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ลําดับ
ช่ือโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน

หนวยงานท่ี หมายเหตุ
ท่ี รับผิดชอบ (การจายเงิน)
1   -  โครงการจัดงานวันเทศบาล 60,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินรายได
2   -  โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ 450,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินรายได

      คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง
3   -  โครงการอบรมจริยธรรมคณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 50,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินรายได
4   -  โครงการบริการสูความเปนเลิศ 50,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินรายได
5   -  โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจร ประจําป 40,000 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินรายได
6   -  โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย 50,000 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินรายได

      พลเรือน (อปพร.) ประจําป 
7   -  โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน  อปพร. 30,000 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินรายได
8   -  โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 200,000 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินรายได
9   -  โครงการฝกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 100,000 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินรายได
10   -  โครงการฝกอบรมเจาหนาที่ยามทองถิ่น 50,000 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินรายได
11   -  โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลขึ้นปใหม 50,000 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินรายได
12   -  โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต 50,000 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินรายได
13   -  โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง  ดีเดน 20,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินรายได
14  -   จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ ระดับ 3-6 12,720 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
15  -   จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก 9,600 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
16  -   จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 3,520 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
17  -   จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง พรอมติดต้ัง 52,000 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
18  -   จัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 2,800 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
19  -   จัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบถอดได ขนาด 4 ชั้น จํานวน 3 ตัว 6,300 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
20  -   จัดซื้อโพเดียม จํานวน 2 ตัว 30,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
21  -   จัดซื้อเกาอี้พลาสติกมีพนักพิง จํานวน 500 ตัว 125,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
22  -   จัดซื้อเครื่องบันทึกเทปขนาดพกพา จํานวน 1 ตัว 3,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
23  -  จัดซื้อฉากกั้นหองสําเร็จรูปหองคณะผูบริหาร  จํานวน  4  ชุด 12,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
24  -  จัดซื้อเครื่องรับโทรศัพทภายในสํานักงาน  จํานวน 12  เครื่อง 6,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
25  -   จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก  จํานวน 1 ชุด 20,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
26  -   จัดซื้อรถจักรยาน 130,000 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
27  -   จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดไมตํ่ากวา 110 ซีซี จํานวน 1 คัน 38,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
28  -   จัดซื้อวิทยุสื่อสารเพื่อใชในกิจการงาน อปพร. 102,000 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
29  -   จัดซื้อเครื่องโทรโขง 5,000 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
30  -   จัดซื้อโทรทัศนสี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 13,000 แผนงานการรักษาความฯ สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
31   - โครงการกอสรางที่จอดรถจักรยานยนตพนักงาน ลูกจางพนักงานจาง 100,000         แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
32   - โครงการปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาล 300,000         แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
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33   - โครงการจัดทําประตูสํานักงานเทศบาล 200,000         แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
34   - โครงการจัดทําเคานเตอรสําหรับประชาชนกรอกแบบฟอรมการรับบริการ 30,000           แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
35   - โครงการจางเหมาจัดทําแผนปายประวัติการกอสรางสํานักงานเทศบาล 50,000           แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน

     เมืองบานไผ
36   - โครงการติดต้ังระบบกลองวงจรปดแบบไรสาย 500,000         แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินอุดหนุน
37   - โครงการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมดานทิศตะวันออกของเทศบาล เมืองบานไผ 12,000,000    แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ จายจากเงินรายได

38  - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 148,800 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง จายจากเงินรายได
39  - โครงการภาษีคืนกําไร 100,000 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง จายจากเงินรายได
40  - โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 168,000 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง จายจากเงินรายได
41  - เงินอุดหนุนโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจาง 20,000 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง จายจากเงินรายได

    ของ อบต.อําเภอบานไผ จายจากเงินรายได
42  - เงินอุดหนุนสํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกนสาขาอําเภอบานไผ 20,000 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลงั จายจากเงินรายได
43  - โครงการจัดซื้อโตะทํางาน พรอมเกาอี้ 3-6 จํานวน 3 ชุด 8,700 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง จายจากเงินอุดหนุน
44  - โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน  ขนาด 16 นิ้ว  5 เครื่อง 7,000 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลงั จายจากเงินอุดหนุน
45  - โครงการจัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน  6 ตัว 7,200 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง จายจากเงินอุดหนุน
46  - โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น  จํานวน 2 เครื่อง 8,000 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง จายจากเงินอุดหนุน
47  - โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต 36,000 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง จายจากเงินอุดหนุน

