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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน 

เดือน มกราคม พ.ศ.2565   

เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 

ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ถนนคนเดินในเขตเทศบาล 

1.จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพถนนคนเดินในเขต
เทศบาล/  2 แห่ง  
2.จัดกิจกรรมตลาดนัดผ้าทอไทย
ลื้อ 

         40,000  กาดกองเก่า หมู่ 3,7 
กาดกองแก้ว หมู่ 8 
ต.เวียง 

เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 

2 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย 

ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อยในเขตเทศบาล 

         20,000  เขตพ้ืนที่เทศบาลฯ เทศบาลฯ 
ส านักปลัด 

3 โครงการป้องกันภัยหนาว จัดหาเครื่องป้องกันภัยหนาวให้แก่
ประชาชนผู้ประสบภัยในเขต
เทศบาล/1 ครั้ง 

            20,000  หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 

4 วันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมโดยเชิญหน่วยงานมา
จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมการ
แสดงต่าง ๆ จ านวน 20 หน่วยงาน 

            80,000  เทศบาลต าบลเวียงเชียง
ของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

5 อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนอนุบาล
เชียงของ (สบสม ) เป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียนฯ 

อุดหนุนงบประมาณค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเชียงของตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก 
อนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 

        4,611,600  โรงเรียนอนุบาลเชียง
ของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

6  จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเวียงเชียง
ของ) 

จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 
/ ทุกคน 

          504,000  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ฯ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

7  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนที่ 
2/2564 

            22,500  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

8 โครงการแสดงผลงานทางวิชาการระดับ
ปฐมวัย 

ด าเนินการตามโครงการฯ/1 ครั้ง             45,000  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

9 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ต่าง ๆ 

ด าเนินการตามโครงการฯ/5 ครั้ง 
- วันพ่อแห่งชาติ   
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันขึ้นปีใหม่ 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

            20,000  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

10 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

ด าเนินการตามโครงการฯ/2 ครั้ง             20,000  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

11  โครงการจัดหาวัสดุส านักงานของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

ด าเนินการตามโครงการฯ/2 ครั้ง             20,000  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

12  โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

ด าเนินการตามโครงการฯ/2 ครั้ง             20,000  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

13 โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

ด าเนินการตามโครงการฯ/2 ครั้ง             20,000  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

14 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับ
อนุบาล  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารงาน
ทั่วไปของสถานศึกษา ได้แก่ 
1.ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 
2.ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

          204,000  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

15  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด าเนินการตามโครงการฯ/2 ครั้ง             51,600  โรงเรียนอนุบาลเชียง
ของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

16  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น ระบบ ADSL 

ด าเนินการตามโครงการฯ               9,600  โรงเรียนอนุบาลเชียง
ของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

17 ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียน             24,000  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

18  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น ระบบ Wifi 

ด าเนินการตามโครงการฯ               7,200  โรงเรียนอนุบาลเชียง
ของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
 - จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียงเชียง
ของ 

จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ/ทุกคน 

          221,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

20 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ศพด.  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารงาน
ทั่วไปของสถานศึกษา ได้แก่ 
1.ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 
2.ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

            73,100  โรงเรียนอนุบาลเชียง
ของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

21  โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 

ด าเนินการตามโครงการฯ/2 ครั้ง             15,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

22 โครงการจัดหาวัสดุส านักงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 

ด าเนินการตามโครงการฯ/2 ครั้ง             10,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

23  โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 

ด าเนินการตามโครงการฯ/2 ครั้ง             15,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

24  โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 

ด าเนินการตามโครงการฯ/2 ครั้ง             15,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

25 โครงการจัดหาวัสดุของใช้ประจ าตัวเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 

ด าเนินการตามโครงการฯ/2 ครั้ง             20,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

26 โครงการกีฬาสีลูกปลาบึกเกมส์ จัดกิจกรรมตามโครงการฯ/1 ครั้ง             20,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

27 โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ด าเนินการตามโครงการฯ/1 ครั้ง             10,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

28 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ 
ต่าง ๆ 

จัดกิจกรรมตามโครงการฯ/5 ครั้ง 
- วันพ่อแห่งชาติ   
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันขึ้นปีใหม่ 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

