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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน 

เดือน มีนาคม 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 โครงการจัดท าป้ายบอกชื่อหมู่บ้านใน
พ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

        163,500  เขตพ้ืนที่เทศบาลฯ เทศบาลฯ 
ส านักปลัด 

3 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย 

ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อยในเขตเทศบาล 

         20,000  เขตพ้ืนที่เทศบาลฯ เทศบาลฯ 
ส านักปลัด 

4 โครงการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
สาธารณะภายในเขตเทศบาล (WiFi  
Free Zone) 

จัดท า,ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์
การเข้าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สายสาธารณะ/ 1 ครั้ง 

            10,000  บริเวณจุดบริการ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตใน
เขตเทศบาลฯ 

เทศบาลฯ 
(ส านักปลัด) 
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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 าบลเวียงเชียงของ) 

จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ/ทุกคน 

          504,000  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 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  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ด าเนินการตามโครงการฯ/1 ครั้ง             20,000  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
 - จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียงเชียง
ของ 

จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ/ทุกคน 

          221,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

11 โครงการกีฬาสีลูกปลาบึกเกมส์ จัดกิจกรรมตามโครงการฯ/1 ครั้ง             20,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

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

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

13  โครงการทัศนศึกษา จัดกิจกรรมตามโครงการ/1 ครั้ง             10,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

14 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ควบคู่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

15 โตรงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ด าเนินการตามโครงการป้องกัน
และควบคุมไข้เลือดออก 

            10,000  พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

16 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านป้องกันและควบคุมโรค 

ด าเนินการตามโครงการ               5,000  พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

17 โครงการป้องกันและควบคุมโรคใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ให้เกิดการระบาดในชุมชน  

              5,000  พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

18 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) 

19 โครงการเทศบาลร่วมงานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

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

            30,000  เทศบาลต าบลเวียง 
เชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

20 อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงราย  

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
เชียงของด าเนินการตาม
โครงการฯ/1 ครั้ง 

              2,000  ที่ท าการปกครองอ าเภอ
เชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

21 อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณีภาค
ฤดูร้อน 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเชียง
ของด าเนินการตามโครงการฯ/1 
ครั้ง 

            20,000  สภาวัฒนธรรมอ าเภอ
เชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 

22 อุดหนุนโครงการจัดงานสงกรานต์อ าเภอ
เชียงของ  

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชยีงของ
ด าเนินการตามโครงการฯ/1 ครั้ง 

            15,000  ที่ท าการปกครองอ าเภอ
เชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองการศึกษา) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

23 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การให้ความช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

          100,000  หมู่บ้านในเขตเทศบาล เทศบาลฯ 
(lส านักปลัด) 

24 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เข้า
หลักเกณฑ์ฯและได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
จ านวน 857 คน 

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

25 เบี้ยยังชีพความพิการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ 
ผู้พิการทุกรายที่ขึ้นทะเบียน 
จ านวน 91 คน 

        1,068,000  เทศบาลต าบลเวียง 
เชียงของ 

เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 

26 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ 
ผู้ป่วยเอดส์ทุกรายที่ขึ้นทะเบียน 
จ านวน 20 คน 

          150,000  เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 

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

ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ควบคุมป้องกันโรคและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ   

          382,000  เทศบาลต าบลเวียงเชียง
ของ 

เทศบาลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

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

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

          145,400  บ้านเวียงดอนชัย หมู่ที่ 
12 

เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

29 โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า บริเวณคู
เมือง บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

          763,135  บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

30 โครงการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อท้าวเพชร 
พร้อมปรับปรุงห้องน้ า บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

          559,000  บ้านเวียงดอนชัย หมู่ที่ 12 เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

31 โครงการก่อสร้างห้องน้ า บริเวณลานหนา้
วัดหลวง ด้านทิศเหนือ บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

          354,000  บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 เทศบาลฯ 
ส านักปลัด 

32 โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างราง
ระบายน้ าและวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

          638,000  บ้านสบสม หมู่ที่ 3 เทศบาลฯ 
กองช่าง 

33 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

          442,500  พ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

34 โครงการปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชน
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ บ้านหาด
ไคร้ หมู่ที่ 7 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

          256,000  บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

35 โครงการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์ 

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปรับปรุงพ้ืนที่ให้
สะอาดสวยงาม ปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ หรือต้นไม้อ่ืน ๆบริเวณ
สวนสาธารณะและท่ีสาธารณะ 

