
               

-สําเนา- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตาํบลเวียงเชียงของ 
อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

         หน้า 
 
ส่วนที่ 1         1  
 บทนํา        1 
 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน    1 
 ขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน   1 
 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน     1 

 
ส่วนที่ 2         2 - 54 
 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ    3 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ    7  

 
      



2 
 

ส่วนที่  1 
บทนํา 

 
ลักษณะของแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการ
ดําเนินงาน และการประเมินผล  จัดทําหลังจากที่ได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว ซึ่งแสดง
ถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินการจริง ใน
พ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ไม่ใช่แผนพัฒนา 
แต่เป็นแผนการดําเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  และกจิกรรมที่จะดําเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ประจําปีงบประมาณ  2561   
 
วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน   

1. เพ่ือรวบรวมแผนงานและโครงการที่มีการดําเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
2. เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการ 

จริงทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ปีงบประมาณ  2561 
3. เพ่ือให้เห็นการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2561  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
4. เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานอ่ืน 
5. เป็นแนวทางให้ผู้บริหารควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

 
ขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนที่
ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น นําแผนงาน โครงการพัฒนาที่รวบรวม
ได้มาจัดร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 
4.   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอแผนการดําเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศเป็น

แผนการดําเนินงาน และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ประโยชนข์องแผนการดําเนินงาน 
 ทําให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ประจําปีงบประมาณ 2561   มคีวามชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น ลดความซ้ําซ้อนของโครงการและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานในเขตเทศบาลฯ  ซึ่งจะทําให้
สะดวกในการค้นหาและตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางในการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กจิกรรม 

 
 
 
 



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
 จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2                   2.35                   60,000               0.25                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2                   2.35                   20,000               0.08                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -                -                    -                    -                     เทศบาลฯ
1                   25.00                 157,777,000        83.23                  หน่วยงานอื่น

รวม 4                  4.71                  80,000              0.33                  เทศบาลฯ

รวม 1                  25.00                157,777,000       83.23                 หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป 4                   4.71                   30000 0.13                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1                   1.18                   100,000              0.42                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

แผนงานการศึกษา 4                   4.71                   8,419,690           35.11                  เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

แผนงานสาธารณสุข 3                   3.53                   118,600              0.49                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5                   5.88                   635,000              2.65                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

                บัญชีสรุปโครงการและจํานวนงบประมาณ
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แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
 จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

                บัญชีสรุปโครงการและจํานวนงบประมาณ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 15                 17.65                 975,000              4.07                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2                   2.35                   2,670,000           11.13                  เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

แผนงานเคหะและชุมชน 1                   1.18                   -                    -                     เทศบาลฯ
3                   75.00                 31,782,584          16.77                  หน่วยงานอื่น

แผนงานงบกลาง 4                   4.71                   7,407,625           30.89                  เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

รวม 39                46                    20,355,915        85                     เทศบาลฯ

รวม 3                  75                    31,782,584        17                     หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

แผนงานสาธารณสุข 1                   1.18                   10,000               0.04                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5                   5.88                   200,000              0.83                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

รวม 7                  8                      260,000             1                       เทศบาลฯ

รวม -               -                   -                   -                    หน่วยงานอื่น
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แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
 จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

                บัญชีสรุปโครงการและจํานวนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความปรองดองสมานฉันท์

แผนงานบริหารงานทั่วไป 2                   2.35                   370,000              1.54                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7                   8.24                   140,000              0.58                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3                   3.53                   62,500               0.26                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1                   1.18                   1,850,000           7.71                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

รวม 13                15                    2,422,500          10                     เทศบาลฯ

รวม -               -                   -                   -                    หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14                 16.47                 656,500              2.74                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

แผนงานการศึกษา 2                   2.35                   157,000              0.65                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1                   1.18                   10,000               0.04                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

5



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
 จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

                บัญชีสรุปโครงการและจํานวนงบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5                   5.88                   40,300               0.17                   เทศบาลฯ
-                -                    -                    -                     หน่วยงานอื่น

รวม 22                26                    863,800             4                       เทศบาลฯ

รวม -               -                   -                   -                    หน่วยงานอื่น

รวมทั้งสิ้น 85                100                  23,982,215        100                   เทศบาลฯ

รวมทั้งสิ้น 4                  100                  189,559,584       100                   หน่วยงานอื่น
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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         

ข้ันตอนกิจกรรม

จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพถนนคนเดินในเขต
เทศบาล/  2 แห่ง

กาดกองเก่า,
กาดกองแก้ว

มิ.
ย.

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

สถานท่ี
ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.
ค.

เม
.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.ค
.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 30,000         เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

จัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มอาชีพ และ
ประชาชนท่ัวไป/  1 คร้ัง

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพถนนคนเดินในเขต
เทศบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ก.ย
.

มี.
ค.

ล าดับ
ท่ี

พ.
ย.

ธ.ค
.

ก.พ
.

พ.ศ. 2560

ม.
ค.

ส.ค
.

พ.ศ. 2561

7



แบบ ผด.02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1 20,000         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.สรุปผลการด าเนินงาน
20,000         

เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลฯ

โครงการจัดท าป้ายแนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีส าคัญ
ในเขตเทศบาล

จัดท าป้ายแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว
 สถานท่ีส าคัญในเขตเทศบาล/1 คร้ัง

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ
(ส านักปลัดฯ)

โครงการตรวจเย่ียม
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว
ในเขตเทศบาล

ตรวจเย่ียมผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียวในเขตเทศบาล/1 คร้ัง

สถานท่ี
ด าเนินการ

ธ.ค
.