              5,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

29  โครงการทัศนศึกษา จัดกิจกรรมตามโครงการ/1 ครั้ง             10,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

30 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ควบคู่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด าเนินการตามโครงการ/  1  ครั้ง           150,000  โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลเวียงเชียง
ของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

31 โตรงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ด าเนินการตามโครงการป้องกัน
และควบคุมไข้เลือดออก 

            10,000  พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

32 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านป้องกันและควบคุมโรค 

ด าเนินการตามโครงการ               5,000  พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

33 โครงการป้องกันและควบคุมโรคใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ให้เกิดการระบาดในชุมชน  

              5,000  พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

34 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและ
กลุ่มพลังมวลชน ที่ปฏิบัติงานให้ท้องถิ่น 

จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้าน
การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การ
บริหารบ้านเมืองที่ดีให้กับผู้น า
ชุมชนและกลุ่มพลังมวลชน ที่
ปฏิบัติงานให้ท้องถิ่น 1 ครั้ง 

            50,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของและพ้ืนที่
ตามท่ีก าหนดในโครงการ 

เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 

35 โครงการสุขาภิบาลอาหารและพัฒนา
ตลาดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ 

1.ออกตรวจร้านอาหารเดือนละ 1 ครั้ง 
2.มอบป้าย CFGT ปีละ 1 ครั้ง 
3.ออกตรวจตลาด 3 เดือน/ครั้ง 
4.กิจกรรมการให้ความรู้
ผู้ประกอบการ 

            10,000  พ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

36 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือและ
นันทนาการ 

จัดกิจกรรมตามโครงการ-1.การ
แข่งขันเรือพาย 
2.การแข่งขันฟุตซอล  
3.กิจกรรมเดิน/วิ่ง Free Night 
Run  

          150,000  เทศบาลต าบลเวียง 
เชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

37 โครงการเทศบาลร่วมงานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมตามโครงการ/5 ครั้ง 
-กิจกรรมวันออกพรรษา  
-กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
-กิจกรรมปี๋ใหม่เมือง 
-กิจกรรมบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก 
-กิจกรรมสลากภัต  

            30,000  เทศบาลต าบลเวียง 
เชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

38 อุดหนุนโครงการสืบชะตาเมืองเชียงของ  อุดหนุนงบประมาณให้วัดสบสม
ด าเนินงานตามโครงการฯ/1 ครั้ง 

            30,000  ชุมชนบ้านสบสม เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

39 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุวัดพระแก้ว 

อุดหนุนงบประมาณให้วัดพระแก้ว
ด าเนินงานตามโครงการฯ/1 ครั้ง 

            30,000  ชุมชนบ้านเวียงแก้ว เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

40 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การให้ความช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

          100,000  หมู่บ้านในเขตเทศบาล เทศบาลฯ 
(lส านักปลัด) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

41 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เข้า
หลักเกณฑ์ฯและได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
จ านวน 857 คน 

        7,419,600  เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 

42 เบี้ยยังชีพความพิการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ 
ผู้พิการทุกรายที่ขึ้นทะเบียน 
จ านวน 91 คน 

        1,068,000  เทศบาลต าบลเวียง 
เชียงของ 

เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 

43 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ 
ผู้ป่วยเอดส์ทุกรายที่ขึ้นทะเบียน 
จ านวน 20 คน 

          150,000  เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 

44 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช.) 
(งบฯเทศบาลฯ 130,000.-บาท) 
(งบฯ สปสช.  252,000.-บาท) 

ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ควบคุมป้องกันโรคและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ   

          382,000  เทศบาลต าบลเวียงเชียง
ของ 

เทศบาลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

45 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 6 
ถนนประดิษฐ์อุดมการณ์ หมู่ที่ 12 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

          145,400  บ้านเวียงดอนชัย หมู่ที่ 
12 

เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

46 โครงการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อท้าวเพชร 
พร้อมปรับปรุงห้องน้ า บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

          559,000  บ้านเวียงดอนชัย หมู่ที่ 
12 

เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

47 โครงการก่อสร้างห้องน้ า บริเวณลานหนา้
วัดหลวง ด้านทิศเหนือ บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

          354,000  บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 เทศบาลฯ 
ส านักปลัด 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

48 โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างราง
ระบายน้ าและวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

