุมชนรวมงาน

ประเพณี

(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ)

ขั้นตอนกิจกรรม

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

5.7 โครงการสัมพันธชุมชนรวมงาน

ประเพณีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลฯ

จัดกิจกรรมตาม

โครงการฯ/2 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลฯ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

ดําเนินการตามโครงการฯ/

2 ครั้ง

5.6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน

สําคัญตาง ๆ

จัดกิจกรรมตาม

โครงการฯ/2 ครั้ง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลฯ

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)



14

แบบ ผด.02

1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

750,000        
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ
ขั้นตอนกิจกรรม

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลฯ

5.8 โครงการกีฬาสีสัมพันธลูกปลาบึก

เกมส

จัดกิจกรรมตาม

โครงการฯ/1 ครั้ง

40,000          

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา/1 ครั้ง

5.9 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา

ทองถิ่น(SBMLD)

พัฒนาการจัดการศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

การพัฒนาทองถิ่น

(SBMLD)/1 แหง

5.10 โครงการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา
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แบบ ผด.02

21,000          
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

100,000        
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ
ขั้นตอนกิจกรรม

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

5.11 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา

ดําเนินการตามโครงการ

/1 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

5.12 โครงการพัฒนา ปรับปรุง

หองสมุดโรงเรียน

5.13 คาใชจายในการพัฒนา

ขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 

อปท.

พัฒนาหองสมุดโรงเรียนฯ/

1 ครั้ง

จัดกิจกรรมพัฒนา

ขาราชการครูของโรงเรียน

ในสังกัด/ 1 ครั้ง

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)
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แบบ ผด.02

50,000          
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

50,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ
ขั้นตอนกิจกรรม

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

5.15 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรียน

พัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรียน/ 1 ครั้ง

5.14 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัย

ดําเนินการตามโครงการฯ/

 1 ครั้ง

ดําเนินการตามโครงการฯ/

2 ครั้ง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลฯ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

5.16 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน

สําคัญตาง ๆ
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แบบ ผด.02

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

30,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

5.17 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ดําเนินการตามโครงการฯ/

2 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

ดําเนินการตามโครงการฯ/

2 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

ดําเนินการตามโครงการฯ/

2 ครั้ง

 5.18 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลฯ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

5.19 โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
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แบบ ผด.02

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

15,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

10,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

5.20  โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

ดําเนินการตามโครงการฯ/

2 ครั้ง

ดําเนินการตามโครงการฯ/

2 ครั้ง

ดําเนินการตามโครงการฯ/

2 ครั้ง

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลฯ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลฯ

5.21  โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

5.22  โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
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แบบ ผด.02

15,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

15,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

40,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลฯ

ดําเนินการตามโครงการฯ/

2 ครั้ง

5.24 โครงการจัดหาวัสดุงานบานงาน

ครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

5.23 โครงการจัดหาวัสดุงานบานงาน

ครัวของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

5.25 โครงการจัดหาวัสดุของใช

ประจําตัวเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลฯ

ดําเนินการตามโครงการฯ/

2 ครั้ง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลฯ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

ดําเนินการตามโครงการฯ/

2 ครั้ง
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แบบ ผด.02

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

171,700        
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

โรงเรียนอนุบาล

เชียงของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลฯ

ดําเนินการตามโครงการฯ/

1 ครั้ง

ดําเนินการตามโครงการฯ/

1 ครั้ง

5.27 โครงการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับเด็ก)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

5.26 โครงการครอบครัวอบอุนชุมชน

เขมแข็ง

5.28  คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

 ระดับอนุบาล

ดําเนินการตามโครงการฯ/

2 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)
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85,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

20,200          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

20,200          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

เม
.ย

.

ส.
ค.

ก.
ย.

ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการตามโครงการฯ/

2 ครั้ง

5.29 คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

ศพด.

5.31 คาเครื่องอุปกรณการเรียนระดับ

อนุบาล(โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ดําเนินการตามโครงการฯ/

1 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

5.30 คาหนังสือเรียนระดับอนุบาล

(โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน)

ดําเนินการตามโครงการฯ/

1 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

โรงเรียนอนุบาล

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)
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30,300          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

43,430          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

10,000          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

5,000            1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

ส.
ค.

มี.
ค.

ก.
ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

เม
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

โรงเรียนอนุบาล

เชียงของ

ดําเนินการตามโครงการฯ/

1 ครั้ง

ดําเนินการตามโครงการฯ/

1 ครั้ง

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

5.33 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ระดับอนุบาล(โครงการสนับสนุนการ

จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนอนุบาล

เชียงของ

จัดกิจกรรมตามโครงการ/2

 ครั้ง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลฯ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

5.32 คาเครื่องแบบนักเรียนระดับ

อนุบาล(โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

5.35 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู

นอกสถานที่

5.34  โครงการธรรมมะวันพระ

จัดกิจกรรมตามโครงการ/1

 ครั้ง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลฯ
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1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.รายงานผลการดําเนินงาน

8,473,250      

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

5.36 โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียน เชื่อมตออินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง/1 แหง

16,800          โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

ก.
ย.

ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)
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  าสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

านสาธารณสุข

1 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.สรุปผลการดําเนินงาน

2 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.สรุปผลการดําเนินงาน

3 1. รายงานขออนุมัติ

2.ประสานงานชุมชน สํารวจจํานวนสุนัข แมว

3.ดําเนินการฉีดวัคซีน สุนัข แมว

4. เบิกจายงบประมาณ

5.สรุปผลการดําเนินงาน

ส.
ค.

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

ก.
ค.

ม.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.
ย.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

พ.
ย.

มิ.
ย.

ธ.
ค.