ม.
ค.

ส.ค
.

ก.ย
.

ก.พ
.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.
ย.
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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     

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข้ันตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.
ย.

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.

9



1 1. รายงานขออนุมัติ
2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2 5,000            1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ
2.ตรวจสอบงบประมาณ
3.เบิกจ่ายงบประมาณ
4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

3 1.ประสานข้อมูลเจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ
2.จัดทําข้อมูล
3.ประชาสัมพันธ์/รับลงทะเบียน
4.จัดทําประกาศ
5.รายงานอําเภอทราบจํานวน

4 1. รายงานขออนุมัติ
2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

ขึ้นทะเบียนของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์

สํารวจและขึ้นทะเบียนเพิ่ม
สําหรับผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์ฯ/
 5 หมู่บ้าน

-               หมู่บ้านในเขต
เทศบาล

เทศบาลฯ
(สํานักปลัดฯ)

สถานที่
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด.02

ลําดับ
ที่

โครงการ

เทศบาลฯ
(สํานักปลัดฯ)

ขั้นตอนกิจกรรมหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลฯ
(lสํานักปลัด)

อุดหนุนงบประมาณให้ที่
ทําการปกครองอําเภอ
เชียงของดําเนินงานตาม
โครงการฯ/1 ครั้ง

จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ครัวเรือนในเขตเทศบาล

15,000          หมู่บ้านในเขต
เทศบาล

ส.ค
.

มิ.ย
.

อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกิ่งกาชาด
อําเภอเชียงของ

ที่ว่าการอําเภอเชียง
ของ

ก.ค
.

ก.ย
.

โครงการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล (WiFi  Free Zone)

จัดทํา,ปรับปรุงป้าย
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้
บริการระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สายสาธารณะ/ 12 จุด

10,000          บริเวณจุดบริการ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต

เทศบาลฯ
(สํานักปลัด)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.
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แบบ ผด.02

30,000          

1 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
100,000        

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 งบประมาณ
(บาท)

ส.ค
.

ก.ค
.

เทศบาลฯ
(สํานักปลัดฯ)

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ก.ย
.

ลําดับ
ที่

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ขั้นตอนกิจกรรมโครงการ

หมู่บ้านในเขต
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

โครงการป้องกันภัยหนาว จัดหาเครื่องกันหนาวให้แก่
ประชาชนผู้ประสบภัยใน
เขตเทศบาล/1 ครั้ง

100,000        
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

1 100,000        1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
2 3,772,000      1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

แผนงานการศึกษา

ก.พ
.

ก.ค
.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

เม.
ย.

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

มี.ค
.

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)ลําดับ

ที่
โครงการ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานที่
ดําเนินการ

วันเด็กแห่งชาติ

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนอนุบาลเชียงของ
(สบสม)เป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนฯ

จัดกิจกรรมในวันเด็ก
แห่งชาติ/ 1 ครั้ง

เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เชียงของตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก 
อนุบาล และประถมศึกษา
ปีที่ 1-6

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ
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แบบ ผด.02

3
1,807,000      1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง
3.ลงนามในสัญญา
4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

126,500        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.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

ขั้นตอนกิจกรรมหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มี.ค
.

ม.ค
.

ธ.ค
.

พ.ย
.

ต.ค
.

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

ก.ย
.

ส.ค
.

ก.ค
.

มิ.ย
.

พ.ค
.

เม.
ย.

ก.พ
.

สถานศึกษาในเขต
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

ลําดับ
ที่

โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

โครงการอาหารเสนิม(นม)
3.1จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
4.1 จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ)

สถานศึกษาในเขต
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

จัดหาอาหารเสริม(นม)
ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ/52 คน

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

3.2จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

3.3จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

จัดหาอาหารเสริม(นม)
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ/ 100 คน

จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ/     คน

300,900        

 
จัดหาอาหารเสริม(นม)
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเชียงของ

สถานศึกษาในเขต
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ
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แบบ ผด.02

1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

25,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

50,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ขั้นตอนกิจกรรม

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ก.ค
.

ส.ค
.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

4.2 จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ)

เม.
ย.

พ.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

ก.ย
.

มิ.ย
.

4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ดําเนินการตามโครงการฯ/
1 ครั้ง

จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ
/ ทุกคน

สถานศึกษาในเขต
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

4.4 โครงการงานวิชาการระดับปฐมวัย) เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ดําเนินการตามโครงการฯ/
 3 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

500,000        

สถานที่
ดําเนินการ
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แบบ ผด.02

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

พ.ค
.

มิ.ย
.

เม.
ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ธ.ค
.

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

ต.ค
.

พ.ย
.

4.5 โครงการสัมพันธ์ชุมชนร่วมงานประเพณี
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ)

4.7 โครงการสัมพันธ์ชุมชนร่วมงานประเพณี
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

ขั้นตอนกิจกรรม

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ/2 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

4.6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ ดําเนินการตามโครงการฯ/
2 ครั้ง

จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ/2 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)
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แบบ ผด.02

1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

500,000        1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
20,000          

1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

4.8 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ลูกปลาบึกเกมส์ จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ/1 ครั้ง

40,000          

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

4.9 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)

พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)/1 แห่ง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

4.10 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา/1 ครั้ง
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แบบ ผด.02

15,000          
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
100,000        

1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560

4.13 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ดําเนินการตามโครงการ
/1 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนฯ/
1 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดกิจกรรมพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด/ 1 ครั้ง

เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

4.12 โครงการพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

4.11 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)
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แบบ ผด.02

50,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

30,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

4.16 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

ดําเนินการตามโครงการฯ/
2 ครั้ง

4.14 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

ดําเนินการตามโครงการฯ/
2 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน/ 1 ครั้ง

4.15 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ
ต่าง ๆ
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แบบ ผด.02

30,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

30,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

พ.ค
.

