แบบ ผด.3
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่
เริ่มจัดหา

1

รายการ/จานวน(หน่วย)

ค่าใช้สอย
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1 ต.ค. 64 - ค่าจ้างเหมาจัดทาวารสารประจาปี
30 ก.ย. 65

งบประมาณ
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท จานวน(บาท)

วิธีจัดหา

บริหารงานทั่วไป

20,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

2

1 ต.ค. 64 - ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
30 ก.ย. 65

บริหารงานทั่วไป

80,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

3

1 ต.ค. 64 - ค่าจ้างเหมาบริการด้านโฆษณาเผยแพร่
30 ก.ย. 65

บริหารงานทั่วไป

10,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

4

1 ต.ค. 64 - ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อบารุงรักษา
30 ก.ย. 65

บริหารงานทั่วไป

120,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ

ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
5 1 ต.ค. 64 - ค่าจ้างเหมาและบริการทั่วไป
30 ก.ย. 65

6
7

8

9

งบประมาณ
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
บริหารงานทั่วไป
700,000

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท จานวน(บาท)
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

1 ส.ค.- 30 ค่าเช่าโดเมนเนมและพื้นที่จัดเก็บเว็บไซด์
ก.ย. 65
1 ต.ค. 64 - ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี และค่าใช้จ่าย
30 ก.ย. 65 ตามคาพิพากษาของศาล

บริหารงานทั่วไป

6,000

-

-

บริหารงานทั่วไป

200,000

-

-

1 ต.ค. 64 - ค่าประกันภัยรถยนต์
30 ก.ย. 65

บริหารงานทั่วไป

15,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการกิจกรรม 5ส เทศบาลตาบลห้วยซ้อ บริหารงานทั่วไป

20,000

-

-

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริหารงานทั่วไป

50,000

-

-

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ บริหารงานทั่วไป
ความโปร่งใสในการปฎิบัติงานราชการ

50,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

1 ม.ค. - 31
ส.ค. 65
10 1 ม.ค. - 31
ส.ค. 65
11 1 ม.ค. - 31
ส.ค. 65

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
12 1 ต.ค. 64 - จัดการเลือกตั้ง
30 ก.ย. 65

13 1 ต.ค. 64 - ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
30 ก.ย. 65

งบประมาณ
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
บริหารงานทั่วไป
10,000

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท จานวน(บาท)
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริหารงานทั่วไป

50,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริหารงานทั่วไป

200,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

15 1 ต.ค. 64 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
30 ก.ย. 65

บริหารงานทั่วไป

10,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

16 1 ต.ค. 64 - วัสดุงานบ้านงานครัว
30 ก.ย. 65

บริหารงานทั่วไป

20,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ค่าวัสดุ
14 1 ต.ค. 64 - วัสดุสานักงาน
30 ก.ย. 65

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
17 1 ต.ค. 64 - วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง
30 ก.ย. 65

งบประมาณ
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
บริหารงานทั่วไป
30,000

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท จานวน(บาท)
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

18 1 ต.ค. 64 - วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น
30 ก.ย. 65

บริหารงานทั่วไป

500,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

19 1 ต.ค. 64 - วัสดุคอมพิวเตอร์
30 ก.ย. 65

บริหารงานทั่วไป

100,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

24,000

-

-

10,000

-

-

5,000

-

-

120,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

2,600

-

-

20
21
22
23

24

ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงานชนิดล้อหมุนแบบมีพนักพิง บริหารงานทั่วไป
จานวน 6 ตัว
เครื่องสแกนใบหน้า และลายนิ้วมือลงเวลา บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติราชการ จานวน 1 เครื่อง
โต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว
บริหารงานทั่วไป

1 ธ.ค. 64 31 ส.ค. 65
1 ธ.ค. 64 31 ส.ค. 65
1 ธ.ค. 64 31 ส.ค. 65
1 ธ.ค. 64 - ผ้าม่าน จานวน 1 ชุด
บริหารงานทั่วไป
31 ส.ค. 65
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1 ธ.ค. 64 - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา 18 บริหารงานทั่วไป
31 ส.ค. 65 หน้า/นาที จานวน 1 เครื่อง

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
25 1 ธ.ค. 64 - สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
31 ส.ค. 65 จานวน 1 เครือ่ ง
ค่าใช้สอย
26 1 ก.พ. - 31 โครงการส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนา
มี.ค. 65 เทศบาลตาบลห้วยซ้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
27 1 ธ.ค. 64 - เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
31 ส.ค. 65 ประมวลผลแบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
ค่าใช้สอย
28 1 ต.ค. 64 - ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
30 ก.ย. 65

ค่าวัสดุ
29 1 ต.ค. 64 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
30 ก.ย. 65

30 1 ต.ค. 64 - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
30 ก.ย. 65

งบประมาณ
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
บริหารงานทั่วไป
3,200

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท จานวน(บาท)
ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

10,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

22,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

รักษาความสงบภายใน

200,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

รักษาความสงบภายใน

60,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

รักษาความสงบภายใน

20,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
31 1 ต.ค. 64 - วัสดุเครื่องแต่งกาย
30 ก.ย. 65