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุขฯ)

พื้นที่หมู 2,3,7,8,12 

เทศบาลฯ

พื้นที่หมู 2,3,7,8,12 

เทศบาลฯ

20,000          พื้นที่หมู 2,3,7,8,12 

เทศบาลฯ

เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุขฯ)

จัดกิจกรรมควบคุมโรคตาม 

มาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสุข ,แนวทางการ

ดําเนินงานของ อปท./3 ครั้ง

50,000          

จัดกิจกรรมปองกันและ

ควบคุมโรคตามมาตรฐาน

ของกระทรวงสาธารณสุข ,

แนวทางการดําเนินงานของ

 อปท./3 ครั้ง

40,000          

เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการปองกันควบคุมโรคในชุมชน

โครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา ฉีดวัคซีน สุนัข แมว 

ปองกันโรคพิษสุนัขบา/

รอยละ 90 ของประชากร

สุนัขและแมว
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4
1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ/ประสานงาน

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

5
1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ/ประสานงาน

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

6
1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุขฯ)

เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุขฯ)

เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุขฯ)

ชมรม อสม.

ชมรม อสม.อุดหนุนงบประมาณชมรม 

อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน/1 ครั้ง

อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการ

ทํางานของ อสม.

อุดหนุนงบประมาณชมรม 

อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน/1 ครั้ง

28,600          

37,500          

10,000          พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

อุดหนุนโครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐาน ชมรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขเประจําหมูบาน

โครงการพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

สงเสริมสนับสนุนการ

บริการในศูนยฯและงาน

บริหารจัดการทั่วไป/1 ครั้ง

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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7 1.รับวัคซีน/อุปกรณ จากสํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดเชียงราย

2.ประชาสัมพันธโครงการฯ ผานกํานัน/

ผูใหญบาน

3.ประชุมชี้แจงอาสาปศุสัตว

4.สงมอบวัคซีนฯ ใหกับอาสาปศุสัตว

หรือเกษตรกร

5.เจาหนาที่ติดตามปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน

6.รวบรวมรายงาน

7.รายงานผลการปฏิบัติงานใหปศุสัตว

จังหวัดเชียงรายทราบ

186,100        

สํานักงานปศุสัตว

อําเภอเชียงของ

โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรค

ระบาดในโค กระบือ

ฉีดวัคซีน โค กระบือ แพะ 

แกะ ทุกตัวที่มีอายุ 4 

เดือนขึ้นไป

 เวชภัณฑและ

อุปกรณ

สนับสนุนจาก

กรมปศุสัตว

ทุกหมูบานในเขต

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงที่มีโค กระบือ 

แพะ แกะ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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  าสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ความเขมแข็งของชุมชน

1 1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

2 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

3 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

จัดกิจกรรมตามโครงการ/1

 ครั้ง

จัดหาวัสดุ อุปกรณตาม

โครงการ/1 ครั้ง

60,000          เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

โรงเรียนผูสูงอายุ

เทศบาลฯ

โครงการปนจักรยานสานรักษ

โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ หอง

นันทนาการโรงเรียนผูสูงอายุ

100,000        จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดู

งานดานการพัฒนาสังคม 

คุณภาพชีวิต การบริหาร

บานเมืองที่ดีใหกับผูนํา

ชุมชน/ 5 หมูบาน

หมูบานในเขต

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

50,000          เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุขฯ)

ลําดับ

ที่
โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน

และกลุมพลังมวลชน
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4 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

5 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

6 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล

7 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุข)

เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุขฯ)

พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ

พื้นที่หมู 2,3,7,8,12 

เทศบาลฯ

เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสุขาภิบาลอาหารและพัฒนา

ตลาดใหเปนตลาดสดนาซื้อ

จัดกิจกรรมตามแผนการ

เรียนการสอนของโรงเรียน

ผูสูงอายุ/2 ครั้งตอเดือน

100,000        

จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดให

ไดตามมาตรฐานกระทรวง 

สาธารณสุขกําหนด ใหเปน

ตลาดสดนาซื้อ/1 ครั้ง

โรงเรียนผูสูงอายุ

เทศบาลฯ

20,000          

45,000          

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

โครงการอบรมผูสูงอายุ จัดอบรมใหความรูใหกับ

ผูสูงอายุในวันผูสูงอาย/ุ 1 

ครั้ง

50,000          

โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชน

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ส.
ค.

จัดกิจกรรมเตนแอโรบิค

และรวมพลังสรางสุขภาพ

ใหแกสมาชิกชมรมรักษ

สุขภาพ,ประชาชนทั่วไป/3

 ครั้งตอสัปดาห

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

ก.
ค.

ก.
ย.
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  าสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต 425,000   

าวัฒนธรรมและนันทนาการ

1

80,000          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

20,000          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

20,000          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

อําเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

สงทีมนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันเรือพายอําเภอเทิง/

1 ครั้ง

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

สงทีมนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาทองถิ่น

สัมพันธ/1 ครั้ง

1.3 สงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

เรือพายอําเภอเทิง

ตามกําหนดการ

แขงขัน

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

สงทีมนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาฟุตบอล 

"อําเภอเชียงของคัพ"/ 1 

ครั้ง

1.2 สงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาฟุตบอล "อําเภอเชียงของคัพ"

1.1 โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ

"สิงหทองเกมส" ครั้งที่ 11

โครงการการจัดการแขงขันกีฬาและ

นันทนาการ

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
ค.

พ.
ย.

ส.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

มิ.
ย.