          638,000  บ้านสบสม หมู่ที่ 3 เทศบาลฯ 
กองช่าง 

49 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

          442,500  พ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

50 โครงการติดตั้งเหล็กดัดอาคาร
ศูนย์บริการประชาชน 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

              4,000  อาคารศูนย์บริการ
ประชาชน เทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(ส านักปลัด) 

51 โครงการปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชน
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ บ้านหาด
ไคร้ หมู่ที่ 7 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

          256,000  บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

52 โครงการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์ 

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปรับปรุงพ้ืนที่ให้
สะอาดสวยงาม ปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ หรือต้นไม้อ่ืน ๆบริเวณ
สวนสาธารณะและท่ีสาธารณะ 

     100,000  พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

53 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลฯ      400,000  หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

 

 



10 
 

ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

54 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและมลพิษ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและมลพิษ 1 ครั้ง 

      10,000  พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(ส านักปลัด) 

55 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
-สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

        5,000  ส านักงานเทศบาล เทศบาลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

56 โครงการก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ
พร้อมเทลาน 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

        722,000  บ่อขยะ บ้านหัวเวียง หมู่
ที่ 1 

เทศบาลฯ 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
57 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาล 
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล/ 2 ครั้ง 

          30,000  หน้าตลาดสดประตูชัย 
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 

58 โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ า ท าทุ่นแนวน้ าลึกป้องกันการจมน้ า
ของประชาชน และนักท่องเที่ยว  
/2 แห่ง 

          20,000  ท่าผาถ่าน หมู่ที่ 2 และ
หน้าวัดหาดไคร้ หมู่ที่ 7  
ต.เวียง 

เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 

59 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น กิจกรรม
ร้อยใจรักษ์ ,จัดอบรม, รณรงค,์ กิจกรรม
ในการบ าบัด ฟ้ืนฟูฯลฯอย่างน้อย 1 ครั้ง 

          30,000  เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

60 โครงการให้บริการของหน่วยบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน(EMS) เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ 

ให้บริการด้านการแพทย์ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยก่อน
น าส่งโรงพยาบาลรวมทั้งการเก็บ
ศพและน าศพส่งโรงพยาบาลหรือ
บ้านญาติผู้เสียชีวิต/24 ชั่วโมง 

          10,000  พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัดฯ) 

61 โครงการ 5 ส.ต่อเนื่อง ปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพแวดล้อม
ของส านักงานเทศบาลให้มี
สภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูก
สุขลักษณะ/2 ครั้ง 

        10,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
lส านักปลัด) 

62 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

จัดฝึกอบรมตามโครงการ/1 ครั้ง         35,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของและพ้ืนที่
ตามท่ีก าหนดในโครงการ 

เทศบาล 
(ส านักปลัดฯ) 

63 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการ
ทุจริตในภาครัฐและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของภาครัฐ 

จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันการ
ทุจริตในภาครัฐและการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐแก่ผู้น า
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 60 คน 

        20,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัดฯ) 

64 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้บริหาร  

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี/1 ครั้ง 

        50,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัดฯ) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

65 สนับสนุนโครงการจัดงานพ่อขุนเม็งราย
มหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย  

อุดหนุนงบประมาณให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเชียงของด าเนินงาน
ตามโครงการฯ/1 ครั้ง 

        20,000  ที่ว่าการอ าเภอเชียงของ เทศบาล 
(ส านักปลัด) 

66 สนับสนุนโครงการจัดงานเนื่องในวัน
ส าคัญของชาติไทย 

อุดหนุนงบประมาณให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเชียงของด าเนินงาน
ตามโครงการฯ/1 ครั้ง 

          5,000  ที่ว่าการอ าเภอเชียงของ เทศบาล 
(ส านักปลัด) 

67 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน 

จัดประชาคมระดับหมู่บ้าน  
5 หมู่บ้าน, 
จัดประชาคมระดับต าบล  
เพ่ือทบทวน/แก้ไข/เพ่ิมเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น, แผนชุมชน 

        10,000  หมู่บ้านในเขตเทศบาล เทศบาล 
(ส านักปลัดฯ) 

68 เก้าอ้ีท างาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีขาเหล็ก
ชุป-โช๊ค มีล้อเลื่อน 5 แฉก ส าหรับ
ใช้ในศูนย์บริการประชาชน จ านวน 
1 ตัว เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

