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

งานบริหารงานคลัง

หมวดคาวัสดุ 75,000      

วัสดุสํานักงาน 30,000 10,000   10,000   10,000   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 10,000   

วัสดุคอมพิวเตอร 35,000 10,000   10,000   15,000   

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ของกองคลัง  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ประจําปงบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ชวงระยะเวลาในการจัดหา



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

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

หมวดคาวัสดุ 286,000     

วัสดุสํานักงาน 15,000 5,000     5,000     5,000     

วัสดุกอสราง 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 20,000 10,000   10,000   

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 3 ตัว 13,500

ครุภัณฑกอสราง

จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต 16,800

จัดซื้อรถเข็นสําหรับใชในการกอสราง 2,500

จัดซื้อสวานเจาะแผนเหล็ก 2,000

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด  แบบมือถือ 5,500

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

แผนการจัดซื้อจัดจาง  กองชาง  ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ประจําปงบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ชวงระยะเวลาในการจัดหา



โครงการปรับปรุงอาคาร OTOP บานหาดไคร 1,850,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบน้ําโขง 1,450,000

โครงการผิวจราจรถนนในเขตเทศบาล 1,220,000



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

งานบริหารท่ัวไป

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน 15,000

คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ คาซื้อนิตยาสาร ฯลฯ 10,000

คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารของทางราชการ 30,000

คาจางซักฟอก ธงชาติ ผาปูโตะ ผาคลุม ฯลฯ 2,000

คาถายเอกสาร คาเชาเครื่องถายเอกสาร 50,000

คาจางเหมาทําความสะอาด ดูแลเว็บไซค ฯลฯ 252,000

คาจางเหมาอื่น ๆ 5,000

คาธรรมเนียมตางๆ 24,000

คาเชาตาง ๆ 6,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

คารับรองในการตอนรับคณะบุคคล 20,000

คารับรองในการประชุมสภาฯหรือคณะกรรมการ 15,000

คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี 2,000

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ประจําปงบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ชวงระยะเวลาในการจัดหา



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการ ฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 140,000

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม 1,000

โครงการ 5 ส. ตอเนื่อง 10,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 30,000 10,000  



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

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 70,000 30,000  20,000  

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานคณะผูบริหาร 300,000

โครงการระบบอินเตอรเน็ตไรสายสาธารณะภายในเขต 10,000

โครงการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารครบวาระ 150,000

คาบํารุงรักษาซอมแซม 30,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 60,000 20,000  20,000  20,000  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 15,000 7,500   7,500   

วัสดุกอสราง 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 40,000 20,000  20,000  

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ประจําปงบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ชวงระยะเวลาในการจัดหา

20,000               



คาครุภัณฑ

จัดซื้อเกาอี้แถวสํานักงาน 4 ชุด 24,600 24,600  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 3 ชุด 48,000 48,000  

จัดซทอเครื่องพิมพเลเซอร 1 เครื่อง 7,900 7,900   

จัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร LCD/LED ขนาด19 นิ้ว 3,000 3,000   

จัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร LCD/LED ขนาด21.5 นิ้ว 4,000 4,000   

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 10,000



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

รายจายอื่น

คาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง 12,000 12,000  

งานบริหารงานคลัง

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาเก็บเงนิคาขนขยะ 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   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการ ฯ

คชจ.ในการเดินทางไปราชการ 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,000

หมวดคาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 10,000  10,000  10,000  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 10,000  

วัสดุคอมพิวเตอร 35,000 15,000  20,000  

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ประจําปงบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ชวงระยะเวลาในการจัดหา



งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการ ฯ

คาใชจาย.ในการเดินทางไปราชการ 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000



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

หมวดคาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 60,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,000 10,000  

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 10,000  

หมวดคาครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 5,000

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการ ฯ

โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 10,000 10,000  

โครงการปองกันภัยหนาว 100,000

โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟและหมอกควัน 50,000

โครงการฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพ อปพร. 50,000

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานปองกันและบรรเทา 20,000

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล 40,000

โครงการอํานวยความสะดวกปลอดภัยถนนทุกสาย 20,000

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ประจําปงบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ชวงระยะเวลาในการจัดหา



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

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการ ฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,000 5,000   

หมวดคาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,000 7,000   6,000   

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000 5,000   

วัสดุกอสราง 3,000 3,000   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000 3,000   

วัสดุกีฬา 8,900 8,900   

วัสดุคอมพิวเตอร 10,000 5,000   5,000   

หมวดคาครุภัณฑ

จัดซื้อตูเหล็กเก็ลเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ 10,000 10,000  