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

ก.
ย.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.
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2 50,000          1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

3 1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

4 1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

5 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการจัดงานประเพณีเขาพรรษา จัดงานประเพณี

เขาพรรษา/ 1 ครั้ง

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

ศูนยเครือขาย

การศึกษาตําบลเวียง

เชียงของ

50,000          เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

อุดหนุนงบประมาณใหศูนย

เครือขายการศึกษาตําบล

เวียงเชียงของดําเนินงาน

ตามโครงการ/1 ครั้ง

อุดหนุนโครงการสงเสริมพัฒนากีฬา

จังหวัดเชียงราย

อุดหนุนงบประมาณให

สํานักงานคณะกรรมการ

กีฬาจังหวัดเชียงราย

ดําเนินงานตามโครงการ/1

 ครั้ง

50,000          อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียน

ศูนยเครือขายการศึกษาตําบลเวียง

เชียงของ

10,000          การกีฬาจังหวัด

เชียงราย

อุดหนุนโครงการกีฬาศูนยการศึกษา

ภาคบังคับ 9 ป(กีฬาขยายโอกาสทาง

การศึกษา)

อุดหนุนงบประมาณให

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ดําเนินงานตามโครงการฯ/

1 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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6 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

7 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

8 1,000            1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

1,000            1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จัดกิจกรรมในวันขึ้นปใหม/

1 ครั้ง

โครงการเทศบาลรวมงานศาสนา

วัฒนธรรมทองถิ่น

8.1 กิจกรรมวันขึ้นปใหม

(1 ม.ค. 2560X

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จัดงานประเพณีสงกรานต/

 1 ครั้ง

300,000        เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

จัดงานประเพณีลอย

กระทง/ 1 ครั้ง

350,000        เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

จัดกิจกรรมในวันขึ้นปใหม/

1 ครั้ง

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

8.2 กิจกรรมวันขึ้นปใหม

 (15 เมษายน 2560)
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1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

9 15,000          1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

10 20,000          1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

11 20,000          1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

จัดกิจกรรม รวมงาน

สลากภัตตวัดตาง ๆ ในเขต

เทศบาล/1 ครั้ง

อุดหนุนโครงการวันอัฐมีบูชา

อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท

พระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณี

ภาคฤดูรอน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม

อําเภอเชียงของดําเนินการ

ตามโครงการฯ/1 ครั้ง

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

ที่ทําการปกครอง

อําเภอเชียงของ

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม

อําเภอเชียงของดําเนินการ

ตามโครงการฯ/1 ครั้ง

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

อุดหนุนที่ทําการปกครอง

อําเภอเชียงของดําเนินการ

ตามโครงการฯ/1 ครั้ง

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

8.3 กิจกรรมสลากภัตต

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

สภาวัฒนธรรม

อําเภอเชียงของ

สภาวัฒนธรรม

อําเภอเชียงของ

3,000            

อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรม

และประเพณีสงกรานตอําเภอเชียงของ

 และจังหวัดเชียงราย ประจําป 2560

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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12 30,000          1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

13 30,000          1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

14 30,000          1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

15 30,000          1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

ชุมชนบานเวียงแกว

ชุมชนบานวัดหลวง

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรง

น้ําพระธาตุวัดพระแกว

อุดหนุนงบประมาณใหวัด

พระแกวดําเนินงานตาม

โครงการฯ/1 ครั้ง

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรง

น้ําพระธาตุวัดหลวง

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

อุดหนุนงบประมาณใหวัด

สบสมดําเนินงานตาม

โครงการฯ/1 ครั้ง

อุดหนุนงบประมาณใหวัด

หลวงดําเนินงานตาม

โครงการฯ/1 ครั้ง

อุดหนุนโครงการสืบชะตาเมืองเชียงของ ชุมชนบานสบสม

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

ชุมชนบานเวียงดอน

ชัย

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

อุดหนุนงบประมาณใหวัด

ศรีดอนชัยดําเนินงานตาม

โครงการฯ/1 ครั้ง

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรง

น้ําหลวงพอเพชร

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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16 30,000          1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

17 20,000          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

18 -               1. ติดตอประสานงาน/ประชาสัมพันธ

2.ดําเนินการตามโครงการ

19 -               1. ติดตอประสานงาน/ประชาสัมพันธ

2.ดําเนินการตามโครงการ

ชุมชนบานหาดไคร

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาล เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

เทศบาลฯ

(กองการศึกษา)

อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรม

ลานนาทําบุญฟงเทศนมหาชาติชาดก

จัดอบรมตามโครงการ

ใหกับเยาวชน,ประชาชนที่

สนใจ/ 1 ครั้ง

อุดหนุนงบประมาณใหวัด

หาดไครดําเนินงานตาม

โครงการฯ/1 ครั้ง

โครงการฝกอบรมใหความรู

ภาษาตางประเทศ

ตักบาตรริมโขงถวายเปนพระราชกุศล 

ครบรอบ 50 วัน(ปญญาสมวาร) แด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช วันที่ 1 ธันวาคม 2559

เพื่อถวายเปนพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช ของอําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย /

ประชาชนทุกหมูเหลา

ถนนริมโขง(ถนนตัว

หนอน) ตั้งแตหลัง 

Teacher camp หัว

เวียง ถึงหนาโรงแรม

เชียงของริเวอรวิว

สภาวัฒนธรรม

ตําบลเวียง

ตักบาตรริมโขง @ เชียงของ ทุกเชาวัน

เสารและวันอาทิตย (เริ่มวันที่ 3 และ 4

 ธันวาคม 2559 ถึงเดือน พฤษภาคม 

2560

นักทองเที่ยว ประชาชนที่

อยูใกลเคียง ไดทําบุญตัก

บาตร

ถนนริมโขง(ถนนตัว

หนอน) ตั้งแตหลัง 

Teacher camp หัว

เวียง ถึงหนาโรงแรม

เชียงของริเวอรวิว

สภาวัฒนธรรม

ตําบลเวียง

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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แบบ ผด.02