48  - โครงการจางผูมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีภายในชุมชน 158,000         แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ จายจากเงินรายได
49  - โครงการประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล 40,000           แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ จายจากเงินรายได
50  - โครงการจัดทําวารสารเมืองไผสัมพันธ 120,000         แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ จายจากเงินรายได
51  - โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 40,000           แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ จายจากเงินรายได

    แกประชาชนในเขตเทศบาล
52  - โครงการอบรมหลักสูตร ศิลปการพูดในที่ชุมชนเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ 200,000         แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ จายจากเงินรายได
53  - โครงการจัดทําจุลสาร 40,000           แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ จายจากเงินรายได
54  - โครงการจัดซื้อชุดตัดตอและผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล  เพ่ือการเผยแ 200,000         แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ จายจากเงินอุดหนุน

55  - โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 180,000 แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
56  - โครงการจัดซื้อรถยนตกระเชาซอมไฟฟา 2,500,000 แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินรายได
57  - โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุม - กิ่งไมชนิดเครื่องยนต 37,450 แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
58  - โครงการจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง พรอมอุปกรณ 90,000 แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน

    เสริม จํานวน 2 เครื่อง
59  - โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (Notebook) จํานวน 2 เครื่อง 105,000 แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
60  - โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานกองชาง 300,000 แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
61  - โครงการจางผูเชี่ยวชาญในการศึกษาออกแบบในการปรับปรุงภูมิทัศนสวน 800,000 แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
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    สาธารณะ ลําหวยและประตูเมืองภายในเขตเทศบาล

62  - โครงการ กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยเชื่อมซอยแกวทรานี -  1,512,500      แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
    ซอยประปา 1

63  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุกเชื่อมถนนเขาบานโสกตลิ่ง 317,200         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
64  - โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเชื่อม  ซ.ประปา 1 - ซ.ประปา2 756,200         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
65  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก   79,650           แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน

    ดานทิศตะวันตก
66  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก   89,775           แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน

    ดานทิศตะวันออก
67  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหนองลุมพุก ซอย 1 ชวงที่ 1 122,850         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
68  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหนองลุมพุก ซอย 1 ชวงที่ 2 74,250           แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
69  - โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนประเสริฐแกวอุทิศ 433,680         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
70  - โครงการ   กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยศาลเจา (หนารานลาบเปด 1,351,250      แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน

    แมสมจิตร)  ผานถนนสมหวังสังวาลยลงลําหวยทราย
71  - โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหลังอดัมส 59,400           แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
72  - โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยศาลากลางชุมชน 66,375           แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน

    คลองชลประทาน  ดานทิศตะวันออก ชวงที่ 1
73  - โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญสุข 2 278,460         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
74  - โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยปฏิพงศ ชวงที่ 2 22,500           แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
75  - โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญสุข 3 172,380         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
76  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกแจงสนิท (ขางโรงเรียนจตุรมิตร) 216,000         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
77  - โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยศาลากลางชุมชนคลองชล 154,125         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน

    ประทาน ดานทิศตะวันออก  ชวงที่ 2 
78  - โครงการ   กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเอี่ยมไพบูลย  ซอย 3 452,400         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
79  - โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบานเกิ้ง ซอย 13  153,900         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน

    เชื่อมสระสวรรค
80  - โครงการ   กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง  ซอย  3 463,600         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
81  - โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบานเกิ้ง  ซอย 3 78,650           แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
82  - โครงการ   กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมระบบระบายน้ําถนนขนมจีน ซอย 1 772,500         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
83  - โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมิตรภาพ  193,050         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน

    (หลัง ช.โคตรภูธร)
84  - โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธิ์ชัย - มิตรภาพ 260,000         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
85  - โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. แยกถนนแจงสนิท ซอย 1 เชื่อมซอย  171,450         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน

    ขางอูขรรคชัย
86  - โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบานเกิ้ง  ซอย 19 127,920         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
87  - โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกบานเกิ้ง ซอย 10/1ดานทิศเหนื 121,500         แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง จายจากเงินอุดหนุน
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88  - คาขยายเขตไฟฟา 300,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง จายจากเงินรายได
89  - คาขยายเขตประปา 200,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง จายจากเงินรายได