32 1 ต.ค. 64 - วัสดุเครื่องดับเพลิง
30 ก.ย. 65

33

34

35

งบประมาณ
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
รักษาความสงบภายใน
40,000

รักษาความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
1 ธ.ค. 64 - เก้าอี้สานักงานชนิดล้อหมุนแบบมีพนักพิง รักษาความสงบภายใน
31 ส.ค. 65 จานวน 1 ตัว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1 ธ.ค. 64 - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
รักษาความสงบภายใน
31 ส.ค. 65 หมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จานวน 1
เครื่อง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าใช้สอย
1 ธ.ค. 64 - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
รักษาความสงบภายใน
30 เม.ย. 65

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท จานวน(บาท)
ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

100,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

4,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

4,300

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

15,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
36 1 ก.พ. - 30 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
เม.ย. 65
37 1 ม.ค. - 30 โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง
ก.ย. 65

งบประมาณ
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
รักษาความสงบภายใน
10,000

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท จานวน(บาท)
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

รักษาความสงบภายใน

200,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

38 1 ม.ค. - 30 โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา รักษาความสงบภายใน
ก.ย. 65 ภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

39 1 ม.ค. - 31 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร
มี.ค. 65 ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาล
ตาบลห้วยซ้อ

รักษาความสงบภายใน

21,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

40

ค่าครุภัณฑ์การเกษตร
1 ธ.ค. 64 - ปั้มสูบแบบเพลาสายอ่อน จานวน 1 เครื่อง รักษาความสงบภายใน
31 ส.ค. 65

15,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

41

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1 ธ.ค. 64 - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ รักษาความสงบภายใน
31 ส.ค. 65 จานวน 1 เครื่อง

24,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่
เริ่มจัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

งบประมาณ
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)

42

ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1 ธ.ค. 64 - เครื่องวัดความดัน แบบดิจิตอล จานวน 1 รักษาความสงบภายใน
31 ส.ค. 65 เครื่อง

43

ค่าครุภัณฑ์อื่น
1 ธ.ค. 64 - ชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
31 ส.ค. 65 (SCBA) จานวน 2 ชุด

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท จานวน(บาท)

วิธีจัดหา

5,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

รักษาความสงบภายใน

300,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

รักษาความสงบภายใน

500,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

แผนงานสาธารณสุข

15,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

46 1 พ.ย. 64 - โครงการ To Be Number One เทศบาล แผนงานสาธารณสุข
31 ส.ค. 65 ตาบลห้วยซ้อ

30,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

44

1 ธ.ค. 64 - ซ่อมแซมปรับปรุงรถบรรทุกน้า
31 ส.ค. 65

ค่าใช้สอย
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
45 1 ต.ค. 64 - สารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
30 ก.ย. 65 สัตว์

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ

ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่
เริ่มจัดหา
47 1 มี.ค. - 30
ก.ย. 65
48 1 ม.ค. - 31
พ.ค. 65

รายการ/จานวน(หน่วย)
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท จานวน(บาท)
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

แผนงานสาธารณสุข

20,000

แผนงานสาธารณสุข

20,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

1 เม.ย.- 31 โครงการอบรมความรู้ผู้ประกอบการด้าน แผนงานสาธารณสุข
ก.ค. 65 สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมและป้องกันเหตุ
ราคาญ

20,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

แผนงานสาธารณสุข

200,000

-

-

จ้างโดยวิธี

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

30,000

-

-

80,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

49 1 ม.ค. - 31 โครงการอบรมความรู้ผู้นาชุมชน/อสม.
มี.ค. 65 หมู่บ้านในการจัดทาโครงการด้าน
สาธารณสุขในชุมชน
50

งบประมาณ
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
แผนงานสาธารณสุข
20,000

ค่าวัสดุ
51 1 ต.ค. 64 - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
30 ก.ย. 65

ค่าใช้สอย
52 1 ม.ค. - 31 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้
ส.ค. 65 พิการ ผู้ด้อยโอกาส
53 1 - 30 เม.ย. โครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ
65

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ

ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่
เริ่มจัดหา
54 1 ม.ค. - 31
ส.ค. 65
55 1 ม.ค. - 31
ส.ค. 65

56

งบประมาณ
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
โครงการส่งเสริมอาชีพการทาผลิตภัณฑ์ แผนงานสังคม
20,000
สาหรับผู้พิการ
สงเคราะห์
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์สาหรับ แผนงานสังคม
20,000
ครอบครัวผู้พิการ
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1 ธ.ค. 64 - เครื่องวัดความดัน แบบดิจิตอล จานวน 1 แผนงานสังคม
31 ส.ค. 65 เครื่อง
สงเคราะห์

57 1 มี.ค. - 31
พ.ค. 65
58 1 ม.ค. - 31
ส.ค. 65
59 1 ม.ค. - 31
ส.ค. 65
60

รายการ/จานวน(หน่วย)

1 ธ.ค. 64 31 ส.ค. 65

ค่าใช้สอย
โครงการค่ายอาสาเด็กและเยาวชนกับการ
จัดการขยะ
โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตาบล
ห้วยซ้อ
โครงการลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก
ร่วมใจใช้ถุงผ้า
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องทาน้าร้อน - เย็น จานวน 1 เครื่อง