มิ.ย
.

ขั้นตอนกิจกรรม

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ดําเนินการตามโครงการฯ/
2 ครั้ง

ดําเนินการตามโครงการฯ/
2 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

 4.17 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

4.19 โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

ดําเนินการตามโครงการฯ/
2 ครั้ง

4.18 โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)
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แบบ ผด.02

15,000          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

10,000          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

15,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

ขั้นตอนกิจกรรมลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

มี.ค
.

ก.ย
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

 งบประมาณ
(บาท)

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการตามโครงการฯ/
2 ครั้ง

ดําเนินการตามโครงการฯ/
2 ครั้ง

4.20 โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

4.22 โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

ดําเนินการตามโครงการฯ/
2 ครั้ง

4.21  โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
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แบบ ผด.02

15,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

40,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

เม.
ย.

ก.พ
.

มี.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ขั้นตอนกิจกรรม

4.23 โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการตามโครงการฯ/
2 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

ดําเนินการตามโครงการฯ/
1 ครั้ง

4.25 โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง

4.24 โครงการจัดหาวัสดุของใช้ประจําตัวเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

ดําเนินการตามโครงการฯ/
2 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)
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แบบ ผด.02

20,000          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

192,100        
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

69,700          
1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ส.ค
.

มี.ค
.

ก.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ย
.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ดําเนินการตามโครงการฯ/
2 ครั้ง

4.26 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
เด็ก)

ดําเนินการตามโครงการฯ/
1 ครั้ง

4.28 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
ศพด.

4.27  ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ระดับ
อนุบาล

ดําเนินการตามโครงการฯ/
2 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)
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แบบ ผด.02

22,600          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

22,600          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

33,900          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ
2.ตรวจสอบงบประมาณ
3.เบิกจ่ายงบประมาณ
4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

ต.ค
.

ํ ั รายละเอียดของ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

มิ.ย
.

ก.ย
.

ม.ค
.

ก.พ
.

 งบประมาณ
ส ี่

ขั้นตอนกิจกรรม

4.31 ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล
(โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

่

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

ส.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ก.ค
.

เม.
ย.

มี.ค
.

พ.ค
.

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ดําเนินการตามโครงการฯ/
1 ครั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

4.30 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล
(โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ดําเนินการตามโครงการฯ/
1 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

4.29 ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล
(โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ดําเนินการตามโครงการฯ/
1 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ
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แบบ ผด.02

48,590          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ
2.ตรวจสอบงบประมาณ
3.เบิกจ่ายงบประมาณ
4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

10,000          1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ
2.ตรวจสอบงบประมาณ
3.เบิกจ่ายงบประมาณ
4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

1.สถานศึกษาขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.รายงานผลการดําเนินงาน

8,419,690      

ก.พ
.

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง/1 แห่ง

16,800          โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

ธ.ค
.

ลาดบ
ที่

โครงการ กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

มี.ค
.

4.34 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

ขั้นตอนกิจกรรม

ต.ค
.

เม.
ย.

ม.ค
.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ก.ย
.

พ.ย
.

ส.ค
.

(บาท) สถานท
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดกิจกรรมตามโครงการ/2
 ครั้ง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

4.32 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับ
อนุบาล(โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ดําเนินการตามโครงการฯ/
1 ครั้ง

4.33  โครงการธรรมมะวันพระ
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แบบ ผด.02

1 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
2 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินงานตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล,สรุปผลการดําเนินงาน
3 1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

อบรมพัฒนาศักยภาพ  อส
ม./1 ครั้ง

 งบประมาณ
(บาท) ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

ก.ค
.

ม.ค
.

ลําดับ
ที่

โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ย
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

พ.ย
.

มิ.ย
.

ธ.ค
.

ส.ค
.

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

อาคารโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

อาคารโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

จัดอบรม 1 ครั้ง/ปี,
สุ่มสํารวจลูกน้ํายุงลาย 12 
ครั้ง/ปี, ควบคุมกรณีเกิดโรค

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

40,000          

พื้นที่ในเขตเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ,
 อาคารโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

50,000          

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
-กิจกรรมอบรม อสม.เกี่ยวกับการควบคุมโรคปี
ละ 1 ครั้ง
-กิจกรรมการเดินรณรงค์ใหญ่ปีละ 1 ครั้ง
-กิจกรรมการสุ่มสํารวจลูกน้ํายุงลายปีละ 
12 ครั้ง
-กิจกรรมการควบคุมกรณีเกิดโรค

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของ
 อสม.เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

28,600          

กิจกรรมอบรมอาสาปศุสัตว์
 1 ครั้ง/ปี,
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 1 ครั้ง/ปี

สถานที่
ดําเนินการ
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แบบ ผด.02

118,600   

1 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
2

1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
3 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งานด้านการพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต การบริหาร
บ้านเมืองที่ดีให้กับผู้นํา
ชุมชนและกลุ่มพลังมวลชน
 ที่ปฏิบัติงานให้ท้องถิ่น/ 5
 หมู่บ้าน

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตาม
โครงการ/1 ครั้ง

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
-เปิดเรียน พ.ย.2560-ก.ย. 2561
-ศึกษาดูงานระหว่างเดือน ธ.ค. 2560 - มี.ค. 
2561

มิ.ย
.

