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

1 คา่จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 576,000.00

2 คา่เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 30,000.00

3 คา่จา้งเหมาบริการแรงงานอื่นๆ 20,000.00

4 คา่จา้งเหมาจัดท าเว็บไซด์ 20,000.00

5
คา่เบี้ยประกนัและตรวจสภาพรถ

สว่นกลาง
10,000.00

6 คา่รับรองบุคคลหรือคณะบุคคล 10,000.00

7 คา่เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ 5,000.00

8 คา่ใช้จา่ยรัฐพธิีและพธิีการตา่งๆ 10,000.00

9

คา่ใช้จา่ยเกี่ยวกบัเตรียมการหรือ

ด าเนนิการรับเสด็จฯในงานพธิีหัว

เมอืง

22,000.00

10 คา่ใช้จา่ยจัดซื้อวารสารหรือสิ่งพมิพ์ 70,000.00

11
โครงการจัดการเลอืกตั้งผู้บริหาร

สมาชิกเทศบาลต าบลศรีถอ้ย
400,000.00

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

12
โครงการศูนย์ขอ้มูลขา่วสาร 

เทศบาลต าบลศรีถอ้ย
10,000.00

13 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 60,000.00

14 วัสดุส านักงาน 60,000.00

15 วัสดุไฟฟา้และวทิยุ 10,000.00

16 วัสดุงานบา้นงานครัว 40,000.00

17 วัสดุเชื่อเพลงิและหลอ่ลื่น 160,000.00

18 วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000.00

19
ครุภัณฑโ์รงงาน                   -
จัดซื้อเคร่ืองเจยี/ตัดแบบมอื 1 เคร่ือง

5,500.00

20
ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์                - 

 จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 เคร่ิอง
22,000.00

21
ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์              - 

จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 เคร่ิอง
17,000.00
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

22
คา่จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

ศรีถอ้ยและแผนชุมชน
20,000.00

23 คา่จา้งเหมาบริการ 5,000.00

24
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สนิ
30,000.00

25 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 5,000.00

26 วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000.00

27
คา่ใช้จา่ยการปอ้งกนัและลด

อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล
10,000.00

28
คา่ใช้จา่ยการสนับสนุนกจิกรรม   

 ศูนย์ อปพร. ทต.ศรีถอ้ย
50,000.00
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

29
คา่ใช้จา่ยในการปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย
100,000.00

30
โครงการสง่เสริมการควบคุมไฟปา่

และหมอกควัน
30,000.00

31 คา่จา้งเหมาบริการแรงงานอื่นๆ 30,000.00

32 คา่ใช้จา่ยงานวันเด็กแหง่ชาติ 50,000.00

33 โครงการแขง่ขันทักษะวชิาการ 10,000.00

34 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 5,000.00

35 วัสดุส านักงาน 25,000.00

36 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน 494,782.00

37 คา่วัสดุกฬีา 20,000.00

38 วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000.00

39 คา่จา้งเหมาบริการ 84,000.00
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

40
คา่จา้งเหมารถรับสง่เด็กนักเรียน 

ศพด.
148,300.00

41
คา่จา้งเหมาวางระบบอนิเตอร์  

เน็ตและคา่ตดิตั้งโทรศัพท์
5,000.00

42
คา่ใช้จา่ยในการจัดกจิกรรม/

โครงการวันส าคัญฯ
5,000.00

43 คา่จัดการเรียนการสอนรายหัว 59,500.00

44 อาหารกลางวัน ศพด. 255,165.00

45 คา่วัสดุงานบา้นงานครัว 20,000.00

46 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน 91,392.00

47 วัสดุกอ่สร้าง 5,000.00

48 คา่จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 192,000.00

49 คา่จา้งเหมาบริการแรงงานอื่นๆ 10,000.00
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