20 -               1. ติดตอประสานงาน/ประชาสัมพันธ

2.ดําเนินการตามโครงการ

21 1. ติดตอประสานงาน/ประชาสัมพันธ

2.พิธีเปดถนนวัฒนธรรม "กาดกองเกา

 สบสมหาดไคร" วันที่ 9 ธันวาคม 2559

3.จัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรม 

"กาดกองเกา สบสมหาดไคร" ตอเนื่อง 

6 เดือน

1,160,000   

ตักบาตรเปงปุด คืนวันพุธที่ 14 

ธันวาคม 2559 (ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 1)

เพื่อการสงเสริมพุทธศาสนา

 และสรางกิจกรรมเชิงพุทธ

ในบริบทการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม

ถนนสาย

บานสบสม-หาดไคร

สภาวัฒนธรรม

ตําบลเวียง

โครงการ "กาดกองเกา สบสมหาดไคร"

 อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1.จัดจําหนายสินคาราก

วัฒนธรรม ของดีประจํา

ตําบลและสินคาพื้นบาน

เชียงของรวมทั้งกลุม

ผลิตภัณฑใน สปป.ลาว

2.จัดจําหนายอาหารพื้น

ถิ่นอําเภอเชียงของและ

ใกลเคียงรวมทั้ง สปป.ลาว

3.การแสดงทางวัฒนธรรม

พื้นถิ่นและ สปป.ลาว

4'กิจกรรมถนนดนตรีและ

การแสดงของเยาวชนใน

พื้นที่

5.นิทรรศการภาพเกาเลา

เมืองเชียงของ 

         ฯลฯ

ถนนสาย

บานสบสม-หาดไคร

สภาวัฒนธรรม

ตําบลเวียง

 ขอรับการสนับ

สนุนงบประ

มาณจาก

เทศบาลตําบล

เวียงเชียงของ,

สํานักงาน

วัฒนธรรมจัง

หวัดเชียงราย

และภาคสวนที่

เกี่ยวของ

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



36

แบบ ผด.02

  าสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

าหกรรมและการโยธา

1
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

3
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

สถานที่

ดําเนินการ

360,000        พื้นที่หมู 2 เทศบาลฯ

(กองชาง)

โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

ซอย 25 หมูที่ 7

ปรับปรุงผิวจราจร พื้นที่ไมนอย

กวา 390 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

195,000        พื้นที่หมู 7 เทศบาลฯ

(กองชาง)

กอสรางถนน คสล. พื้นที่ไม

นอยกวา 485 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

ส.
ค.

ก.
ย.

โครงการกอสรางถนน คสล.

ซอยโฮบบาย

กอสรางถนน คสล. พื้นที่ไม

นอยกวา 344 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

250,000        พื้นที่หมู 3 เทศบาลฯ

(กองชาง)

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

พ.ศ. 2560
ลําดับ

ที่
โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

ม.
ค.

โครงการกอสรางถนน คสล.

ซอยพักบานเพื่อน



37

แบบ ผด.02

4 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5 1.ตรวจสอบแผนการกอสราง บํารุง

รักษาทาง ประจําปงบประมาณ

2.ดําเนินการกอสราง บํารุงรักษาทาง

ตามแผน

3.รวบรวมขอมูลการกอสราง บํารุง

รักษาทาง ประจําปงบประมาณที่ไดดําเนินการ

4.ลงสมุดบันทึกขอมูลการกอสราง

การบํารุงรักษาทางใหเปนปจจุบัน

5.จัดเก็บขอมูลไวเพื่อประกอบการจัดทํา

แผนการกอสราง บํารุงรักษาในคราวตอไป

6 1.รายงานขออนุมัติ

3.ดําเนินการตามโครงการ

3.บันทึกขอมูลถนนในระบบของกรม

สงเสริมฯ info ใหเปนปจจุบัน

820,000        พื้นที่หมู 2,12 เทศบาลฯ

(กองชาง)

โครงการปรับปรุงขอมูลการกอสราง

และบํารุงรักษาทาง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบ

แมน้ําโขง จุดเริ่มตนซอยขาง สภ.เชียง

ของ

ปรับปรุงผิวจราจร พื้นที่ไมนอย

กวา 1,815 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

ปรับปรุงขอมูลการกอสราง

และบํารุงรักษาทาง/1 ครั้ง

-               เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองชาง)

จัดทําขอมูลถนนในเขตเทศบาล จัดทําแผนที่สังเขป/

ทะเบียนประวัติถนนทุก

สาย ทุกประเภทในเขต

เทศบาล/1 ครั้ง

-               เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(กองชาง)

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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7 1.รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4.เบิกจายงบประมาณ

5.รายงานผลการดําเนินงาน

8 1.รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4.เบิกจายงบประมาณ

5.รายงานผลการดําเนินงาน

1,625,000      

พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาลฯ

(กองชาง)

-               โครงการซอมแซมผิวจราจร ซอมแซมผิวจราจรในเขต

เทศบาลที่ชํารุด/ทุกแหง 

(งบประมาณจากหมวดคา

วัสดุกอสราง)

โครงการซอมแซมทางเทา ซอมแซมทางเดินเทาในเขต

เทศบาลที่ชํารุด/ทุกแหง 

(งบประมาณจากหมวดคา

วัสดุกอสราง)

-               พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาลฯ

(กองชาง)

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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  าสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

นเคหะและชุมชน

1
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2
1.รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4.เบิกจายงบประมาณ

5.รายงานผลการดําเนินงาน

70,000          

พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาลฯ

(กองชาง)

โครงการขยายเขตไฟฟา อุดหนุนงบประมาณใหกับการ

ไฟฟาเพื่อขยายเขตไฟฟา/1 แหง
70,000          พื้นที่หมู 2,12 เทศบาลฯ

(กองชาง)

-               โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ซอมแซมไฟฟา ระบบ

ไฟฟาสาธารณะในพื้นที่

เทศบาลที่ชํารุด/ทุกแหง

(งบประมาณจากหมวดคา

วัสดุไฟฟาและวิทยุ)

สถานที่

ดําเนินการ

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

ก.
ย.

พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.
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3 1.ขุดหลุมเสาแรงสูง

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

2.ปกเสาคอนกรีตขนาด 14.30 ม.

3.พาดสายแรงสูง

4.รื้อถอนสายแรงสูง

5.ปรับปรุงสายแรงต่ํา

6.ปรับปรุงหมอแปลง

7.รื้อถอนเสาคอนกรีต

8.เก็บงาน,ตรวจสอบ,แกไข,ปดงบงาน

4 1.ขุดหลุมเสาแรงสูง

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

2.ปกเสาคอนกรีตขนาด 14.30 ม.

3.พาดสายแรงสูง

4.รื้อถอนสายแรงสูง

5.ปรับปรุงสายแรงต่ํา

6.ปรับปรุงหมอแปลง

7.รื้อถอนเสาคอนกรีต

8.เก็บงาน,ตรวจสอบ,แกไข,ปดงบงาน

ปรับปรุงระบบจําหนาย สถานีไฟฟา

เชียงของ ชวง D

เพิ่มประสิทธิภาพการ

จําหนายไฟฟาใหกับ

ประชาชน

8,038,525      บานหาดไคร ถึง 

บานเวียงดอนชัย

(ฝงทิศตะวันออก)

การไฟฟาสวน

ภูมิภาคสาขา

อําเภอเชียงของ

ปรับปรุงระบบจําหนาย สถานีไฟฟา

เชียงของ ชวง E

เพิ่มประสิทธิภาพการ

จําหนายไฟฟาใหกับ

ประชาชน

7,215,647      บานเวียงดอนชัย ถึง

 บานหัวเวียง     

(ฝงทิศตะวันออก)

การไฟฟาสวน

ภูมิภาคสาขา

อําเภอเชียงของ

เม
.ย

.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.
ย.

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.
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  าสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต 15,254,172    

นงานงบกลาง

1
5,758,800      เทศบาลตําบลเวียง 1. ตรวจสอบจํานวนผูที่ไดรับการสงเคราะหประจําเดือน

เชียงของ 2. แจงกองคลังจํานวนผูที่ไดรับการสงเคราะห

3.กองคลังจัดทําเอกสารเบิกจาย

4.กองคลังโอนเงินเขาบัญผูสูงอายุ

5.ผูสูงอายุรับเงินสงเคราะห

2 796,800        เทศบาลตําบลเวียง 1. ตรวจสอบจํานวนผูที่ไดรับการสงเคราะหประจําเดือน

2. แจงกองคลังจํานวนผูที่ไดรับการสงเคราะห

3.กองคลังจัดทําเอกสารเบิกจาย

4.กองคลังโอนเงินเขาบัญผูพิการ

5.ผูพิการรับเงินสงเคราะห

108,000        เทศบาลตําบลเวียง 1. ตรวจสอบจํานวนผูที่ไดรับการสงเคราะหประจําเดือน

เชียงของ 2. แจงกองคลังจํานวนผูที่ไดรับการสงเคราะห

3.กองคลังจัดทําเอกสารเบิกจาย

4.กองคลังโอนเงินเขาบัญผูปวยเอดส

5.ผูปวยเอดสรับเงินสงเคราะห

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ก.
พ.

มี.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

3 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยติดเชื้อเอดส

ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแก

ผูปวยเอดส จํานวน    ราย 

(งบฯเทศบาลฯ)

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแก

ผูสูงอายุ จํานวน     ราย

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ)

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการในเขต

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแก

ผูพิการ จํานวน     ราย

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ)
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4
1.นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด

2.ทําหนังสือขอรับการสนับสนุนฯ

3.ดําเนินการตามระเบียบกองทุนฯ

4.รายงานผลการดําเนินการ(ทต.เวียงเชียงของ)

5.รายงานผลการดําเนินงาน(สํานักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษย 
5

1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

6,893,600      

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

(กองทุนสุขภาพตําบล)

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000        

เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุขฯ)

ใหบริการดานการสงเสริม

สุขภาพ ควบคุมปองกัน

โรคและฟนฟูสมรรถภาพ/  

   คน

130,000        พื้นที่หมู 2,3,7,8,12 

เทศบาลฯ

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชน

เทศบาลฯ

(สํานักปลัด)

สมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนดําเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับผูสูงอายุ เด็ก 

เยาวชน คนพิการ สมาชิก

กองทุนสวัสดิการ /1 ครั้ง

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

เม
.ย

.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.
ย.

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล 50,000   

แผนงานสาธารณสุข

1 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.สรุปผลการดําเนินงาน

ก.
พ.

ต.
ค.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ม.
ค.

โครงการทดสอบคุณภาพน้ําอุปโภค

 บริโภค

เม
.ย

.

สถานที่

ดําเนินการ

ธ.
ค.

พ.
ย.

จัดกิจกรรมตามโครงการ/ 1 

ครั้ง

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ส.
ค.

ก.
ย.

มี.
ค.