ก.ค
.

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุข)

เทศบาลฯ
(สํานักปลัดฯ)

เทศบาลฯ
(สํานักปลัดฯ)

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลฯ

15,000          

200,000        โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลฯ

300,000        

โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ห้องนันทนาการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ

หมู่บ้านในเขต
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

พ.ค
.

ส.ค
.

ลําดับ
ที่

โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560 งบประมาณ

(บาท) สถานที่
ดําเนินการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

ก.ย
.

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและกลุ่ม
พลังมวลชน ที่ปฏิบัติงานให้ท้องถิ่น

จัดกิจกรรมตามแผนการ
เรียนการสอนของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ/2 ครั้งต่อเดือน
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แบบ ผด.02

4 1. รายงานขออนุมัติ
2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล
5 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
635,000        

20,000          อาคารโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

เทศบาลฯ
(สํานักปลัดฯ)

พื้นที่ในเขตเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

โครงการสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาตลาดให้
เป็นตลาดสดน่าซื้อ

อบรมให้ความรู้ 1 ครั้ง/ปี
ตรวจร้านอาหาร 1 ครั้ง/ปี
มอบป้ายอาหารสะอาด      
1 ครั้ง/ปี

โครงการอบรมผู้สูงอายุ จัดอบรมให้ความรู้ให้กับ
ผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุ/ 1 
ครั้ง

พ.ศ. 2560

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ส.ค
.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000        

สถานที่
ดําเนินการ

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

ก.ค
.

ก.ย
.
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635,000   

1

60,000          1. รายงานขออนุมัติ
2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
20,000          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
50,000          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.3 โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลคัพ 
ครั้งที่ 1

อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

สถานที่
ดําเนินการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จัดการแข่งขันฟุตซอล/1 
ครั้ง

ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์/1 ครั้ง

ตามกําหนดการ
แข่งขัน

1.2 ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล "อําเภอเชียงของคัพ"

1.1 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล 
"อําเภอเชียงของคัพ"/ 1 
ครั้ง

เม.
ย.

มี.ค
.

ก.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.ค
.

ลําดับ
ที่

โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

มิ.ย
.

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ก.พ
.

ต.ค
.

ส.ค
.

พ.ย
.

พ.ค
.

โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
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20,000          1. รายงานขออนุมัติ
2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2 1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ
2.ตรวจสอบงบประมาณ
3.เบิกจ่ายงบประมาณ
4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

3 1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ
2.ตรวจสอบงบประมาณ
3.เบิกจ่ายงบประมาณ
4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

4 1. รายงานขออนุมัติ
2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2561)

จัดงานประเพณี
เข้าพรรษา/ 1 ครั้ง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ศูนย์เครือข่าย
การศึกษาตําบลเวียง
เชียงของ

50,000          เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันเรือพายอําเภอเทิง/
1 ครั้ง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์
เครือข่ายการศึกษาตําบล
เวียงเชียงของดําเนินงาน
ตามโครงการ/1 ครั้ง

อุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาจังหวัด
เชียงราย

อุดหนุนงบประมาณให้
สํานักงานคณะกรรมการ
กีฬาจังหวัดเชียงราย
ดําเนินงานตามโครงการ/1
 ครั้ง

10,000          เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

50,000          อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์
เครือข่ายการศึกษาตําบลเวียงเชียงของ

1.4 ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย
อําเภอเทิง

การกีฬาจังหวัด
เชียงราย

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ต.ค
.

พ.ย
.

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) ขั้นตอนกิจกรรม

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ก.ย
.
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5 1. รายงานขออนุมัติ
2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
6 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
7 3,000            1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
3,000            1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

300,000        

จัดกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่/
1 ครั้ง

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560)

โครงการเทศบาลร่วมงานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
7.1 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
(1 ม.ค. 2561)

จัดงานประเพณีลอย
กระทง/ 1 ครั้ง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

200,000        เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

จัดกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่/
1 ครั้ง

ก.ค
.

ส.ค
.

ต.ค
.

พ.ย
.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

ก.ย
.

มิ.ย
.

เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดงานประเพณีสงกรานต์/
 1 ครั้ง

7.2 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
 (15 เมษายน 2561)
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1. รายงานขออนุมัติ
2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
8 15,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ
3.เบิกจ่ายงบประมาณ
4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

9 20,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ
2.ตรวจสอบงบประมาณ
3.เบิกจ่ายงบประมาณ
4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

10 20,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ
2.ตรวจสอบงบประมาณ
3.เบิกจ่ายงบประมาณ
4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

อุดหนุนโครงการวันอัฐมีบูชา

อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอเชียงของดําเนินการ
ตามโครงการฯ/1 ครั้ง

จัดกิจกรรม ร่วมงาน
สลากภัตต์วัดต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล/1 ครั้ง

เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอเชียงของดําเนินการ
ตามโครงการฯ/1 ครั้ง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเชียงของดําเนินการ
ตามโครงการฯ/1 ครั้ง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

