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งบด ำเนินกำร

หมวดค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 610,400

 - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 30,000

 - ค่าจ้างเหมาบริการ 252,000

 - ค่าเช่าทรัพย์สิน 236,400

 - ค่าชักฝอก 2,000

 - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000

 - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 30,000

 - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดซ้ือนิตยสาร หนังสือพิมพ์ 10,000

รำยจ่ำยเก่ียวกับรับรองพิธีกำร 35,000

 - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมาตรวจเย่ียม 10,000

 - ค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ 20,000

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา วันส าคัญต่างๆ 5,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

 - ค่าพวงมาลัยฯ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 1,000

 - โครงการ 5 ส. ต่อเน่ือง 10,000

 - โครงการจัดความรู้ ( Knowlwdge Management : KM ) 5,000

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ผด. 2

แผนกำรจัดช้ือจัดจ้ำงจัดจ้ำง  เทศบำลต ำบลเวียงเชียงของ  อ ำเภอเวียงเชียงของ   จังหวัดเชียงรำย

ประจ ำปีงบประมำณ  2563  ( แสดงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเป็นรำยเดือน )

งำน / หมวด / รำยกำร งบประมำณ
ช่วงระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563



 - โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 20,000

 - โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 30,000

 - โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ฯ 5,000

 - โครงการระบบอินเตอร์เน๊ตไร้สาย ( WiFi Free Zone ) 10,000

 - โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล/บริหาร กรณีครบวาระ 300,000

 - โครงการวันคล้ายวันสวรรคต 5,000

 - โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ 10,000

 - โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน 50,000

 - โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตในภาครัฐฯ 20,000

 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

หมวดค่ำวัสดุ 199,800

 - วัสดุส านักงาน 54,000

 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,500

 - วัสดุงานบ้านงานครัว 18,000

 - วัสดุก่อสร้าง 9,000

 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,500

 - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 72,000

 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,800

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,000

งบลงทุน

  หมวดค่ำครุภัณฑ์ 223,300

 - จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร 18,000

 - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 40,200

 - จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 16,500

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )



 - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 33,900

 - จัดซ้ือเลนล์กล้องถ่ายภาพ 21,900

 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สนง. 69,000

 - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 8,000

 - จัดซ้ืออุปกรณ์กระจานสัญญาณไร้สาย 10,800

 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,000

งบรำยจ่ำยอ่ืน 12,000

 -ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัยประเมินผล 12,000

งบด ำเนินกำร

หมวดค่ำใช้สอย

  - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

หมวดค่ำวัสดุ 121,500

  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,500

  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 45,000

  - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 54,000

  - วัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ 9,000

  - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 9,000

งบลงทุน

  ค่ำครุภัณฑ์ 5,000

 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,000

งบด ำเนินกำร

หมวดค่ำใช้สอย 140,000

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคภัีย

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )



 - โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 10,000

 - โครงการป้องกันภัยหนาว 50,000

 - โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ า 20,000

 - โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000

 - โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลฯ 30,000

 - โครงการให้บริการของหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ) 10,000

งำนกำรศึกษำไม่ก ำหนดระดับ

งบด ำเนินกำร

 หมวดค่ำใช้สอย 20,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

 - โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 20,000

งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์

งบด ำเนินกำร

 หมวดค่ำใช้สอย 50,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

 - โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 50,000

งบด ำเนินกำร

 หมวดค่ำใช้สอย 270,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะฯ

 - โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและชุมชน 10,000

 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

แผนงำนสังคมสงเครำะห์

ขออนุมัติจัดหาตลอดท้ังปี ( ตามความจ าเป็น )



 - โครงการป้องกันและแก้ไขหมอกควันและมลพิษ 10,000

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพถนนคนเดินในเขต ทต. 40,000

 - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและกลุ่มพลังมวลชน 50,000

 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 50,000

 - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์ฯ 10,000

 - โครงการอบรมผู้สูงอายุ 50,000

งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

งบด ำเนินกำร

 หมวดค่ำใช้สอย 50,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ

 - โครงการปรับปรุงป้ายแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวฯ 50,000

 - โครงการอบรมมัคคุเทศน์ท้องถ่ินฯ 30,000



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

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



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

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



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

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