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ประจําปงบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ชวงระยะเวลาในการจัดหา



งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาในการทําความสะอาด ผดด 534,000

คาจางเหมาบริการอ่ืน 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการ ฯ



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

คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก 100,000 100,000 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 20,000  

หมวดคาวัสดุ

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

รร.อนุบาลเทศบาล

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง 147,000 147,000  

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คชจ.ในการซอมแซมอาคารเรียน รร.อนุบาล 200,000 200,000  

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและแผยแพร 5,000

คาจางเหมาบริการ 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น

คาใชจาย.ในการเดินทางไปราชการ 40,000

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ประจําปงบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ชวงระยะเวลาในการจัดหา



คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000

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

หมวดคาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 7,000   7,000   6,000   

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,000

วัสดุงานบานงานครัว 10,000 3,000   3,000   4,000   

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1,500

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,000 3,000   3,000   4,000   

วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 10,000  10,000  10,000  

งานบริการสาธารณสุขอื่น

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการ ฯ

โครงการทดสอบคุณภาพน้ําอุปโภค  บริโภค 10,000 10,000  

โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 50,000 50,000  

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 40,000 40,000  

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ประจําปงบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ชวงระยะเวลาในการจัดหา



งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000

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

หมวดคาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 10,000 4,000   3,000   3,000   

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 5,000 2,000   2,000   1,000   

วัสดุการเกษตร 20,000 7,000   7,000   6,000   

งานไฟฟาและถนน

หมวดคาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 100,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ประจําปงบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ชวงระยะเวลาในการจัดหา



หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000

หมวดคาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 20,000 7,000   7,000   6,000   

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 140,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 5,000 2,000   2,000   1,000   

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 10,000  

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

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการ ฯ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 10,000

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณหองนันทนาการ รร.ผูสูงอายุ 15,000

โครงการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศน 120,000 20,000  40,000  30,000  30,000  

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 20,000 20,000  

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 30,000

โครงการปดทองหลังพระ 30,000 30,000  

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ประจําปงบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ชวงระยะเวลาในการจัดหา



โครงการพัฒนาและสงเสริมศกัยภาพถนนคนเดิน 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและกลุมพลังมวลชน 300,000

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 200,000

โครงการสงเสริมการจัดการน้ําเสียในชุมชน 10,000 10,000  

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 30,000

โครงการสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาตลาดสด 20,000 20,000  

โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 20,000  

โครงการอบรมกลุมพัฒนาสตรี 20,000 20,000  

โครงการอบรมผูสูงอายุ 100,000 100,000  

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

งานกีฬาและนันทนาการ

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการ ฯ

คชจ.เก่ียวกับการจัดการแขงขันกีฬา ฯ 150,000 90,000  60,000  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ประจําปงบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ชวงระยะเวลาในการจัดหา



หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการ ฯ

คชจ.ตามโครงการเทศบาลรวมงานศาสนา ฯ 10,000

คชจ.ในการจัดงานประเพณีเขาพรรษา 50,000 50,000  

คชจ.ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 300,000 300,000  

คชจ.ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 200,000 200,000  

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการ ฯ

โครงการจัดทําปายแนะนําสถานที่ทองเที่ยว 20,000



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

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการ ฯ

คชจ.ในการเดินทางไปราชการ 400,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000

หมวดคาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,000 8,000   7,000   

วัสดุกอสราง 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 10,000  

วัสดุคอมพิวเตอร 20,000 10,000  10,000  

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 3 ตัว 13,500 11,000  

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ประจําปงบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ชวงระยะเวลาในการจัดหา



จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต 16,800 16,800  

จัดซื้อรถเข็นสําหรับใชในการกอสราง 2,500 2,500   

จัดซื้อสวานเจาะแผนเหล็ก 2,000 2,500   

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

จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด  แบบมือถือ 5,500 5,500   

งานโครงสรางพ้ืนฐาน

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงอาคาร  OTOP  บานหาดไคร 1,850,000 1,850,000   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบน้ําโขง 1,450,000 1,450,000   

โครงการผิวจราจรในเขตเทศบาล 1,220,000 1,220,000   

งานการเกษตร

หมวดคาวัสดุ

วัสดุการเกษตร 5,000 3,000   2,000   

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ประจําปงบประมาณ  2561  (แสดงการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน)

งาน / หมวด / รายการ ชวงระยะเวลาในการจัดหา


