สภาวัฒนธรรม
อําเภอเชียงของ

สภาวัฒนธรรม
อําเภอเชียงของ

7.3 กิจกรรมสลากภัตต์

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเชียงของ

อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์อําเภอเชียงของ ประจําปี 
2561

4,000            

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.
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11 30,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

12 30,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

13 30,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

ชุมชนบ้านวัดหลวงอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุวัดหลวง

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

อุดหนุนงบประมาณให้วัด
สบสมดําเนินงานตาม
โครงการฯ/1 ครั้ง

อุดหนุนงบประมาณให้วัด
หลวงดําเนินงานตาม
โครงการฯ/1 ครั้ง

ชุมชนบ้านสบสม

ชุมชนบ้านเวียงดอน
ชัย

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

อุดหนุนโครงการสืบชะตาเมืองเชียงของ

อุดหนุนงบประมาณให้วัด
ศรีดอนชัยดําเนินงานตาม
โครงการฯ/1 ครั้ง

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําหลวงพ่อ
เพชร

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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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14 30,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

15 30,000          1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ

2.ตรวจสอบงบประมาณ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

975,000     

ชุมชนบ้านเวียงแก้ว

ชุมชนบ้านหาดไคร้

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุวัดพระแก้ว

อุดหนุนงบประมาณให้วัด
พระแก้วดําเนินงานตาม
โครงการฯ/1 ครั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

เทศบาลฯ
(กองการศึกษา)

อุดหนุนงบประมาณให้วัด
หาดไคร้ดําเนินงานตาม
โครงการฯ/1 ครั้ง

อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา
ทําบุญฟังเทศน์มหาชาติชาดก

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

1 1,450,000      1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
2 1,220,000      1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2,670,000      

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ย
.

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบแม่น้ําโขง 
ตั้งแต่ซอย 5 (ซอยด่านศุลกากร) ถึงซอยข้าง สภ.
เชียงของ

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลติก พื้นที่ 3.150 
ตารางเมตร

พื้นที่หมู่ 2, หมู่ที่ 12 เทศบาล
(กองช่าง)

ก.พ
.

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ม.ค
.

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(กองช่าง)

พ.ศ. 2561
ลําดับ
ที่

โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนในเขตเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 1,693 ตาราง
เมตร

เม.
ย.

ส.ค
.

มี.ค
.
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แบบ ผด.02

1 1.ตรวจสอบ/รับแจ้งระบบไฟฟ้าฯชํารุด

2.รายงานขออนุมัติ

3.จัดซื้อวัสดุ

3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตั้งซ่อมแซมฯ

5.รายงานผลการดําเนินงาน
2 1.ขุดหลุมเสาแรงสูง

2.ปักเสาคอนกรีตขนาด 14.30 ม.

3.พาดสายแรงสูง

4.รื้อถอนสายแรงสูง

5.ปรับปรุงสายแรงต่ํา

6.ปรับปรุงหม้อแปลง

7.รื้อถอนเสาคอนกรีต

8.เก็บงาน,ตรวจสอบ,แก้ไข,ปิดงบงาน

พื้นที่ในเขตเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาลฯ
(กองช่าง)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขา
อําเภอเชียงของ

-               

สถานีขนส่ง บ้านสบ
สม-หน้าเทศบาล ต.
เวียง (ฝั่งทิศตะวันตก)

16,218,673    ปรับปรุงระบบจําหน่าย สถานีไฟฟ้าเชียงของ 
ฟิดเดอร์ 3 ช่วง B

เพิ่มประสิทธิภาพการ
จําหน่ายไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน

ซ่อมแซมไฟฟ้า ระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่
เทศบาลที่ชํารุด/ทุกแห่ง
(งบประมาณจากหมวดค่า
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

สถานที่
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

ก.ย
.

พ.ศ. 2561

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.
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แบบ ผด.02

3 1.ขุดหลุมเสาแรงสูง

2.ปักเสาคอนกรีตขนาด 14.30 ม.

3.พาดสายแรงสูง

4.รื้อถอนสายแรงสูง

5.ปรับปรุงสายแรงต่ํา

6.ปรับปรุงหม้อแปลง

7.รื้อถอนเสาคอนกรีต

8.เก็บงาน,ตรวจสอบ,แก้ไข,ปิดงบงาน
4 1.ขุดหลุมเสาแรงสูง

2.ปักเสาคอนกรีตขนาด 14.30 ม.

3.พาดสายแรงสูง

4.รื้อถอนสายแรงสูง

5.ปรับปรุงสายแรงต่ํา

6.ปรับปรุงหม้อแปลง

7.รื้อถอนเสาคอนกรีต

8.เก็บงาน,ตรวจสอบ,แก้ไข,ปิดงบงาน
31,782,584    

มิ.ย
.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

พ.ย
.