10,000        พื้นที่หมู 2,3,7,8,12

 เทศบาลฯ

เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุขฯ)

เทศบาลฯ

(สํานักปลัด)

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

ลําดับ

ที่
โครงการ

ลําดับ

ที่
โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2559

โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟ

และหมอกควัน

จัดกิจกรรมปองกันและแกไข

ปญหาไฟและหมอกควัน/1 

ครั้ง

50,000        พื้นที่หมู 2,3,7,8,12

 เทศบาลฯ

พ.ศ. 2560

ต.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ขั้นตอนกิจกรรม
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล 10,000   

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.สรุปผลการดําเนินงาน

4 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.สรุปผลการดําเนินงาน

พื้นที่หมู 2,3,7,8,12

 เทศบาลฯ

20,000        

ลําดับ

ที่

โครงการสงเสริมการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในชุมชนโดยใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมตามโครงการ/ 1 

ครั้ง

เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 1.การสรางความรวมมือ

ระหวาง อปท.และประชาชน

ในการบริหารจัดการขยะ

2.การใหความรูใหกับชุมชน

/1 ครั้ง

20,000        

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

1 โครงการดูแลทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมและปรับปรุงภูมิทัศน

1.การพัฒนาองคความรู

/1 ครั้ง

2.การปรับปรุงภูมิทัศนในเขต

พื้นที่เทศบาล/5 ชุมชน

120,000      พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุขฯ)

 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

เม
.ย

.

พ.
ค.

โครงการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พื้นที่หมู 2,3,7,8,12

 เทศบาลฯ

เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุขฯ)

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

3 โครงการปดทองหลังพระ จัดกิจกรรมตามโครง/1 ครั้ง 10,000        พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุข)
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5 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.สรุปผลการดําเนินงาน

190,000      

โครงการจัดการน้ําเสียในชุมชน จัดกิจกรรมใหความรูในการ

บําบัดน้ําเสียในครัวเรือนและ

ชุมชน/ 1 ครั้ง

20,000        พื้นที่หมู 2,3,7,8,12

 เทศบาลฯ

เทศบาลฯ

(กองสาธารณสุขฯ)

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

3 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

4 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการกอสรางแนวปองกันตลิ่ง

พรอมวางระบบระบายน้ํา บริเวณ

ดานหลังอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ

ทางการแพทย บานหาดไคร 

หมูที่ 7

กอสรางแนวปองกันตลิ่งพัง 

ความยาว 35 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลฯ

450,000      พื้นที่หมู 7

โครงการปรับปรุงทางเทาและราง

ระบายน้ํา

ปรับปรุงรางระบายน้ํา ความ

ยาว 248 เมตร
250,000      พื้นที่หมู 2, 12

เทศบาลฯ

(กองชาง)

โครงการผันน้ําโขง (ตอเนื่อง) วางทอระบายน้ําและระบบ

จายน้ําเชื่อมตอโครงการเดิม 

ความยาว 1,700 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลO

190,000      พื้นที่หมู 8 เทศบาลฯ

(กองชาง)

เทศบาลฯ

(กองชาง)

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง

พัง บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง 

พรอมงานรื้อรั้วเดิมและงาน

กอสรางรั้ว ความยาว 30 

เมตรรายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

750,000      พื้นที่หมู 12 เทศบาลฯ

(กองชาง)

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ ม.
ค.

ก.
พ.

ก.
ย.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 งบประมาณ

(บาท)

ธ.
ค.

สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.
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1,640,000    
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ยุทธศาสตรที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสง  50,000    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 20,000       1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2 2,000           1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.รายงานผลการดําเนินงาน

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

มิ.
ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ม.
ค.

ก.
พ.

พ.
ย.

ธ.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มี.
ค.

ต.
ค.

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ, สมเด็จพระนาง

เจาพระบรมราชินีนาถ/ 2 

ครั้ง

50,000         เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

ก.
ค.

ส.
ค.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.
ค.

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

พ.
ค.

พ.ศ. 2560

ม.
ค.

ก.
พ.

พ.ศ. 2559

พ.
ย.

ธ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ย.

เม
.ย

.

มี.
ค.

ขั้นตอนกิจกรรม
ลําดับ

ที่
โครงการ

ลําดับ

ที่
โครงการ

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)

จัดกิจกรรมวัน

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน(อปพร.)/1 

ครั้ง

พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

โครงการจัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย จัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยง

ภัย/1 ครั้ง

พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

แบบ ผด.02
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3 10,000         1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.รายงานผลการดําเนินงาน

4 20,000         1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.รายงานผลการดําเนินงาน

5 30,000         1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.รายงานผลการดําเนินงาน

6 20,000         1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.รายงานผลการดําเนินงาน

พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

จัดอบรมตามโครงการ

/1 ครั้ง

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใน

การปองกันและระงับอัคคีภัย 

ผูประกอบการรานคา

จัดอบรมตามโครงการ

/1 ครั้ง

พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใน

การปองกันและระงับอัคคีภัย ใน

สถานศึกษา

จัดอบรมตามโครงการ

/1 ครั้ง

พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ อป

พร.

พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

พนักงานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

จัดอบรมตามโครงการ

/1 ครั้ง

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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7 40,000         1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

8 150,000        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

9 100,000        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

โครงการรณรงคปองกันและลด

อุบัติเหตุในชวงเทศกาล

รณรงคปองกันและลด

อุบัติเหตุในชวงเทศกาล/ 

2 ครั้ง

ชุดผจญเพลิงภายใน

อาคาร/ 1 ชุด

จัดหาเครื่องชวยหายใจ เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

จัดหาชุดผจญเพลิงภายในอาคาร

พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

เครื่องชวยหายใจ/ 1 ชุด

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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10 -              1.รับแจงเหตุ