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท จานวน(บาท)
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎิกูล
งานกาจัดขยะมูลฝอย

15,000

-

-

35,000

-

-

งานกาจัดขยะมูลฝอย

20,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

3,500

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
61 1 ธ.ค. 64 - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 1 ตู้
31 ส.ค. 65
ค่าใช้สอย
62 1 ม.ค. - 31 โครงการค่ายเด็ก และเยาวชน
ส.ค. 65
63 1 ม.ค. - 31
ส.ค. 65
64 1 ม.ค. - 31
ส.ค. 65
65 1 ม.ค. - 31
ส.ค. 65
66 1 ม.ค. - 31
ส.ค. 65
67 1 ม.ค. - 31
ส.ค. 65

งบประมาณ
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
แผนงานสร้างความ
5,900
เข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน
โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน
โครงการส่งเสริมอาชีพการทาพรมเช็ดเท้า งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการซ่อม
งานส่งเสริมและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการตัดเย็บ
งานส่งเสริมและ
เสื้อผ้า
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท จานวน(บาท)
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

20,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

20,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

20,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

20,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

30,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

20,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
68 1 ม.ค. - 31 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการทาขนม
ส.ค. 65 ไทย/การทาอาหาร
69 1 ม.ค. - 31
ส.ค. 65
70 1 ม.ค. - 31
ส.ค. 65
71 1 ม.ค. - 31
ส.ค. 65
72 1 พ.ย. 64 30 เม.ย. 65

73 1 ม.ค. - 30
เม.ย. 65
74 1 มี.ค. - 31
พ.ค. 65
75 1 ก.พ. - 30
เม.ย. 65

งบประมาณ
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
งานส่งเสริมและ
20,000
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการบริการ (ตัด งานส่งเสริมและ
30,000
ผมชาย/เสริมสวย)
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเรียนรู้
งานส่งเสริมและ
15,000
ตลาดออนไลน์
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายทั่วไปแก่ งานส่งเสริมและ
50,000
ประชาชน และบุคลากรของเทศบาล
สนับสนุนความ
ตาบลห้วยซ้อ
เข้มแข็งชุมชน
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การส่งเสริม
งานวิชาการวางแผน
25,000
การท่องเที่ยวในพื้นที่
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท จานวน(บาท)
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี

งานการเกษตร

80,000

-

-

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรผู้ปลูก
ยางพารา

งานการเกษตร

20,000

-

-

งานการเกษตร

50,000

-

-

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
งบประมาณ
ที่
เริ่มจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
76 1 ก.พ. - 30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทาปุ๋ย งานการเกษตร
20,000
เม.ย. 65 อินทรีย์เพื่อลดการเผาเศษพืช(กองปุ๋ยสาธิต)
77 1 ม.ค. - 31
พ.ค. 65
78 1 ม.ค. - 31
พ.ค. 65
79 1 ม.ค. - 31
ส.ค. 65

โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเพื่อ
สร้างรายได้ให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
โครงการอบรมให้ความรู้วิธีการกาจัด
ศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี
โครงการธนาคารน้าใต้ดิน

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท จานวน(บาท)
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

งานการเกษตร

20,000

-

-

งานการเกษตร

20,000

-

-

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

20,000

-

-

80 1 ม.ค. - 30 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
เม.ย. 65 และหมอกควัน

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

50,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

81

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

35,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

15,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

1 ธ.ค. 64 - โครงการรักษ์น้า รักษ์ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว
31 ก.ค. 65

82 1 ม.ค. - 31 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ส.ค. 65
ค่าใช้สอย
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
83 1 ต.ค. 64 - ค่าจ้างเหมาและบริการทั่วไป
30 ก.ย. 65

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานบริหารงาน
20,000
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
ทั่วไป งาน
เฉพาะเจาะจง
บริหารงานคลัง

กาหนด หมายเหตุ
ส่งมอบ
7 วัน ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี
15 วัน ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
84

1 ต.ค. 64 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
30 ก.ย. 65

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

100,000

-

-

85

1 ต.ค. 64 - ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
30 ก.ย. 65

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

50,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

100,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

86

ค่าวัสดุ
1 ต.ค. 64 - วัสดุสานักงาน
30 ก.ย. 65

7 วัน ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
87 1 ต.ค. 64 - วัสดุคอมพิวเตอร์
30 ก.ย. 65

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
88 1 ม.ค. 65 - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
31 ก.ค. 65

89 1 ม.ค. 65 - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 6 ตู้
31 ก.ค. 65

90

ต.ค. 64 ก.ย. 65

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานบริหารงาน
80,000
ซื้อโดยวิธี
ทั่วไป งาน
เฉพาะเจาะจง
บริหารงานคลัง

กาหนด หมายเหตุ
ส่งมอบ
7 วัน ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

29,500

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

22,000

-

-

ซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

15 วัน ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี
15 วัน ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

100,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงานของกองการศึกษาและศูนย์ แผนงานการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

5 วัน

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
91 ต.ค. 64 - วัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษาและ
ก.ย. 65 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

92

ค่าครุภัณฑ์
เม.ย. 65 - เก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว
มิ.ย 65

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานการศึกษา
40,000
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
งานบริหารทั่วไป
เฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับการศึกษา

กาหนด
ส่งมอบ
5วัน

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

8,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5วัน

93

เม.ย. 65 - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
มิ.ย 65 แขวนหรือตั้งพื้น ขนาด 24,000 บีทียู

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

32,400

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน

94

เม.ย. 65 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ก.ย 65

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

44,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5วัน

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

8,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5วัน

ค่าใช้สอย
95 เม.ย. - พ.ค 65 โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
เด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องการส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญาและส่งเสริม
พัฒนาการด้านอีคิวของเด็ก

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ที่
เริ่มจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
96 ก.พ. - มี.ค. 65 โครงการติดตามนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กและ แผนงานการศึกษา
8,000
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
งานระดับก่อนวัย
เฉพาะเจาะจง
เรียนและ
ประถมศึกษา
97 ม.ค. - ก.พ. 65 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ค่ายวิชาการ แผนงานการศึกษา
20,000
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
ศพด.
งานระดับก่อนวัย
เฉพาะเจาะจง
เรียนและ
ประถมศึกษา
98 ต.ค. 64 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
แผนงานการศึกษา
457,905
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
ก.ย. 65 สถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.)
งานระดับก่อนวัย
เฉพาะเจาะจง
เรียนและ
ประถมศึกษา
99 ต.ค. 64 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร แผนงานการศึกษา
251,870
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
ก.ย. 65 สถานศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เฉพาะเจาะจง
เรียนและ
ประถมศึกษา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
100 ต.ค. 64 - บารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ใน แผนงานการศึกษา
50,000
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
ก.ย. 65 ความรับผิดชอบ ของกองการศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เฉพาะเจาะจง
เรียนและ
ประถมศึกษา
ค่าวัสดุ

กาหนด
ส่งมอบ
5 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ที่
เริ่มจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
101 ต.ค. 64 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองการศึกษา และ แผนงานการศึกษา
40,000
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
ก.ย. 65 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
งานระดับก่อนวัย
เฉพาะเจาะจง
เรียนและ
ประถมศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว
102 ต.ค. 64 - -จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็ก ใน แผนงานการศึกษา
1,208,881
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
ก.ย. 65 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลห้วยซ้อ งานระดับก่อนวัย
เฉพาะเจาะจง
จานวน 3 แห่ง
เรียนและ
ประถมศึกษา
103 ต.ค. 64 - วัสดุก่อสร้าง
แผนงานการศึกษา
100,000
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
ก.ย. 65
งานระดับก่อนวัย
เฉพาะเจาะจง
เรียนและ
ประถมศึกษา
ค่าสาธารณูปโภค
104 ต.ค. 64 - ค่าไฟฟ้า
แผนงานการศึกษา
25,000
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
ก.ย. 65
งานระดับก่อนวัย
เฉพาะเจาะจง
เรียนและ
ประถมศึกษา
105 ต.ค. 64 - ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
แผนงานการศึกษา
10,000
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
ก.ย. 65
งานระดับก่อนวัย
เฉพาะเจาะจง
เรียนและ
ประถมศึกษา

กาหนด
ส่งมอบ

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
106 ต.ค. 64 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ก.ย. 65

107

ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
เม.ย. 65 - เก้าอี้สานักงาน จานวน 3 ตัว
มิ.ย. 65

108

เม.ย. 65 - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้ง
ก.ย. 65 พื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู

109

เม.ย. 65 - ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จานวน 3 ตู้
ก.ย. 65

110

เม.ย. 65 - โต๊ะทางาน จานวน 3 ตัว
ก.ย. 65

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานการศึกษา
20,000
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
งานระดับก่อนวัย
เฉพาะเจาะจง
เรียนและ
ประถมศึกษา

กาหนด
ส่งมอบ
5 วัน

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

12,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน

32,400

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

17,700

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน

15,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
111 เม.ย. 65 - พัดลมติดผนัง จานวน 6 เครื่อง
ก.ย. 65

112

ครุภัณฑ์สนาม
เม.ย. 65 - เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จานวน 2 ชุด
ก.ย. 65

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
113 1 ต.ค. 64 - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
30 ก.ย. 65 เล็กบ้านห้วยซ้อ

114

ม.ค. 65 มิ.ย. 65

ค่าใช้สอย
โครงการค่ายเด็ก และเยาวชน

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานการศึกษา
12,000
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
งานระดับก่อนวัย
เฉพาะเจาะจง
เรียนและ
ประถมศึกษา

กาหนด
ส่งมอบ
5 วัน

หมายเหตุ

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

50,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

1,200,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน รอการขอ
นุญาตใช้พื้นที่
ราชพัสดุ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

20,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
115 เม.ย. 65 - โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชียง
มิ.ย. 65 ของคัพ

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานการศาสนา
5,000
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
วัฒนธรรมและ
เฉพาะเจาะจง
นันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ

กาหนด
ส่งมอบ
5 วัน

116

ม.ค. 65 มิ.ย. 65

โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ประจาปี แผนงานการศาสนา
ตาบลห้วยซ้อ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ

167,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน

117

ม.ค. 65 มี.ค. 65

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน แผนงานการศาสนา
สังกัด
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ

25,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน

118

เม.ย. 65 - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยา แผนงานการศาสนา
มิ.ย. 65 เสพติด
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ

34,600

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
119 มิ.ย. - ก.ค. 65 โครงการอบรมสมาชิกสภาวัฒนธรรม
ตาบลห้วยซ้อ

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานการศาสนา
10,000
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
วัฒนธรรมและ
เฉพาะเจาะจง
นันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

กาหนด
ส่งมอบ
5 วัน

120

เม.ย. 65

โครงการจัดขบวนเพื่อร่วมกิจกรรม
สงกรานต์อาเภอเชียงของ

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

20,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน

121

ก.ค. 65 ส.ค. 65

โครงการจัดขึ้นทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

10,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน

122

ก.ค. 65 ส.ค. 65

โครงการลานวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

40,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
123 พ.ค. 65 - โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนา
มิ.ย. 65 ตามแนวทาง 5 ส

124

May-65

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานการศาสนา
20,000
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
วัฒนธรรมและ
เฉพาะเจาะจง
นันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

โครงการสืบสานประเพณีสรงน้าพระธาตุ 3 แผนงานการศาสนา
แห่งในชุมชน
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

กาหนด
ส่งมอบ
5 วัน

25,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน

125

เม.ย. 65 - โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน
มิ.ย. 65 และวิถีชีวิตชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

30,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน

126

ก.ค. 65 ก.ย. 65

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

30,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

5 วัน

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมนาสุขวันธรรม
สวนะ 4 โชนในพื้นที่

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
127 มี.ค. - เม.ย. โครงการอบรมส่งเสริมเยาวชนศึกษา
65
ธรรมะภาคฤดูร้อน

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานการศาสนา
30,000
ซื้อ/จ้างโดยวิธี
วัฒนธรรมและ
เฉพาะเจาะจง
นันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

128

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

10,000

-

-

ซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

แผนงานอุตสากรรม
และการโยธา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสากรรม
และการโยธา

500,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

129

เม.ย. 65 - โครงการอบรมให้ความรู้ ขั้นตอนทางศา
ก.ย. 65 สนพิธีและรัฐพิธีแก่ประชาชน

ต.ค. 64 ก.ย. 65

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป

กาหนด
ส่งมอบ
5 วัน

หมายเหตุ

5 วัน

ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
130 ต.ค. 64 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ก.ย. 65

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานอุตสากรรม
70,000
จ้างโดยวิธี
และการโยธา งาน
เฉพาะเจาะจง
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสากรรม
และการโยธา

131

ต.ค. 64 ก.ย. 65

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ แผนงานอุตสากรรม
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
และการโยธา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสากรรม
และการโยธา

132

ต.ค. 64 ก.ย. 65

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

แผนงานอุตสากรรม
และการโยธา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสากรรม
และการโยธา

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

80,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

200,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
133 ต.ค. 64 - วัสดุสานักงาน
ก.ย. 65

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานอุตสากรรม
90,000
จ้างโดยวิธี
และการโยธา งาน
เฉพาะเจาะจง
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสากรรม
และการโยธา

134

วัสดุก่อสร้าง

แผนงานอุตสากรรม
และการโยธา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสากรรม
และการโยธา

300,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

135 ต.ค. 64 ก.ย. 65

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานอุตสากรรม
และการโยธา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสากรรม
และการโยธา

40,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

136

วัสดุการเกษตร

แผนงานอุตสากรรม
และการโยธา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสากรรม
และการโยธา

100,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

ต.ค. 64 ก.ย. 65

ต.ค. 64 ก.ย. 65

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
137 ต.ค. 64 - วัสดุคอมพิวเตอร์
ก.ย. 65

138

ม.ค. 65 มี.ค. 65

139

ม.ค. 65 มี.ค. 65

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน 1 ตัว

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานอุตสากรรม
80,000
จ้างโดยวิธี
และการโยธา งาน
เฉพาะเจาะจง
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสากรรม
และการโยธา

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติ
จัดหาตาม
ความจาเป็น
ตลอดปี

แผนงานอุตสากรรม
และการโยธา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสากรรม
และการโยธา

12,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาสที่ 2

แผนงานอุตสากรรม
และการโยธา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสากรรม
และการโยธา

5,900

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาสที่ 2

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
140 ม.ค. 65 - เครื่องเจียรไฟฟ้า 1 ตัว
มี.ค. 65

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานอุตสากรรม
2,300
จ้างโดยวิธี
และการโยธา งาน
เฉพาะเจาะจง
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสากรรม
และการโยธา

141

แผนงานอุตสากรรม
และการโยธา งาน
บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสากรรม
และการโยธา

ม.ค. 65 มี.ค. 65

142

ม.ค. 65 มี.ค. 65

143

ม.ค. 65 มี.ค. 65

สว่านไฟฟ้าไร้สาย 1 ตัว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังน้า แผนงาน
หมึกพิมพ์ 1 เครื่อง
อุตสาหกรรมและ
โยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสา
กรรมและการโยธา
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
โยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสา
กรรมและการโยธา