ธ.ค
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ปรับปรุงระบบจําหน่าย  ฟิดเดอร์ 3        ดอย
แสล่ง ช่วง B (บ้านวัดหลวง - บ้านหัวเวียง)

เพิ่มประสิทธิภาพการ
จําหน่ายไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน

3,753,925      บ้านวัดหลวง - บ้าน
หัวเวียง (สายหลัง
อําเภอ)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขา
อําเภอเชียงของ

ปรับปรุงระบบจําหน่าย  ฟิดเดอร์ 3        ดอย
แสล่ง ช่วง A

ต.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

เพิ่มประสิทธิภาพการ
จําหน่ายไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน

11,809,986    บ้านโจ้โก้ - สบสม - 
เวียงดอนชัย - บ้าน
วัดหลวง

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขา
อําเภอเชียงของ

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ขั้นตอนกิจกรรม
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

1 5,973,600      เทศบาลตําบลเวียง 1. ตรวจสอบจํานวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ประจําเดือน

เชียงของ 2. แจ้งกองคลังจํานวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์

3.กองคลังจัดทําเอกสารเบิกจ่าย

4.กองคลังโอนเงินเข้าบัญผู้สูงอายุ

5.ผู้สูงอายุรับเงินสงเคราะห์
2 912,000        เทศบาลตําบลเวียง 1. ตรวจสอบจํานวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ประจําเดือน

2. แจ้งกองคลังจํานวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์

3.กองคลังจัดทําเอกสารเบิกจ่าย

4.กองคลังโอนเงินเข้าบัญผู้พิการ

5.ผู้พิการรับเงินสงเคราะห์

138,000        เทศบาลตําบลเวียง 1. ตรวจสอบจํานวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ประจําเดือน

เชียงของ 2. แจ้งกองคลังจํานวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์

3.กองคลังจัดทําเอกสารเบิกจ่าย

4.กองคลังโอนเงินเข้าบัญผู้ป่วยเอดส์

5.ผู้ป่วยเอดส์รับเงินสงเคราะห์

ม.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ขั้นตอนกิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

เทศบาลฯ
(สํานักปลัดฯ)

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยติดเชื้อ เอดส์ในเขต
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 23 ราย

เทศบาลฯ
(สํานักปลัดฯ)

เทศบาลฯ
(สํานักปลัดฯ)

ลําดับ
ที่

โครงการ

แผนงานงบกลาง

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ฯ
และได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
จํานวน 548  ราย

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการในเขต
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้พิการทุกรายที่ขึ้น
ทะเบียนฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.
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แบบ ผด.02

4 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

7,407,625      

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
(กองทุนสุขภาพตําบล)
(งบฯเทศบาลฯ 130,000.-บาท)
(งบฯ สปสช.  254,025.-บาท)

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

ให้บริการด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ควบคุมป้องกัน
โรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ/  
   5,645 คน

384,025        เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

พ.ค
.

เม.
ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ย
.

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 1. รายงานขออนุมัติ
2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
50,000        

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล 50,000   
แผนงานสาธารณสุข

1 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ม.ค
.

10,000        พื้นที่หมู่ 2,3,7,8,12
 เทศบาลฯ

โครงการทดสอบคุณภาพน้ําอุปโภค
 บริโภค
(สุ่มน้ําประปาในเขตเทศบาลฯตรวจ
ปีละ 1 ครั้ง)

เม.
ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ธ.ค
.

พ.ย
.

ส่งน้ําตรวจ 1 ครั้ง/ปี

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ส.ค
.

ก.ย
.

มี.ค
.

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่ โครงการ

ลําดับ
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและมลพิษ

จัดกิจกรรตามโครงการ/1 ครั้ง 50,000        พื้นที่หมู่ 2,3,7,8,12
 เทศบาลฯ

พ.ศ. 2561

ต.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

เทศบาลฯ
(สํานักปลัด)

ขั้นตอนกิจกรรมหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ
.

ต.ค
.

แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล 10,000   
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. รายงานขออนุมัติ
2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2 1. รายงานขออนุมัติ
2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
1. รายงานขออนุมัติ
2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

อาคารโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

สถานที่
ดําเนินการ

เม.
ย.

ลําดับ
ที่

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

ต.ค
.

พ.ย
.

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน เข้าร่วมการประชุมหมู่บ้าน 5
 ครั้ง/เดือน (60 ครั้ง/ปี)
 
อบรมให้ความรู้ทั้ง 5 หมู่บ้าน
 1 ครั้ง/ปี

20,000        

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1 โครงการดูแลทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

ดูแลทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 4 ครั้ง/ปี/
สวนสาธารณะในเขตเทศบาลฯ

120,000      สวนสาธารณะใน
เขตเทศบาลฯ

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

พ.ค
.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

3 โครงการปิดทองหลังพระ จัดกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์เดือนละ 1 ครั้ง (12
 ครั้ง/ปี)
อบรมให้ความรู้ 1 ครั้ง/ปี

30,000        อาคารโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุข)

โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ขั้นตอนกิจกรรม
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แบบ ผด.02

4 1. รายงานขออนุมัติ
2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
5 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
200,000      

20,000        

โครงการส่งเสริมการจัดการน้ําเสีย
ในชุมชน

อบรมระบบบําบัดน้ําเสีย
อย่างง่าย 1 ครั้ง/ปี

10,000        อาคารโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จัดอบรม 1 ครั้ง/ปี อาคารโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

เทศบาลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

เม.
ย.

ลําดับ
ที่ โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความปรองดองสมานฉันท์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

370,000        

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 

และ สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ.ใน

รัชกาลที่ 9, กิจกรรมวันที่ 5 

ธ.ค

70,000          เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

โครงการจัดงานพิธีถวาย

ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช

จัดกิจกรรมตามโครงการจัด

งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ/

1 ครั้ง

300,000        เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

แบบ ผด.02

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสง 300,000   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 10,000       1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

2 -               1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.รายงานผลการดําเนินงาน

3 20,000          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.รายงานผลการดําเนินงาน

4 50,000          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการอํานวยความสะดวก

ปลอดภัยถนนทุกสายบนพื้นที่

เทศบาล

ดําเนินการตามโครงการ

ถนนทุกสายในพื้นที่

เทศบาล

พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อป

พร.

