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งานบริหารงานคลัง

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 64,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000

หมวดค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 27,000 3,000     12,000    12,000    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 31,500 15,000    16,500    

หมวดครุภัณฑ์

จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 9,000 9,000     

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 56,000 56,000    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

หมวดค่าใช้สอย 80,000           

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการ ฯ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000

หมวดค่าวัสดุ 326,000         

วัสดุส านักงาน 13,500 4,500     4,500     4,500     

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,000

ผด. 2

ประจ าปีงบประมาณ  2563  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน)

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง    ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา
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ผด. 2

ประจ าปีงบประมาณ  2563  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน)

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง    ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 27,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 900

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 4,500 4,500     

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,000 13,500    13,500    

งานโครงสร้างพ้ืนฐาน

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 - โครงกรปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างวัดพระแก้วด้านติดถนนสายกลาง หมู่ท่ี 880,000 80,000    

 - โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนงานขุดเจาะบ่อบาดาล280,000 280,000  

 - โครงการขยายผิวจราจรถนนในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ200,000 200,000  

 - โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมก่อสร้างบ่อพัก ซอย 3 บ้านวัดหลวง490,000 490,000  

 - โครงการฝันน้ าโขง 800,000 800,000  

 - โครงการก่อสร้างปฏิมากรรมปลาบึก 600,000 600,000  

 - โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงล าน้ าสม บ้านสบสม หมู่ท่ี 3600,000 600,000  

 - โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านในเวียง หมู่ท่ี 2150,000 150,000  

 - ค่าออกแบบ ค่าควบคุม่งานท่ีจ่ายให้เอกชนฯ 400,000 400,000  

งานไฟฟ้าถนน

หมวดค่าวัสดุ 90,000           

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 90,000

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
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ผด. 2

ประจ าปีงบประมาณ  2563  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน)

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง    ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการ ฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา30,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000

หมวดค่าวัสดุ 40,500           

วัสดุส านักงาน 13,500 7,500     6,000     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,500

วัสดุก่อสร้าง 4,500

วัสดุกีฬา 4,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,000 4,500     4,500     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 567,700

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการ ฯ

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 100,000  

งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการ ฯ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่ฯ 100,000

หมวดค่าวัสดุ 2,299,000       

อาหารเสริม(นม) รร.อนุบาลเชียงของ ศพด. 2,448,910
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ผด. 2

ประจ าปีงบประมาณ  2563  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน)

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง    ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 150,000         

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

คชจ.ในการซ่อมแซมอาคารเรียน รร.อนุบาล 150,000 150,000  

งานกีฬาและนันทนาการ

หมวดค่าใช้สอย 80,000           

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการ ฯ

คชจ.เก่ียวกับการจัดการแข่งขันกีฬาหรือและนันทนาการ100,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

โครงการเทศบาลร่วมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 30,000

 - กิจกรรมบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก

 - กิจกรรมสลากภัตตื

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 30,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 300,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 50,000

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

หมวดค่าใช้สอย 34,000          

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและแผยแพร่ 2,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสาธารณสุข
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ผด. 2

ประจ าปีงบประมาณ  2563  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน)

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง    ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000

หมวดค่าวัสดุ 51,300          

วัสดุส านักงาน 18,000 5,000     5,000     4,000     4,000     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,800

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,500 1,500     1,500     1,500     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,700

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,800

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,500 1,500     1,500     1,500     

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,000 5,000     5,000     4,000     4,000     

หมวดครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,500           

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,500 4,500     

งานบริการสาธารณสุขอ่ืน

หมวดค่าใช้สอย 207,060        

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูล สุนัข/แมว 4,680 4,680     

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 5,000 5,000     

โครงการป้องกันโรคในชุมชน 5,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 23,400 23,400    
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ผด. 2

ประจ าปีงบประมาณ  2563  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน)

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง    ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 514,835

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000

หมวดค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,000 5,000     2,000     2,000     

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 27,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,500 1,500     1,500     1,500     

วัสดุการเกษตร 18,000 6,000     6,000     6,000     

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล

หมวดค่าใช้สอย 150,000        

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริหาร 100,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

หมวดค่าวัสดุ 131,500        

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,000 3,000     3,000     3,000     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,500 1,500     1,500     1,500     

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 9,000 9,000     
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ผด. 2

ประจ าปีงบประมาณ  2563  (แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน)

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง    ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งาน / หมวด / รายการ ช่วงระยะเวลาในการจัดหา

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการ ฯ

โครงการดูแลทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ 30,000 30,000    

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 50,000

โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 20,000 20,000    

โครงการส่งเสริมกรจัดการน้ าเสียในชุมชน 3,000 3,000     

โครงการสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดสดน่าซ้ือ7,000 7,000     

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ)5,000 5,000     

หมวดครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย 500,000 500,000  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


