
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
งานบรหิารทั่วไป

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน 15,000
ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่าซ้ือนิตยาสาร ฯลฯ 10,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ 30,000
ค่าจ้างซักฟอก ธงชาติ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุม ฯลฯ 2,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ดูแลเว็บไซค์ ฯลฯ 252,000
ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ 5,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 24,000
ค่าเช่าต่าง ๆ 6,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ
ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล 20,000
ค่ารับรองในการประชุมสภาฯหรือคณะกรรมการ 15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 2,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎบิตัิราชการ ฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 140,000
ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 1,000
โครงการ 5 ส. ต่อเน่ือง 10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 30,000 10,000  

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ
ประจ าปงีบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา



ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 70,000 30,000  20,000  
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร 300,000
โครงการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายสาธารณะภายในเขต 10,000
โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารครบวาระ 150,000
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 30,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 60,000 20,000  20,000  20,000  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 7,500   7,500   
วัสดุก่อสร้าง 10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 20,000  20,000  

ค่าครภุณัฑ์
จัดซ้ือเก้าอ้ีแถวส านักงาน 4 ชุด 24,600 24,600  
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 3 ชุด 48,000 48,000  
จัดซท้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 1 เคร่ือง 7,900 7,900   
จัดซ้ือจอภาพคอมพิวเตอร์ LCD/LED ขนาด19 น้ิว 3,000 3,000   
จัดซ้ือจอภาพคอมพิวเตอร์ LCD/LED ขนาด21.5 น้ิว 4,000 4,000   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,000

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ
ประจ าปงีบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา

20,000               



ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
รายจ่ายอ่ืน

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นกลาง 12,000 12,000  

งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าขนขยะ 84,000 7,000   7,000   7,000   7,000   7,000   7,000   7,000   7,000   7,000   7,000   7,000   7,000   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎบิตัิราชการ ฯ
คชจ.ในการเดินทางไปราชการ 50,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000

หมวดค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 30,000 10,000  10,000  10,000  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000  
วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 15,000  20,000  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการ ฯ
ค่าใช้จ่าย.ในการเดินทางไปราชการ 30,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ
ประจ าปงีบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา



ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
หมวดค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 10,000  
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000 10,000  

หมวดค่าครภุณัฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎบิตัิราชการ ฯ
โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 10,000 10,000  
โครงการป้องกันภัยหนาว 100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟและหมอกควัน 50,000
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ อปพร. 50,000
โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพพนักงานป้องกันและบรรเทา 20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 40,000
โครงการอ านวยความสะดวกปลอดภัยถนนทุกสาย 20,000

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ
ประจ าปงีบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา



ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการ ฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 5,000   

หมวดค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 13,000 7,000   6,000   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000   
วัสดุก่อสร้าง 3,000 3,000   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 3,000   
วัสดุกีฬา 8,900 8,900   
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 5,000   5,000   

หมวดค่าครภุณัฑ์
จัดซ้ือตู้เหล็กเก็ลเอกสาร ชนิดบานเล่ือนทึบ 10,000 10,000  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
ค่าจ้างเหมาในการท าความสะอาด ผดด 534,000
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 5,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการ ฯ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ
ประจ าปงีบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา



ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก 100,000 100,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 20,000  
หมวดค่าวัสดุ

อาหารเสริม(นม) รร.อนุบาลเชียงของ ศพด. 2,185,500
รร.อนุบาลเทศบาล

หมวดค่าครภุณัฑ์
ครภุณัฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง 147,000 147,000  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

คชจ.ในการซ่อมแซมอาคารเรียน รร.อนุบาล 200,000 200,000  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร
ค่าโฆษณาและแผยแพร่ 5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน

ค่าใช้จ่าย.ในการเดินทางไปราชการ 40,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ
ประจ าปงีบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา



ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
หมวดค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 20,000 7,000   7,000   6,000   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 3,000   3,000   4,000   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,500
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 3,000   3,000   4,000   
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 10,000  10,000  10,000  

งานบริการสาธารณสุขอ่ืน
หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎบิตัิราชการ ฯ
โครงการทดสอบคุณภาพน้ าอุปโภค  บริโภค 10,000 10,000  
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 50,000 50,000  
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40,000 40,000  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 100,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ
ประจ าปงีบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา



ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
หมวดค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 4,000   3,000   3,000   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000 2,000   2,000   1,000   
วัสดุการเกษตร 20,000 7,000   7,000   6,000   

งานไฟฟ้าและถนน
หมวดค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล
หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 100,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

หมวดค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 7,000   7,000   6,000   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 140,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000 2,000   2,000   1,000   
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000 10,000  

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ
ประจ าปงีบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา



ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการ ฯ

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและชุมชน 10,000
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ห้องนันทนาการ รร.ผู้สูงอายุ 15,000
โครงการดูแลทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ 120,000 20,000  40,000  30,000  30,000  
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 20,000 20,000  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000
โครงการปิดทองหลังพระ 30,000 30,000  
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพถนนคนเดิน 30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและกลุ่มพลังมวลชน 300,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 200,000
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ าเสียในชุมชน 10,000 10,000  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 30,000
โครงการสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาตลาดสด 20,000 20,000  
โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 20,000  
โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี 20,000 20,000  
โครงการอบรมผู้สูงอายุ 100,000 100,000  

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ
ประจ าปงีบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา



ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

งานกีฬาและนันทนาการ
หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการ ฯ
คชจ.เก่ียวกับการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ 150,000 90,000  60,000  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการ ฯ
คชจ.ตามโครงการเทศบาลร่วมงานศาสนา ฯ 10,000
คชจ.ในการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 50,000 50,000  
คชจ.ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 300,000 300,000  

คชจ.ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 200,000 200,000  

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว
หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการ ฯ
โครงการจัดท าป้ายแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 20,000

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ
ประจ าปงีบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา



ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการ ฯ

คชจ.ในการเดินทางไปราชการ 400,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000

หมวดค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 15,000 8,000   7,000   
วัสดุก่อสร้าง 200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,000
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000 10,000  
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000  10,000  

หมวดค่าครภุณัฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน 3 ตัว 13,500 11,000  
จัดซ้ือเคร่ืองสกัดคอนกรีต 16,800 16,800  
จัดซ้ือรถเข็นส าหรับใช้ในการก่อสร้าง 2,500 2,500   
จัดซ้ือสว่านเจาะแผ่นเหล็ก 2,000 2,500   

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ
ประจ าปงีบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา



ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
จัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด  แบบมือถือ 5,500 5,500   

งานโครงสร้างพ้ืนฐาน
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร  OTOP  บ้านหาดไคร้ 1,850,000 1,850,000   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบน้ าโขง 1,450,000 1,450,000   

โครงการผิวจราจรในเขตเทศบาล 1,220,000 1,220,000   

งานการเกษตร
หมวดค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 5,000 3,000   2,000   

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ
ประจ าปงีบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา
