90  - โครงการแขงขันกีฬานักเรียน 3 โครงการ 200,000 แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา จายจากเงินรายได
91  - โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน 400,000 แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา จายจากเงินรายได
92  - โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 100,000 แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา จายจากเงินรายได
93  - โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 1,200,000 แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา จายจากเงินรายได
94  - โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 100,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินรายได
95  - โครงการเยาวชนสัมพันธเพ่ืออนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 20,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินรายได
96  - โครงการพนักงานครูเขารวมการแขงขันกีฬา 20,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินรายได
97  - โครงการแขงขันทางวิชาการ 50,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินรายได
98  - โครงการดนตรีเพ่ือประชาชน 25,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินรายได
99  - โครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติด 20,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินรายได

100  - โครงการสัมมนากรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชน 25,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินรายได
101  - โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนื 20,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินรายได
102  - โครงการฝกอบรมเด็ก/เยาวชนและทัศนศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู 100,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินรายได
103  - โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงาน 350,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินรายได
104  - โครงการอาหารกลางวัน 390,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินรายได
105  - โครงการอาหารเสริม (นม) 40,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินรายได
106  - โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี  50,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินรายได
107  - ประเภทเงินอุดหนุนการกีฬา 270,000 แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา จายจากเงินรายได
108  - โครงการเงินอุดหนุนใหอําเภอบานไผและจังหวัดขอนแกน 330,000 แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา จายจากเงินรายได
109  - โครงการเงินอุดหนุนสงเสริมกิจการศาสนา 180,000 แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา จายจากเงินรายได
110  - โครงการเงินอุดหนุนสงเสริมการศึกษาใหสถานศึกษาที่ 500,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินรายได

     ต้ังอยูในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
111  - โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ 600,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินรายได
112  - โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ ระดับ 1-2 1 ชุด 2,200 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
113  - โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ ระดับ 3-6 1 ชุด 6,360 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
114  - โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 15,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
115  - โครงการจัดซื้อตูลอคเกอร  ขนาด  12  ชอง  4  ตัว 8,500 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
116  - โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเทา 24,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
117  - โครงการจัดซื้อโตะอเนกประสงค 40 ตัว 100,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
118  - โครงการจัดซื้อรถเข็นหนังสือ 1 คัน 8,500 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
119  - โครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสาร 8,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
120  - โครงการจัดซื้อเครื่อง DVD 6 ชุด 30,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
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121  - โครงการจัดซื้อโตะอาหารพรอมเกาอี้ 6 ที่นั่ง 25 ชุด 50,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
122  - โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง 3 ชุด 45,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
123  - โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 3 ชุด 60,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
124  - โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม 2 ชุด 300,000         แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
125  - โครงการจัดซื้อเสาตะกรอพรอมตาขาย  1  คู 8,900 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
126  - โครงการจัดซื้ออัฒจันทร  2  ตัว 30,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
127  - โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายจํานวน  3  ชุด 1,500,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
128  - โครงการจัดสรางที่แปรงฟนเด็ก จํานวน 3 ชุด 75,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
129  - โครงการปรับปรุงหองประชุมงานปองกัน 35,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
130  - โครงการปรับปรุงหองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 60,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
131  - โครงการจัดทําประตูพรอมปายบอกทางเขาโรงเรียนเทศบาลฯ จํานวน 3 จุ 150,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
132  - โครงการเปลี่ยนสภาพและซอมแซมรถยนต 200,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
133  - โครงการจัดทําปายชื่อบอกทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 จุด 15,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
134  - โครงการปรับปรุงลานกีฬาชมรมแอโรบิค 100,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา จายจากเงินอุดหนุน
135  - โครงการแขงขันกีฬาสีในโรงเรียน 10,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินรายได
136  - โครงการเดินทางไกลเขาคายพักแรม 10,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินรายได
137  - โครงการอาหารกลางวัน 610,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินรายได
138  - โครงการอาหารเสริม (นม) 10,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินรายได
139  - โครงการจัดการศึกษารวม(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 15,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินรายได
140  - โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ผูสอนชาวตางชาติ 40,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินรายได
141  - โครงการจัดซื้อหนังสือยืมเรียน 372,200 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินรายได
142  - โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 82,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินรายได
143  - โครงการเขาคายพุทธธรรม 30,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินรายได
144  - โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 3 ตู 66,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินอุดหนุน
145  - โครงการจัดซื้อตูเก็บอุปกรณกีฬา 3 ตู 15,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินอุดหนุน
146  - โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 3 ตู 9,600 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินอุดหนุน
147  - โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 70,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินอุดหนุน
148  - โครงการจัดซื้อและติดต้ังจานดาวเทียม 50,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินอุดหนุน
149  - โครงการจัดซื้อเครื่อง DVD 4 ชุด 20,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินอุดหนุน
150  - โครงการจัดซื้อตูยาสามัญประจําบาน 1 ชุด 3,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินอุดหนุน
151  - โครงการจัดซื้อโตะและเกาอี้นักเรียนสําหรับนักรียน 90,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินอุดหนุน
152  - โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 2 ชุด 40,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินอุดหนุน
153  - โครงการจัดซื้อเสาตะกรอพรอมตาขาย  1  คู 8,900 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินอุดหนุน
154  - โครงการจัดซื้อเสาธงเหล็กพรอมฐานตามแบบมาตรฐานกีฬา 10 ตน 10,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินอุดหนุน
155  - โครงการจัดทําลูกกรงเหล็กดัด ประตู หนาตาง 19 หอง 100,000 แผนงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ จายจากเงินอุดหนุน
156   - โครงการอบรมเผยแพรความรู  การปองกันโรคเอดส 30,000 แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินรายได
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157   - โครงการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก 70,000 แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินรายได
158   - โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 50,000 แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินรายได
159   - โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูอาสาสมัครสาธารณสุข 400,000 แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินรายได
160   - โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ 40,000 แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินรายได
161   - โครงการเผยแพรผลงาน  อสม. ดีเดน 40,000 แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินรายได
162   - โครงการเฝาระวังแกไขปญหาทุพโภชนาการในเด็ก 0-5 ป 25,000 แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินรายได
163   - โครงการปองกันและควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในชุมชน 20,000 แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินรายได
164   - โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยผูสูงอายุในชุมชน 200,000 แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินรายได
165   - โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหาร 20,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ จายจากเงินรายได
166   - โครงการตลาดสดบานไผนาซื้อ 30,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ จายจากเงินรายได
167   - โครงการออกตรวจแนะนําผูประกอบการรานเสริมสวยแตงผม 10,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ จายจากเงินรายได
168   - โครงการประชาสัมพันธงานจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต 20,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินรายได

      ตาม  พรบ.สาธาณสุข  พ.ศ.2535
169   - โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 20,000 แผนงานการพาณิชย กองสาธารณสุขฯ จายจากเงินรายได
170   - โครงการฉีดฮอรโมนคุมกําเนิดสัตว 3,000 แผนงานการพาณิชย กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินรายได
171   -  คาใชจายโครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติ 169,200 แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินรายได
172   - โครงการเงินอุดหนุนบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพื่อนมนุษย 30,000 แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินรายได
173   -  โครงการจัดซื้อโตะวางขายของ   100  โตะ 100,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ จายจากเงินอุดหนุน
174   -  โครงการจัดซื้อตราชั่งมาตรฐาน (2 เครื่อง) 20,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ จายจากเงินอุดหนุน
175   -  โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน 20,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินอุดหนุน
176   -  โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย3เครื่อง(ขอแข็ง) 27,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินอุดหนุน
177   -  โครงการจัดซื้อกลองดิจิตอล  5.0 ลานพิกเซล 13,000 แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินอุดหนุน
178   -  โครงการจัดซื้อเตนท  ( 20 หลัง) 360,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ จายจากเงินอุดหนุน
179   -  โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก 20,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ จายจากเงินอุดหนุน
180   -  โครงการจัดซื้อเครื่องอัดฉีดลางรถ 10,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ จายจากเงินอุดหนุน
181   -  โครงการจัดซื้อซาเลงสนับสนุนชุมชน 200,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ จายจากเงินอุดหนุน
182   -  โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบหนาปดสูง 1 เครื่อง 13,000 แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินอุดหนุน
183   -  โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 3 เครื่อง 30,000 แผนงานสาธารณสุขฯ กองสาธารณสขุฯ จายจากเงินอุดหนุน

184  - โครงการแกปญหาความยากจน 112,500 แผนงานสรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ จายจากเงินรายได
185  - โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,038,400 แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการฯ จายจากเงินรายได
186  - โครงการประชุมอาสาสมัครปองกันยาเสพติด 25,000 แผนงานสรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ จายจากเงินรายได
187  - โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ 500,000 แผนงานสรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ จายจากเงินรายได
188  - โครงการออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนที่ 260,000 แผนงานสรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ จายจากเงินรายได
189  - โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอน 60,000 แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการฯ จายจากเงินรายได