50
โครงการรณรงคป์อ้งกนัและ

ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้
40,000.00

51 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 10,000.00

52 วัสดุส านักงาน 10,000.00

53 วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 15,000.00

54 วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00

55 วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000.00

56
จัดซื้อครุภัณฑก์ารเกษตร        - 

เคร่ืองพน่หมอกควัน
59,000.00

57
จัดซื้อครุภัณฑค์อมพวิเตอร์     - 

เคร่ืองพมิพ์
17,000.00

58 คา่ใช้จา่ยโครงการตา้นภัยหนาว 30,000.00

59 คา่จา้งเหมาบริการแรงงานอื่นๆ 15,000.00

60 คา่จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 288,000.00
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

61 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 300,000.00

62 วัสดุส านักงาน 10,000.00

63 วัสดุกอ่สร้าง 30,000.00

64 วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000.00

65
คา่จัดซื้อครุภัณฑส์ ารวจ-กลอ้งวัด

มุมแบบอเิล็กทรอนกิส์
97,000.00

66 วัสดุไฟฟา้และวทิยุ 80,000.00

67
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นทา่ตน้หาด ม.8
86,000.00

68
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นปา่สักสามัคค ีม.12
128,000.00

69
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นสันตสิุข ม.9
164,000.00
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

70
โครงการกอ่สร้างอาคารโรงจอด 

รถส านักงานเทศบาลต าบลศรีถอ้ย
193,000.00

71
โครงการกอ่สร้างอาคารเอนก  

ประสงค ์สนง.เทศบาลต าบลศรีถอ้ย
222,000.00

72
โครงการซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ บา้นทุง่ปา่ขา่ ม.6
273,000.00

73
โครงการปรับปรุงถนนทางเขา้ 

สนง.เทศบาลต าบลศรีถอ้ย
110,000.00

74
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 

แบบมฝีาปดิ บา้นตน้แก ม.1
164,000.00

75
โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อม

บอ่พัก บา้นตน้ผ้ึง ม.11
28,000.00

76
โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อม

บอ่พัก บา้นปา่สัก ม.5
131,000.00
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

77
คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมประชาชน

มสีว่นร่วมแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย
80,000.00

78
โครงการ อสม. คนตน้แบบกนิด ี

อยู่ด ีวถิพีอเพยีง
30,000.00

79 โครงการเพือ่นใจวัยรุ่น 15,000.00

80 โครงการรณรงคป์อ้งกนัยาเสพตดิ 10,000.00

81
โครงการสนับสนุนกจิกรรมเด็ก

สภาเด็กและเยาวชน
20,000.00

82
โครงการสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชม
15,000.00

83 โครงการแขง่ขันกฬีา ศพด. 10,000.00

84
โครงการสง่เสริมพัฒนา

ความสามารถดา้นกฬีา
10,000.00
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

85
โครงการบวงสรวงเจา้พอ่หลวงค า

แดง
5,000.00

86
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

ต าบลศรีถอ้ย
40,000.00

87
โครงการอนุรักษป์ระเพณีหลอ่

เทยีนพรรษา
25,000.00

88 โครงการสง่เสริมการทอ่งเที่ยว 5,000.00

89 โครงการลิ้นจี่ของดอี าเภอแมใ่จ 20,000.00

90

โครงการสง่เสริมสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

20,000.00
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

91

โครงการสง่เสริมการมสีว่นร่วม

ดูแลรักษาปา่ ตน้น้ า ล าธาร ต าบล

ศรีถอ้ย

70,000.00
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คา่จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 576,000.00
ส ำนักปลัด แผนงำน

บรหิำรงำนท่ัวไป

2 คา่เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 30,000.00 "

3 คา่จา้งเหมาบริการแรงงานอื่นๆ 20,000.00 "

4 คา่จา้งเหมาจัดท าเว็บไซด์ 20,000.00 "

5
คา่เบี้ยประกนัและตรวจสภาพรถ

สว่นกลาง
10,000.00 "

6 คา่รับรองบุคคลหรือคณะบุคคล 10,000.00 "

7 คา่เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ 5,000.00 "

8 คา่ใช้จา่ยรัฐพธิีและพธิีการตา่งๆ 10,000.00 "