2.ประสานงาน

3.ใหบริการชวยเหลือ

4. บันทึกเหตุการณ

5.รายงานผูบังคับบัญชาทราบ

11 -              1.จัดทําหนังสือเชิญชวนองคกรสวนทองถิ่น

เขารวมโครงการ

2.ประสานหนวยงานที่เขารวมโครงการข

อใชสถานที่ปฏิบัติงานรับชําระภาษีประจําป

3.จัดทําหนังสือขอความรวมมือประชาสัมพันธ

การออกหนวยกับอําเภอ, อปท.,กํานัน-

ผูใหญบานในพื้นที่หรือใกลเคียง

และสถานีวิทยุชุมชน

4.ออกหนวยรับชําระภาษีประจําป

5.รายงานผลการดําเนินการภายในวันที่ 10 

ของเดือนถัดไป

6.สรุปผลการดําเนินการสิ้นปงบประมาณ 

ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2560

392,000        

ใหบริการดานการแพทย 

การปฐมพยาบาลเบื้องตน

แกผูเจ็บปวยกอนนําสง

โรงพยาบาลรวมทั้งการ

เก็บเศพและนําศพสง

โรงพยาบาลหรือบานฐาติ

ผูเสียชีวิต/24 ชั่วโมง

พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

โครงการใหบริการของหนวยบริการ

แพทยฉุกเฉิน(EMS) เทศบาลตําบล

เวียงเชียงของ

โครงการออกหนวยเคลื่อนที่

ใหบริการรับชําระภาษี ตาม

กฏหมายวาดวยระยนต สําหรับ

ประชาชนที่อยูหางไกล ของ

สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงราย

สาขาอําเภอเทิง ประจําป

งบประมาณ 2560

ออกหนวยเคลื่อนที่

ใหบริการรับชําระภาษี 

ตามกฏหมายวาดวยระ

ยนต สําหรับประชาชนที่

อยูหางไกล /2 ครั้ง

1.บริษัทกรีนวิงมาร

เก็ตติ้งจํากัด สาขา

อําเภอเชียงของ ใน

เดือน ม.ค. 2560

2.สํานักงาน

เทศบาลตําบลบุญ

เรือง ในเดือน

กรกฏาคม 2560

สํานักงานขนสง

จังหวัดเชียงราย 

สาขาอําเภอเทิง

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

10,000         1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

130,000        1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

3 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

165,000        

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

1 โครงการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

2

โครงการอบรมกลุมพัฒนาสตรี จัดอบรมเนื่องในวันสตรี

สากล / 1 ครั้ง
25,000         

โครงการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด(อุดหนุน)

จัดกิจกรรมตามโครงการ/

1 ครั้ง

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต ทักษะ

ความคิด สรางภูมิคุมกัน

ทางดานจิตใจใหกับ

เยาวชนไมตกเปนทาสยา

เสพติด/1 ครั้ง

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

ธ.
ค.

ม.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ก.
พ.

มี.
ค.

พ.
ค.

มิ.
ย.

เม
.ย

.



52

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

2 1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

3 1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

4 1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณ

ศาลเจาพอหลักเมือง หมูที่ 12

ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณศาล

เจาพอหลักเมือง ซอมแซม

ตลิ่ง งานปรับปรุงทางเดินฯ 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลฯ/1 แหง

798,000        หมูที่ 12 เทศบาลฯ

(กองชาง)

หมูที่ 7 เทศบาลฯ

(กองชาง)

500,000        

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน คูเมือง

โบราณฝงตะวันออก หมูที่ 8

ปรับปรุงภูมิทัศน คูเมือง

โบราณฝงตะวันออก

รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลฯ/1 แหง

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2559

ก.
พ.

มี.
ค.

440,000        หมูที่ 8 เทศบาลฯ

(กองชาง)

โครงการกอสรางระเบียงยื่น 

คสล.บริเวณหนาวัดหาดไคร

กอสรางระเบียงยื่น คสล.

พื้นที่รวม 60 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลฯ

ก.
ย.

โครงการตอเติมอาคารกลุมแมบาน 

หมูที่ 3

ตอเติมอาคารกลุมแมบาน  

อาคารเอนกประสงค และงาน

เทลานคอนกรีต พืนที่รวม 70

 ตารางเมตรรายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลฯ

460,000        หมูที่ 3 เทศบาลฯ

(กองชาง)

ม.
ค.

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ส.
ค.

ก.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ
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2,198,000     
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 10,000        1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2 5,000         1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

3 10,000        1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

โครงการจัดการความรู(Knowledge

 Management :KM)

จัดอบรมใหความรูแกพนักงาน

ตามโครงการ /1 ครั้ง
สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

lสํานักปลัด)

จัดกิจกรรมในวัน

เทศบาล/1 ครั้ง

ส.
ค.

พ.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559

มิ.
ย.

ก.
ค.

พ.ศ. 2560

ก.
พ.

ก.
ย.

ธ.
ค.

ต.
ค.

พ.
ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

เม
.ย

.

มี.
ค.

ม.
ค.

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

เทศบาล

lสํานักปลัด)

จัดกิจกรรมเพื่อสานตอโครงการ

 5 ส.ใหตอเนื่อง/1 ครั้ง
สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

โครงการ 5 ส.ตอเนื่อง

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

แบบ ผด.02
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4 10,000        1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

5 100,000      1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

6 150,000      1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

7 20,000        1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลและนายกเทศมนตรี/1

 ครั้ง

โครงการอบรมคุณธรรมและ

จริยธรรมใหแกพนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะ

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น

ดําเนินการตามโครงการ

/1 ครั้ง
สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

lสํานักปลัด)

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลและผูบริหาร กรณีครบวาระ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

และพื้นที่ตามที่

กําหนดในโครงการ

เทศบาล

lสํานักปลัด)

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

โครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศ

ใหกับพนักงานลูกจางของเทศบาล 

คณะผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น

ดําเนินการตามโครงการ

/1 ครั้ง

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง

จัดฝกอบรมและศึกษาดู

งานตามโครงการ/1 ครั้ง

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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8 31,500        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

9 70,000        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

10 6,000         1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

11 12,000        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 

บาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร/1 ตู สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัด)

จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ โตะพรอมเกาอี้ฯ/ 1 ชุด สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัด)

เทศบาล

(สํานักปลัด)

เกาอี้ทํางาน/ 9 ตัว เทศบาล

(สํานักปลัด)

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน

จัดซื้อเกาอี้สําหรับหองประชุมสภา เกาอี้ฯ/ 20  ตัว

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.