     100,000  พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

36 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลฯ      400,000  หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

37 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและมลพิษ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและมลพิษ 1 ครั้ง 

      10,000  พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(ส านักปลัด) 

38 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
-สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

        5,000  ส านักงานเทศบาล เทศบาลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

39 โครงการก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ
พร้อมเทลาน 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

        722,000  บ่อขยะ บ้านหัวเวียง หมู่
ที่ 1 

เทศบาลฯ 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
40 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)/1 ครั้ง 

       10,000  พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัดฯ) 

41 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล/ 2 ครั้ง 

          30,000  หน้าตลาดสดประตูชัย 
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 

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

          20,000  ท่าผาถ่าน หมู่ที่ 2 และหน้า
วัดหาดไคร ้หมู่ที่ 7  ต.เวียง 

เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

43 โครงการอ านวยความสะดวกปลอดภัย
ถนนปลอดภัยทุกสายในเขตพ้ืนที่
เทศบาล 

ติดต้ัง ซ่อมแซม ด าเนินการงาน
ด้านอ านวยความสะดวก ปลอดภัย
ถนนทุกสายในเขตเทศบาล เช่น ตี
เส้นจราจร ติดแนวป้องกัน ติดป้าย
เตือนต่างๆ ทาสีถนน ฯลฯ 

          10,000  พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัดฯ) 

44 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น 
กิจกรรมร้อยใจรักษ์ ,จัดอบรม, 
รณรงค์, กิจกรรมในการบ าบัด 
ฟ้ืนฟู ฯลฯอย่างน้อย 1 ครั้ง 

          30,000  เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 

45 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลเวียง อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลเวียง
จัดกิจกรรมวันสตรีสากล 1 ครั้ง 

          20,000  เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 

46 โครงการให้บริการของหน่วยบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน(EMS) เทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ 

ให้บริการด้านการแพทย์ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยก่อน
น าส่งโรงพยาบาลรวมทั้งการเก็บ
ศพและน าศพส่งโรงพยาบาลหรือ
บ้านญาติผู้เสียชีวิต/24 ชั่วโมง 

          10,000  พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัดฯ) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

47 โครงการการจัดการความรู้(Knowledge 
Management : KM) 

จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : 
KM) ใน 5 กิจกรรมหลักคือ 
1.จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
2.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพ่ือรวบรวม
ความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากร
ภายในองค์กรมีศูนย์กลางการจัดหา
ข้อมูล 
3.จัดท าบอร์ดเผยแพร่องค์ความรู้
ในด้านต่าง ๆ  
4.จัดท า Homepage KM ในเว็บ
ไซด์ของเทศบาล 
5.จัดท าคู่มือรายละเอียดกิจกรรม 

        10,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
lส านักปลัด) 

48 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จัดกิจกรรมในวันเทศบาล/1 ครั้ง         20,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัดฯ) 

49 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 

50 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน 

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

        10,000  หมู่บ้านในเขตเทศบาล เทศบาล 
(ส านักปลัดฯ) 

51 โดรนถ่ายภาพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโดรนถ่ายภาพ 
ส าหรับบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ 
จ านวน 1 ชุด  เป็นไปตามราคา
ท้องถิ่น 

         42,990  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(ส านักปลัด) 

52 จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ  จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ จ านวน 1 
ชุด เป็นไปตามราคาท้องถิ่น 

        100,000  ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาล 
(กองคลัง) 

53 โครงการจัดท าป้ายบอกชื่อซอย ถนนใน
พ้ืนที่เทศบาลเวียงเชียงของ 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

        400,000  ในเขตเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

54 โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกาย ข้าง
สะพานบัวสอน หมู่ที่ 2 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

         57,700  บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

55 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้านข้างสนามฟุตซอล 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

        192,000  บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

56 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

        150,000  บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 
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ล าดับที่  โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

57 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อ
พญาแก้ว 

ด าเนินการตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

        500,000  บ้านสบสม หมู่ที่ 3 เทศบาลฯ 
(กองช่าง) 

58 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) 

59 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) 
ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) 

จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV จ านวน 43 ตัว 

     2,937,000  เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

เทศบาลฯ 
(ส านักปลัดฯ) 

   29,933,325   

 