           1,900  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัด) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

69 เก้าอ้ีห้องประชุม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีห้อง
ประชุมหุ้มหนัง มีล้อเลื่อน 5 แฉก 
แบบมีที่ท้าวแขน ส าหรับใช้ใน
ศูนย์บริการประชาชน จ านวน 8 
ตัวๆ ละ 980 บาท  เป็นไปตาม
ราคาท้องถิ่น 

           7,840  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัด) 

70 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 BTU จ านวน 2 ตัว 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 

         50,600  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัด) 

71 โต๊ะคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ใน
ศูนย์บริการประชาชน จ านวน 1 
ตัว  เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

           4,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัด) 

72 โต๊ะประชุม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 
ขนาด 6 - 8 ที่นั่ง ส าหรับใช้ใน
ศูนยบ์ริการประชาชน จ านวน 1 
ตัว  เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

           8,850  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัด) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

73 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 5 บานๆ ละ 
3,000 บาท ส าหรับใช้ใน
ศูนย์บริการประชาชน  เป็นไปตาม
ราคาท้องถิ่น 

         15,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัด) 

74 เครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี/
ดีวีดี จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 3,500 
บาท  เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

           7,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัด) 

75 เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 5 
เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค.2563 

         85,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัด) 

76 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 เครื่องๆ  ละ 4,800 บาท เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน 
พ.ค. 2563 

         14,400  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัด) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

77 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอแสดง
ภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค.2563 

         34,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(กองคลัง) 

78 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน แบบประมวลผล 
(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 
เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค.2563 

         22,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(กองคลัง) 

79 เครื่องสแกนเนอร์ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์  จ านวน 1 
เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค.2563 

         17,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(กองคลัง) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

80 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค.2563 

         22,500  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(กองการศึกษา) 

81 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค.2563 

           3,200  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(กองการศึกษา) 

82 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน แบบประมวลผล 
(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค.2563 

         22,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(กองสาธารณสุข) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

83 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน แบบประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 2 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
พ.ค. 2563 

         60,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(กองช่าง) 

84 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
พ.ค. 2564 

           6,300  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(กองช่าง) 

85 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท 

         19,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(กองสาธารณสุขฯ) 

86 โครงการจัดท าป้ายบอกชื่อซอย ถนนใน
พ้ืนที่เทศบาลเวียงเชียงของ 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

        400,000  ในเขตเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

87 โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกาย ข้าง
สะพานบัวสอน หมู่ที่ 2 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

         57,700  บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

88 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้านข้างสนามฟุตซอล 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

        192,000  บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

89 โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านใน
เวียง หมู่ที่ 2 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

        235,000  บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

90 โครงการปรับปรุงห้องน้ า และอาคาร
ห้องเก็บของบ้านเวียงดอนชัย หมู่ที่ 12 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

        110,000  บ้านเวียงดอนชัย หมู่ที่ 12 เทศบาลฯ 
กองช่าง 

91 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

        150,000  บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

92 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อ
พญาแก้ว 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

        500,000  บ้านสบสม หมู่ที่ 3 เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

93 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เพ่ือจ่ายจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 
จ านวน 2 คัน  เป็นไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ 

     2,050,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัด) 

94 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
ระบบกล้องวงจรปิด เป็นไปตาม
ราคาท้องถิ่น 

         57,200  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัด) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

95 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค.2563 

        100,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(กองการศึกษา) 

96 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสพัลท์ติก รหัสสายทาง ขร.ถ.42-001 
จ านวน 2 ช่วง บ้านสบสม-หาดไคร้ หมู่
ที่ 3-7 ต.เวียง พ้ืนที่รวม 3,100 ตาราง
เมตร เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนแอสพัลท์ติก รหัสสายทาง 
ขร.ถ.42-001 จ านวน 2 ช่วง บ้าน
สบสม-หาดไคร้ หมู่ที่ 3-7 ต.เวียง 
พ้ืนที่รวม 3,100 ตารางเมตร 

     5,834,400  เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

97 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) 
ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) 

จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV จ านวน 43 ตัว 

     2,937,000  เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 

   32,643,000   

 