56

แบบ ผด.02

12 30,000        1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

13 3,500         1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

14 3,500         1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

15 1,000         1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

อุดหนุนงบประมาณใหที่

ทําการปกครองอําเภอ

เชียงของดําเนินงานตาม

โครงการฯ/1 ครั้ง

ที่วาการอําเภอเชียง

ของ

เทศบาล

(กองคลัง)

อุดหนุนงบประมาณใหที่

ทําการปกครองอําเภอ

เชียงของดําเนินงานตาม

โครงการฯ/1 ครั้ง

ที่วาการอําเภอเชียง

ของ

เทศบาล

(กองคลัง)

ที่วาการอําเภอเชียง

ของ

เทศบาล

(กองคลัง)

อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีถวาย

บังคมและวางพวงมาลาวันปยะ

มหาราช

อุดหนุนงบประมาณใหที่

ทําการปกครองอําเภอ

เชียงของดําเนินงานตาม

โครงการฯ/1 ครั้ง

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

อุดหนุนโครงการการดําเนินการ

ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

อําเภอเชียงของ ประจําป

งบประมาณ 2560

อุดหนุนงบประมาณให

เทศบาลตําบลครึ่ง

ดําเนินงานตาม

โครงการฯ/1 ครั้ง

เทศบาล

(กองคลัง)

เทศบาลตําบลเวียง

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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แบบ ผด.02

16 4,000         1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

17 20,000        1.หนวยงานแจงขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน

5.หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

18 28,000        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

19 25,500        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

เทศบาล

(กองคลัง)

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

อุดหนุนโครงการจัดงานพอขุนเม็ง

รายมหาราช และงานกาชาดจังหวัด

เชียงราย ประจําป 2559

อุดหนุนงบประมาณใหที่

ทําการปกครองอําเภอ

เชียงของดําเนินงานตาม

โครงการฯ/1 ครั้ง

ที่วาการอําเภอเชียง

ของ

เทศบาล

(กองคลัง)

อุดหนุนโครงการจัดเครื่องสักการะ

ถวาย เนื่องในวันครบรอบวัน

สวรรคตและวันพระราชสมภพของ

สมเด็จยาฯ

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(กองคลัง)

อุดหนุนงบประมาณใหที่

ทําการปกครองอําเภอ

เชียงของดําเนินงานตาม

โครงการฯ/1 ครั้ง

ที่วาการอําเภอเชียง

ของ

เทศบาล

(กองคลัง)

เกาอี้ทํางาน/ 8 ตัว

จัดซื้อโตะทํางาน โตะทํางาน/ 3 ตัว

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหาร 540,000      

แผนงานการศึกษา

1 20,000        1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2 14,000        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

3 9,500         1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

4 92,000        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวนชนิดติดผนัง

เครื่องปรับอากาศแบบ

แยกสวนชนิดติดผนัง/4 

เครื่อง

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(กองการศึกษา)

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน เกาอี้ทํางาน/ 4 ตัว เทศบาล

(กองการศึกษา)

ก.
พ.

มี.
ค.

ก.
ค.

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

สถานปฏิบัติธรรม

ในจังหวัดเชียงราย

หรือใกลเคียง

โครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมผูบริหาร เจาหนาที่ ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

จัดกิจกรรมตามโครงการ

/1 ครั้ง
เทศบาล

(กองการศึกษา)

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง เครื่องตัดหญาแบบขอ

แข็ง/ 1 เครื่อง

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(กองการศึกษา)
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แบบ ผด.02

5 12,000        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

6 14,000        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

7 13,000        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

174,500      

จัดซื้อโทรทัศน LED ขนาด 32 นิ้ว โทรทัศน LED ขนาด 32 

นิ้ว/ 1 เคีรื่อง

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(กองการศึกษา)

จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ โตะทํางานพรอมเกาอี้/ 1

 ชุด

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(กองการศึกษา)

จัดซื้อตูลําโพงเคลื่อนที่ ตูลําโพงเคลื่อนที่ขนาด 15

 นิ้ว/ 2 ชุด

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(กองการศึกษา)

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหาร

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 10,000        1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

10,000        

สถานที่

ดําเนินการ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

และชุมชน

จัดประชาคมชุมชนตําบล 

(ระดับเทศบาลเพื่อรัยทราบ

ขอมูลปญหานํามาจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น/ 1 ครั้ง

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหาร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 11,000        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

2 29,000        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจาง/จัดหา ผูรับจาง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา

5.เบิกจายและคุมพัสดุ

3 100,000      1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

4 400,000      1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการกอนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการกอสรางที่จอดรถ กอสรางที่จอดรถผูพิการ 

ผูมาติดตอราชการดานทิศ

ใตอาคารสํานักงานขนาด

กวาง 12 เมตร ยาว 24 

เมตร  สูง 3 เมตร /1 แหง

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล แบบที่  2

โครงการปรับปรุง ซอมแซม ระบบ

เสียงตามสายของหมุบาน หมูที่ 12

ระบบเสียงตามสาย

หมูบาน ความยาวสายสง

สัญญาณ 1,600 เมตร

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(กองชาง)

เครื่องคอมพิวเตอร/1 

เครื่อง

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(กองชาง)

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

จัดหาตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน

เปดกระจก แบบกระจก 2 บาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร/1 ตู สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(กองชาง)

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

เทศบาล

(กองชาง)

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2559รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผด.02

540,000      
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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