9

คา่ใช้จา่ยเกี่ยวกบัเตรียมการหรือ

ด าเนนิการรับเสด็จฯในงานพธิีหัว

เมอืง

22,000.00 "

10 คา่ใช้จา่ยจัดซื้อวารสารหรือสิ่งพมิพ์ 70,000.00 "

11
โครงการจัดการเลอืกตั้งผู้บริหาร

สมาชิกเทศบาลต าบลศรีถอ้ย
400,000.00 "

หมายเหตุ
     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)



13

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

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

12
โครงการศูนย์ขอ้มูลขา่วสาร 

เทศบาลต าบลศรีถอ้ย
10,000.00 "

13 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 60,000.00 "

14 วัสดุส านักงาน 60,000.00 "

15 วัสดุไฟฟา้และวทิยุ 10,000.00 "

16 วัสดุงานบา้นงานครัว 40,000.00 "

17 วัสดุเชื่อเพลงิและหลอ่ลื่น 160,000.00 "

18 วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000.00 "

19
ครุภัณฑโ์รงงาน                   -
จัดซื้อเคร่ืองเจยี/ตัดแบบมอื 1 เคร่ือง

5,500.00 "

20
ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์                - 

 จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 เคร่ิอง
22,000.00 "

21
ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์              - 

จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 เคร่ิอง
17,000.00 "
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

22
คา่จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

ศรีถอ้ยและแผนชุมชน
20,000.00

งานวางแผนสถติแิละ

วิชาการ

23 คา่จา้งเหมาบริการ 5,000.00 งานบริหารงานคลงั

24
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สนิ
30,000.00 "

25 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 5,000.00 "

26 วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000.00 "

27
คา่ใช้จา่ยการปอ้งกนัและลด

อุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล
10,000.00

แผนงำนกำร

รักษำควำมสงบ

ภำยใน

28
คา่ใช้จา่ยการสนับสนุนกจิกรรม   

 ศูนย์ อปพร. ทต.ศรีถอ้ย
50,000.00 "
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

29
คา่ใช้จา่ยในการปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย
100,000.00 "

30
โครงการสง่เสริมการควบคุมไฟปา่

และหมอกควัน
30,000.00 "

31 คา่จา้งเหมาบริการแรงงานอื่นๆ 30,000.00 แผนงำนกำรศึกษำ

32 คา่ใช้จา่ยงานวันเด็กแหง่ชาติ 50,000.00 งานบริหารงานทัว่ไป

33 โครงการแขง่ขันทักษะวชิาการ 10,000.00 "

34 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 5,000.00 "

35 วัสดุส านักงาน 25,000.00 "

36 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน 494,782.00 "

37 คา่วัสดุกฬีา 20,000.00 "

38 วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000.00 "

39 คา่จา้งเหมาบริการ 84,000.00
งานระดับกอ่นวยัเรียนและ

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

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

40
คา่จา้งเหมารถรับสง่เด็กนักเรียน 

ศพด.
148,300.00 "

41
คา่จา้งเหมาวางระบบอนิเตอร์  

เน็ตและคา่ตดิตั้งโทรศัพท์
5,000.00 "

42
คา่ใช้จา่ยในการจัดกจิกรรม/

โครงการวันส าคัญฯ
5,000.00 "

43 คา่จัดการเรียนการสอนรายหัว 59,500.00 "

44 อาหารกลางวัน ศพด. 255,165.00 "

45 คา่วัสดุงานบา้นงานครัว 20,000.00 "

46 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน 91,392.00 "

47 วัสดุกอ่สร้าง 5,000.00 "

48 คา่จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 192,000.00  

49 คา่จา้งเหมาบริการแรงงานอื่นๆ 10,000.00
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

50
โครงการรณรงคป์อ้งกนัและ

ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้
40,000.00

แผนงำน

สำธำรณสุข

51 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 10,000.00 "

52 วัสดุส านักงาน 10,000.00 "

53 วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 15,000.00 "

54 วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 "

55 วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000.00 "

56
จัดซื้อครุภัณฑก์ารเกษตร        - 

เคร่ืองพน่หมอกควัน
59,000.00 "