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
อนุมัติจัดหาใน
ไตรมาสที่ 2

3,500

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาสที่ 2

4,300

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาสที่ 2

2,600

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาสที่ 2

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
144 ต.ค. 64 - ธ.ค. โครงการก่อสร้างฝายลาห้วยเกี๋ยง บ้าน
64
เกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ 4 ตามแบบมาตรฐาน
มข.2527 สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้าง
สูง 2.50 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด พิกัด
โครงการ 0636129-2219276 สถานที่
บ้านเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ 4 ตาบลห้วยซ้อ
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
310,000
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

145 ต.ค. 64 - ธ.ค. โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้า ซอย 2
64
บ้านแก่นสะลองคา หมู่ที่ 23 ขนาดปาก
0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 0.59
เมตร จานวน 200.00 ฝา ตามแบบแปลน
เทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด พิกัด
โครงการ 0634480-2217707 สถานที่
บ้านแก่นสะลองคา หมู่ที่ 23 ตาบลห้วยซ้อ
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

110,500

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 1

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 1

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
146 ต.ค. 64 - ธ.ค. โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้า สาย
64
กลางหมู่บ้าน บ้านแก่นเจริญ หมู่ที่ 20
ขนาดปาก 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 1.00 เมตร จานวน 288.00 ฝา ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0635821-2216583
สถานที่ บ้านแก่นเจริญ หมู่ที่ 20 ตาบล
ห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
280,000
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

147 ต.ค. 64 - ธ.ค. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอย 3
64
บ้านห้วยซ้อเหนือ หมู่ที่ 1 ขนาดปากกว้าง
0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 0.10
เมตร ยาวรวม 30.00 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด พิกัด
โครงการ 0632610-2213728 สถานที่
บ้านห้วยซ้อเหนือ หมู่ที่ 1 ตาบลห้วยซ้อ
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

141,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 1

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 1

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
148 ต.ค. 64 - ธ.ค. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอย 2/1
64
บ้านแก่นสะลองคา หมู่ที่ 23 ขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา
0.10 เมตร ยาวรวม 34.00 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0634469-2217704 บ้าน
แก่นสะลองคา หมู่ที่ 23 ตาบลห้วยซ้อ
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
150,000
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

149 ต.ค. 64 - ธ.ค. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
64
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ซอย 2 จุดที่ 2
บ้านเวียงคา หมู่ที่ 22 ขนาดปากกว้าง
0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาวรวม 67.00 เมตร พร้อมฝาปิด ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0636344-2219947
สถานที่ บ้านเวียงคา หมู่ที่ 22 ตาบลห้วย
ซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

300,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 1

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 1

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
150 ต.ค. 64 - ธ.ค. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
64
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด สายเลียบทุ่ง บ้าน
ศรีวิไล หมู่ที่ 7 ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร
สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม
67.00 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบแปลน
เทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด พิกัด
โครงการ 0639453-2225124 สถานที่
บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 7 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
300,000
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

151 ต.ค. 64 - ธ.ค. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
64
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด สายหน้าวัดภูเวียง
บ้านภูเวียง หมู่ที่ 15 ขนาดปากกว้าง 0.50
เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาวรวม 67.00 เมตร พร้อมฝาปิด ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0636663-2219674
สถานที่ บ้านภูเวียง หมู่ที่ 15 ตาบลห้วยซ้อ
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

300,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 1

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 1

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
152 ต.ค. 64 - ธ.ค. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอย
64
หอประชุมหมู่บ้าน บ้านแก่น หมู่ที่ 14
ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร
หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 83.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อ
กาหนด พิกัดโครงการ
0634761-2217640 สถานที่ บ้านแก่น
หมู่ที่ 14 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
231,000
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

153 ต.ค. 64 - ธ.ค. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหินผุพร้อม
64
ปรับเกลี่ย ซอย3 บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 16
ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 180.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วย
ซ้อกาหนด พิกัดโครงการ
0632959-2213431 สถานที่ บ้านชัย
พัฒนา หมู่ที่ 16 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

7,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 1

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 1

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
154 ต.ค. 64 - ธ.ค. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหินผุพร้อมปรับ
64
เกลี่ย ซอย6/1 บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 16
ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 95.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 285.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วย
ซ้อกาหนด พิกัดโครงการ
0632799-2213304 สถานที่ บ้านชัย
พัฒนา หมู่ที่ 16 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
11,100
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

155 ต.ค. 64 - ธ.ค. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหินผุพร้อมปรับ
64
เกลี่ย ซอยบ้านโต้ง บ้านพัฒนารุ่งเรือง หมู่
ที่ 18 ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 135.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 405.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วย
ซ้อกาหนด พิกัดโครงการ
0631920-2214326 สถานที่ บ้านพัฒนา
รุ่งเรือง หมู่ที่ 18 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

21,600

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 1

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 1

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
156 ต.ค. 64 - ธ.ค. โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านเวียง
64
ทอง หมู่ที่ 11 ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลห้วยซ้อกาหนด พิกัดโครงการ
0635905-2220806 สถานที่บ้านเวียงทอง
หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
420,000
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

157

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ม.ค. 65 มี.ค. 65

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 1/1 บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 จุดที่ 1
ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 2.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร
จุดที่ 2 ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 33.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 99.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วย
ซ้อกาหนด พิกัดโครงการ
0633224-2213329 สถานที่ บ้านชัย
พัฒนา หมู่ที่ 16 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