จัดฝึกอบรม อปพร.ใน

ศูนย์ จํานวน 25 นาย

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

จัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(อปพร.)/1 ครั้ง

พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

โครงการจัดทําข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย จัดทําข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย/

1 ครั้ง

พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
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แบบ ผด.02

5 20,000          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

6 40,000          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

7 -               1.รับแจ้งเหตุ

2.ประสานงาน

3.ให้บริการช่วยเหลือ

4. บันทึกเหตุการณ์

5.รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

140,000        

พ.ศ. 2561

โครงการให้บริการของหน่วยบริการ

แพทย์ฉุกเฉิน(EMS) เทศบาลตําบล

เวียงเชียงของ

ให้บริการด้านการแพทย์ 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แก่ผู้เจ็บป่วยก่อนนําส่ง

โรงพยาบาลรวมทั้งการ

เก็บเศพและนําศพส่ง

โรงพยาบาลหรือบ้านฐาติ

ผู้เสียชีวิต/24 ชั่วโมง

พื้นที่ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

รณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล/ 

2 ครั้ง

หน้าตลาดสด

ประตูชัย เทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

พนักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

จัดฝึกอบรมพนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและลูกจ้างของ

เทศบาลฯ/1 ครั้ง

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาล

(สํานักปลัดฯ)

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความปรองดองสมานฉันท์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10,000          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

32,500          1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

3 1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

62,500          

โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี จัดอบรมเนื่องในวันสตรี

สากล / 1 ครั้ง

20,000          เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต ทักษะ

ความคิด สร้างภูมิคุ้มกัน

ทางด้านจิตใจให้กับ

เยาวชนไม่ตกเป็นทาสยา

เสพติด/1 ครั้ง

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด(อุดหนุน)

จัดกิจกรรมตามโครงการ/

1 ครั้ง

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

เทศบาลฯ

(สํานักปลัดฯ)

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความปรองดองสมานฉันท์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 1,850,000      
1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

1,850,000      

พ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.
ย.

พ.ศ. 2561

ส.
ค.

เม
.ย

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

มี.
ค.

โครงการปรับปรุงอาคาร OTOP 

บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7

ปรับปรุงชั้นบนเป็นห้อง

โถงเอนกประสงค์ เทลาน 

ค.ส.ล.หน้าอาคารพื้รที่ 

290 ตร.ม. ทํารางระบาย

น้ํายาว 89 เมตร

สํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล

(กองช่าง)

ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2560

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ

(บาท) สถานที่

ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 10,000        1. ตรวจสอบงบประมาณ/ขออนุมัติโครงการ

2.เตรียมการดําเนินงานติดต่อ/ประสานงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน
2 30,000        1. ตรวจสอบงบประมาณ/ขออนุมัติโครงการ

2.เตรียมการดําเนินงานติดต่อ/ประสานงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน
3 300,000      1.ขออนุมัติโครงการ

2.เตรียมการดําเนินงานติดต่อ/ประสานงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.สรุปผลการดําเนินงาน

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้าง

จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานตามโครงการ/1 ครั้ง

สถานที่
ดําเนินการ

จัดกิจกรรมเพื่อสานต่อโครงการ
 5 ส.ให้ต่อเนื่อง/1 ครั้ง

ต.ค
.

พ.ย
.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เม.
ย.

มิ.ย
.

ก.ค
.

พ.ศ. 2561

ก.พ
.

ก.ย
.

ธ.ค
.

ลําดับ
ที่ โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2560

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(สํานักปลัดฯ)

เทศบาล
lสํานักปลัด)

จัดกิจกรรมในวัน
เทศบาล/1 ครั้ง

โครงการ 5 ส.ต่อเนื่อง

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

มี.ค
.

ม.ค
.

ส.ค
.

พ.ค
.

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(สํานักปลัดฯ)

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ
และพื้นที่ตามที่
กําหนดในโครงการ

แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

4 150,000      1. ตรวจสอบงบประมาณ/ขออนุมัติโครงการ
2.เตรียมการดําเนินงานติดต่อ/ประสานงาน
3.ดําเนินการตามโครงการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน
5 24,600        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง
3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

6 48,000        1.รายงานขออนุมัติ
2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง
3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

7 7,900         1.รายงานขออนุมัติ
2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง
3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา

เครื่องคอมพิวเตอร์/ 1 
เครื่อง

จัดซื้อเก้าอี้แถวสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
 19 นิ้ว)

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหาร กรณีครบวาระ

เก้าอี้แถวสํานักงาน/ 4 ชุด

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/1
 เครื่อง

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(สํานักปลัด)

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

มี.ค
.

เม.
ย.

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี/1
 ครั้ง

เทศบาล
(สํานักปลัด)

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(สํานักปลัดฯ)

เทศบาล
(สํานักปลัด)

ขั้นตอนกิจกรรม

ก.พ
.

พ.ค
.