57
จัดซื้อครุภัณฑค์อมพวิเตอร์     - 

เคร่ืองพมิพ์
17,000.00 "

58 คา่ใช้จา่ยโครงการตา้นภัยหนาว 30,000.00
แผนงำนสงัคม

สงเครำะห์

59 คา่จา้งเหมาบริการแรงงานอื่นๆ 15,000.00
แผนงำนเคหะ

และชุมชน

60 คา่จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 288,000.00 "
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

61 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 300,000.00 "

62 วัสดุส านักงาน 10,000.00 "

63 วัสดุกอ่สร้าง 30,000.00 "

64 วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000.00 "

65
คา่จัดซื้อครุภัณฑส์ ารวจ-กลอ้งวัด

มุมแบบอเิล็กทรอนกิส์
97,000.00 "

66 วัสดุไฟฟา้และวทิยุ 80,000.00 "

67
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นทา่ตน้หาด ม.8
86,000.00 "

68
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นปา่สักสามัคค ีม.12
128,000.00 "

69
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นสันตสิุข ม.9
164,000.00 "
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

70
โครงการกอ่สร้างอาคารโรงจอด 

รถส านักงานเทศบาลต าบลศรีถอ้ย
193,000.00 "

71
โครงการกอ่สร้างอาคารเอนก  

ประสงค ์สนง.เทศบาลต าบลศรีถอ้ย
222,000.00 "

72
โครงการซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ บา้นทุง่ปา่ขา่ ม.6
273,000.00 "

73
โครงการปรับปรุงถนนทางเขา้ 

สนง.เทศบาลต าบลศรีถอ้ย
110,000.00 "

74
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 

แบบมฝีาปดิ บา้นตน้แก ม.1
164,000.00 "

75
โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อม

บอ่พัก บา้นตน้ผ้ึง ม.11
28,000.00  

76
โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อม

บอ่พัก บา้นปา่สัก ม.5
131,000.00 "
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

77
คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมประชาชน

มสีว่นร่วมแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย
80,000.00

แผนงำนสร้ำงควำม

เขม้แขง็ของชมุชน

78
โครงการ อสม. คนตน้แบบกนิด ี

อยู่ด ีวถิพีอเพยีง
30,000.00 "

79 โครงการเพือ่นใจวัยรุ่น 15,000.00 "

80 โครงการรณรงคป์อ้งกนัยาเสพตดิ 10,000.00 "

81
โครงการสนับสนุนกจิกรรมเด็ก

สภาเด็กและเยาวชน
20,000.00 "

82
โครงการสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชม
15,000.00 "

83 โครงการแขง่ขันกฬีา ศพด. 10,000.00

แผนงำนกำรศำสนำ

วัฒนธรรมและ

นันทนำกำร

84
โครงการสง่เสริมพัฒนา

ความสามารถดา้นกฬีา
10,000.00

งานกฬีาและ

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

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

85
โครงการบวงสรวงเจา้พอ่หลวงค า

แดง
5,000.00

งานวัฒนธรรมและ

ทอ้งถิ่น

86
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

ต าบลศรีถอ้ย
40,000.00 "

87
โครงการอนุรักษป์ระเพณีหลอ่

เทยีนพรรษา
25,000.00 "

88 โครงการสง่เสริมการทอ่งเที่ยว 5,000.00

งานวชิาการ

วางแผนและ

สง่เสริมการ

ทอ่งเที่ยว

89 โครงการลิ้นจี่ของดอี าเภอแมใ่จ 20,000.00 แผนงำนกำรเกษตร

90

โครงการสง่เสริมสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

20,000.00 "
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

     วงเงนิที่จะ       

 จัดซื้อจัดจา้ง

แผนการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อจัดจา้ง
ล าดับ

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 

(จ าแนกรายการจัดซื้อจัดจา้ง)

91

โครงการสง่เสริมการมสีว่นร่วม

ดูแลรักษาปา่ ตน้น้ า ล าธาร ต าบล

ศรีถอ้ย

70,000.00 "