57,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 1

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 2

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
158 ม.ค. 65 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มี.ค. 65 ซอย 1/2 บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 ขนาด
ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0633269-2213301
สถานที่ บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 ตาบล
ห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
32,600
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

159

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ม.ค. 65 มี.ค. 65

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 10 บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 9 ขนาด
ถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0636758-2221321
สถานที่บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 9 ตาบล
ห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

38,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 2

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 2

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
160 ม.ค. 65 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มี.ค. 65 ซอย 10/1 บ้านร้องหัวฝาย หมู่ที่ 12
ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 200.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วย
ซ้อกาหนด พิกัดโครงการ
0631344-2214002 สถานที่ บ้านร้องหัว
ฝาย หมู่ที่ 12 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
106,500
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

161

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ม.ค. 65 มี.ค. 65

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 12 บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 9 ขนาด
ถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อ
กาหนด พิกัดโครงการ
0636990-2221403 สถานที่บ้านใหม่ดอน
แก้ว หมู่ที่ 9 ตาบลห้วยซ้อ
อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

138,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 2

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 2

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
162 ม.ค. 65 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มี.ค. 65 ซอย 16 บ้านเกี๋ยงใต้ หมู่ที่ 6 ขนาดถนน
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
95.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด พิกัด
โครงการ 0637742-2218973 สถานที่บ้าน
เกี๋ยงใต้ หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
200,000
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

163

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ม.ค. 65 มี.ค. 65

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 2 บ้านแก่นใต้ หมู่ที่ 5 ขนาดถนน
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
90.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด พิกัด
โครงการ 0635401-2216545 สถานที่
บ้านแก่นใต้ หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

191,700

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 2

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 2

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
164 ม.ค. 65 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มี.ค. 65 ซอย 2 บ้านร้องหัวฝาย หมู่ที่ 12 ขนาด
ถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0631364-2214055
สถานที่ บ้านร้องหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตาบล
ห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
106,500
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

165

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ม.ค. 65 มี.ค. 65

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 3 บ้านห้วยซ้อเหนือ หมู่ที่ 1 ขนาด
ถนนกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 35.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0632585-2213579
สถานที่ บ้านห้วยซ้อเหนือ หมู่ที่ 1 ตาบล
ห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

18,800

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 2

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 2

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
166 ม.ค. 65 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มี.ค. 65 ซอย 5/1 บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 ขนาด
ถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0632806-2213348
สถานที่ บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 ตาบล
ห้วยซ้อ
อาเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
63,900
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

167

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ม.ค. 65 มี.ค. 65

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 5/2 บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 ขนาด
ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0632799-2213344
สถานที่ บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 ตาบล
ห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

73,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 2

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 2

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
168 เม.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มิ.ย. 65
ซอย 10 บ้านเวียงหมอก หมู่ที่ 10 ขนาด
ถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 66.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0635862-2223892
สถานที่บ้านเวียงหมอก หมู่ที่ 10 ตาบล
ห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
140,000
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

169 เม.ย. 65 มิ.ย. 65

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 15 จุดที่ 2 บ้านเวียงหมอก หมู่ที่ 10
ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 240.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วย
ซ้อกาหนด พิกัดโครงการ
0636103-2224296 สถานที่บ้านเวียง
หมอก หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย

127,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 3

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 3

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
170 เม.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มิ.ย. 65
ซอย 6 บ้านเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ 4 ขนาดถนน
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0635801-2219623
สถานที่ บ้านเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ 4 ตาบล
ห้วยซ้อ
อาเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
127,000
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

171 เม.ย. 65 มิ.ย. 65

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 7 บ้านพัฒนารุ่งเรือง หมู่ที่ 18 ขนาด
ถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0631744-2214140
สถานที่ บ้านพัฒนารุ่งเรือง หมู่ที่ 18
ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย

95,800

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 3

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 3

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
172 เม.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มิ.ย. 65
ตรอก 5 บ้านพัฒนารุ่งเรือง หมู่ที่ 18
ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 108.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วย
ซ้อกาหนด พิกัดโครงการ
0631881-2214111 สถานที่ บ้านพัฒนา
รุ่งเรือง หมู่ที่ 18 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
58,700
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

173 เม.ย. 65 มิ.ย. 65

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตรอก 6 บ้านพัฒนารุ่งเรือง หมู่ที่ 18
ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 225.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วย
ซ้อกาหนด พิกัดโครงการ
0631811-2214147 สถานที่ บ้านพัฒนา
รุ่งเรือง หมู่ที่ 18 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

122,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 3

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 3

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
174 เม.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มิ.ย. 65
ตรอก 9 บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 13 ขนาด
ถนนกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 38.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 133.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0635633-2216492
สถานที่ บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 13 ตาบล
ห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
71,000
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

175 เม.ย. 65 มิ.ย. 65

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตรอกจันทร์ ธรรมวังค์ บ้านร้องหัวฝาย
หมู่ที่ 12 ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 72.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วย
ซ้อกาหนด พิกัดโครงการ
0632286-2214055 สถานที่ บ้านร้องหัว
ฝาย หมู่ที่ 12 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย

38,900

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 3

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 3

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
176 เม.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มิ.ย. 65
ตรอกทรัพย์ศิริปัญญา บ้านแก่นเหนือ หมู่ที่
3 ขนาดถนนกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 210.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วย
ซ้อกาหนด พิกัดโครงการ
0635433-2217209 สถานที่ บ้านแก่น
เหนือ หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
112,900
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

177 เม.ย. 65 มิ.ย. 65

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตรอกพ่อตา บ้านแก่นเหนือ หมู่ที่ 3 ขนาด
ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 32.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0635107-2217275
สถานที่ บ้านแก่นเหนือ หมู่ที่ 3 ตาบลห้วย
ซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

52,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 3

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 3

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
178 เม.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มิ.ย. 65
ตรอกลุงสุข บ้านแก่นเหนือ หมู่ที่ 3 ขนาด
ถนนกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 192.50 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อ
กาหนด พิกัดโครงการ
0635556-2217570 สถานที่ บ้านแก่น
เหนือ หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยซ้อ
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
103,000
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

179

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ก.ค. 65 ก.ย. 65

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
บ้านห้วยซ้อใต้ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8.00
เมตร ยาว 21.00 เมตร สูง 3.50 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อ
กาหนด พิกัดโครงการ
0633264-2213762 สถานที่ บ้านห้วยซ้อ
ใต้ หมู่ที่ 2 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

200,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 3

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 4

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
180 ก.ค. 65 - โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน บ้านเกษตร
ก.ย. 65 สมบูรณ์ หมูท่ ี่ 19 ขนาดยาว 54.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อ
กาหนด พิกัดโครงการ
0633488-2213808 สถานที่ บ้านเกษตร
สมบูรณ์ หมู่ที่ 19 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
237,000
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ

181

ก.ค. 65 ก.ย. 65

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
สานักงานเทศบาลตาบลห้วยซ้อ หมู่ที่ 13
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อ
กาหนด สถานที่ สานักงานเทศบาลตาบล
ห้วยซ้อ หมู่ที่ 13 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

177,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 4

182

ก.ค. 65 ก.ย. 65

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 4/1 บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 13 ขนาด
ถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0635401-2216545
สถานที่ บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 13 ตาบลห้วย
ซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

42,500

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 4

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 4

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
183 ก.ค. 65 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก.ย. 65 ซอย 4/2 บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 13 ขนาด
ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 19.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 57.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด
พิกัดโครงการ 0635373-2216507
สถานที่ บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 13 ตาบลห้วย
ซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
30,700
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

184

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ก.ค. 65 ก.ย. 65

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 5 บ้านห้วยซ้อเหนือ หมู่ที่ 1 จุดที่ 1
ขนาดถนนกว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 60.00 ตาราง
เมตร จุดที่ 2 ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 48.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบล
ห้วยซ้อกาหนด พิกัดโครงการ
0632381-2213803 สถานที่ บ้านห้วยซ้อ
เหนือ หมู่ที่ 1 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย

54,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 4

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 4

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
185 ก.ค. 65 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก.ย. 65 สายพระธาตุดอยเวียง บ้านเกี๋ยง หมู่ที่ 17
ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 141.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 564.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วย
ซ้อกาหนด พิกัดโครงการ
0635151-2221229 สถานที่บ้านเกี๋ยง
หมู่ที่ 17 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
300,000
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

186

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ก.ค. 65 ก.ย. 65

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายอ่างเก็บน้าห้วยแยกซ้าย บ้านเนิน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ขนาดถนนกว้าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า
580.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตาบลห้วยซ้อกาหนด พิกัด
โครงการ 0631593-2220285 สถานที่
บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตาบลห้วยซ้อ
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

300,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 4

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 4

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
187 ก.ค. 65 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก.ย. 65 ซอย 4 จุดที่ 2 บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 9
ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 160.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วย
ซ้อกาหนด พิกัดโครงการ
0636802-2220717 สถานที่บ้านใหม่
ดอนแก้ว หมู่ที่ 9 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
85,000
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

188

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ก.ค. 65 ก.ย. 65

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตรอกอารีย์ บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 13
ขนาดถนนกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 35.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วย
ซ้อกาหนด พิกัดโครงการ
0635337-2216709 สถานที่ บ้านแก่น
นคร หมู่ที่ 13 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียง
ของ
จังหวัดเชียงราย

19,000

-

-

จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 4

ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 4

ลาดับ ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ/จานวน(หน่วย)
ที่
เริ่มจัดหา
189 ก.ค. 65 - โครงการก่อสร้างรางส่งน้า จุดที่ 2 บ้าน
ก.ย. 65 ใหม่ศรีร่มเย็น หมู่ที่ 21 ขนาดกว้าง 1.50
เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 1.50 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลห้วยซ้อ
กาหนด พิกัดโครงการ
0639283-2225039 สถานที่ บ้านใหม่ศรี
ร่มเย็น หมู่ที่ 21 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งานโครงการ จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงาน
217,000
จ้างโดยวิธี
อุตสาหกรรมและ
เฉพาะเจาะจง
การโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ
ขออนุมัติจัดหา
ในไตรมาส ที่ 4