ลําดับ
ที่ โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.
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แบบ ผด.02

8 3,000         1.รายงานขออนุมัติ
2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง
3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

9 4,000         1.รายงานขออนุมัติ
2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง
3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

10 17,000        1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ
2.ตรวจสอบงบประมาณ
3.เบิกจ่ายงบประมาณ
4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

11 20,000        1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ
2.ตรวจสอบงบประมาณ
3.เบิกจ่ายงบประมาณ
4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

เทศบาล
(สํานักปลัด)

จอภาพ/1 เครื่อง สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

อุดหนุนโครงการการดําเนินการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอเชียงของ ประจําปี
งบประมาณ 2561

จัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ แบบ 
LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
21.5 นิ้ว

จอภาพ/1 เครื่อง

เทศบาลตําบลเวียง

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

อุดหนุนงบประมาณให้
เทศบาลตําบลบุญเรือง
ดําเนินงานตาม
โครงการฯ/1 ครั้ง

เทศบาล
(สํานักปลัด)

ที่ว่าการอําเภอเชียง
ของ

เทศบาล
(สํานักปลัด)

จัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ แบบ 
LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

อุดหนุนงบประมาณให้ที่
ทําการปกครองอําเภอ
เชียงของดําเนินงานตาม
โครงการฯ/1 ครั้ง

เทศบาล
(สํานักปลัด)

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ลําดับ
ที่ โครงการ
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แบบ ผด.02

12 8,000         1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ
2.ตรวจสอบงบประมาณ
3.เบิกจ่ายงบประมาณ
4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

13 14,000        1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ
2.ตรวจสอบงบประมาณ
3.เบิกจ่ายงบประมาณ

4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

14 20,000        1.หน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณ
2.ตรวจสอบงบประมาณ
3.เบิกจ่ายงบประมาณ
4.ติดตามการดําเนินงาน
5.หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน

656,500      

อุดหนุนงบประมาณให้ที่
ทําการปกครองอําเภอ
เชียงของดําเนินงานตาม
โครงการฯ/1 ครั้ง

อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีถวาย
บังคมและวางพวงมาลาวันปิยะ
มหาราช

อุดหนุนโครงการจัดเครื่องสักการะ
ถวาย เนื่องในวันครบรอบวัน
สวรรคตและวันพระราชสมภพของ
สมเด็จย่าฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อุดหนุนโครงการจัดงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช และงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย ประจําปี 2560

อุดหนุนงบประมาณให้ที่
ทําการปกครองอําเภอ
เชียงของดําเนินงานตาม
โครงการฯ/1 ครั้ง

ที่ว่าการอําเภอเชียง
ของ

เทศบาล
(สํานักปลัด)

ที่ว่าการอําเภอเชียง
ของ

เทศบาล
(สํานักปลัด)

เทศบาล
(สํานักปลัด)

ที่ว่าการอําเภอเชียง
ของ

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

ลําดับ
ที่ โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ ขั้นตอนกิจกรรม

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

อุดหนุนงบประมาณให้ที่
ทําการปกครองอําเภอ
เชียงของดําเนินงานตาม
โครงการฯ/1 ครั้ง

50



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร 656,500      

แผนงานการศึกษา

1 10,000        1.รายงานขออนุมัติ
2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง
3.ลงนามในสัญญา
4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

2 147,000      1.รายงานขออนุมัติ
2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง
3.ลงนามในสัญญา
4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

157,000      

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดติดผนัง/7 
เครื่อง

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

มิ.ย
.

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดติดผนัง

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร/ 2 ตู้ เทศบาล
(กองการศึกษา)

ก.พ
.

เม.
ย.

มี.ค
.

ก.ค
.

ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ส.ค
.

พ.ค
.

ก.ย
.

ลําดับ
ที่ โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(กองการศึกษา)
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 10,000        1. รายงานขออนุมัติ

2.เตรียมการก่อนดําเนินงาน

3.ดําเนินการตามโครงการ

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5.ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน
10,000        

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชน

จัดประชาคมระดับหมู่บ้าน 
5 หมู่บ้าน,
จัดประชาคมระดับตําบล 
1 ครั้ง

สถานที่
ดําเนินการ

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(สํานักปลัดฯ)

เม.
ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ก.พ
.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ลําดับ
ที่ โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ขั้นตอนกิจกรรม
พ.ศ. 2560

มี.ค
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2561

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 13,500        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

2 16,800        1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

3 2,500         1.รายงานขออนุมัติ

2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง

3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

เก้าอี้ทํางาน/3 ตัว สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(กองช่าง)

เทศบาล
(กองช่าง)

จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน

จัดซื้อรถเข็นสําหรับใช้ในงานก่อสร้าง รถเข็น/ 2 คัน สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ

เม.
ย.

ธ.ค
.

มี.ค
.

ก.ค
.

ส.ค
.

พ.ศ. 2561

ม.ค
.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ย
.

ก.พ
.

ลําดับ
ที่ โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค
.

พ.ศ. 2560

พ.ย
.

ขั้นตอนกิจกรรม

เทศบาล
(กองช่าง)

เครื่องสกัดคอนกรีต/ 1 
เครื่อง
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แบบ ผด.02

4 2,000         1.รายงานขออนุมัติ
2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง
3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

5 5,500         1.รายงานขออนุมัติ
2.จัดจ้าง/จัดหา ผู้รับจ้าง
3.ลงนามในสัญญา

4.การบริหารสัญญา
5.เบิกจ่ายและคุมพัสดุ

40,300        

จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ เครื่องเจีย/ตัด แบบมือ
ถือ/ 1 เครื่อง

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(กองช่าง)

จัดซื้อสว่านเจาะแผ่นเหล็ก สว่านเจาะแผ่นเหล็ก/ 1 
เครื่อง

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

เทศบาล
(กองช่าง)

พ.ศ. 2561

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ขั้นตอนกิจกรรม

พ.ศ. 2560

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ลําดับ
ที่ โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท) สถานที่

ดําเนินการ
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