
ชวงเวลา กําหนด
ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 

สป.  ต.ค. 49- ก.ย. 50  ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ บริหารทั่วไป 135,000          ตกลงราคา  7  วัน ตลอดปงบประมาณ
จายเปนคาจางเหมาบริการประเภทตาง ๆ  

 ต.ค.49 จายคาจางเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงาน บริหารทั่วไป 348,000          ตกลงราคา  7  วัน ตลอดปงบประมาณ
และรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

 เม.ย.49 โครงการจัดงานวันเทศบาล บริหารทั่วไป 60,000            ตกลงราคา 7 วัน ตลอดปงบประมาณ
คลัง  ต.ค.49-ก.ย. 50 ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ บริหารงานคลัง/เงินรายได 15,000            ตกลงราคา 7  วัน ตลอดปงบประมาณ

จายเปนคารับวารสาร  หนังสือระเบียบตาง ๆ
คาจางเหมาบริการและคาธรรมเนียมตาง ๆ

สาสุข ต.ค.49-ก.ย.50 ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานสาธารณสุข 50,000            ตกลงราคา 5  วัน ตลอดปงบประมาณ
จางหมาเอกชนทําความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ 74,400            ตกลงราคา 5 วัน ตลอดปงบประมาณ

สาสุข ต.ค.49-ก.ย.50 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานเคหะและ 2,850,000       ตกลงราคา 5 วัน ตลอดปงบประมาณ
จางเหมาคนงานทําความสะอาดภายในเขตเทศบาล
จํานวน 36 คน

สาสุข ธ.ค.49-ก.พ.50 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานพาณิชย 20,000            ตกลงราคา 7   วัน ตลอดปงบประมาณ
วช.  ต.ค. 49- ก.ย. 50 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ วางแผนสถิติและวิชาการ

จายเปนคาจางเหมาตาง ๆ  ระเบียบตาง ๆ  เงินรายได 220,000          ตกลงราคา  7  วัน ตลอดปงบประมาณ
คาธรรมเนียมศาล  อัยการ ทนายความเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางคดีความของเทศบาลที่ตองชําระ
คาธรรมเนียมตามกฏหมาย  และคาจางเหมาตาง ๆ
ตามหนังสือสั่งการ

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
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วช. มี.ค. 50 ,  ก.ค. 50 จายคาจางเหมาจัดทําวิดีทัศนและจัดทําเว็บไซต วางแผนสถิติและวิชาการ ตกลงราคา  15  วัน
ของเทศบาล เงินรายได

 ต.ค. 49- ก.ย. 50 โครงการจางผูมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีฯ 158,000          ตกลงราคา 7 วัน ตลอดปงบประมาณ
ชาง ต.ค. 49 - ก.ย. 50 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานอุตาสาหกรรมฯ 500,000          ตกลงราคา 7 วัน ตลอดปงบประมาณ
ชาง ต.ค. 49 - ก.ย. 50 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานเคหะและชุมชนฯ 500,000          ตกลงราคา 7 วัน ตลอดปงบประมาณ

โรงเรียน ต.ค. 49 - ก.ย. 50 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานการศึกษา 14,000            ตกลงราคา 7 วัน ตลอดปงบประมาณ
เทศกิจ ต.ค. 49 - ก.ย. 50 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานรักษาความสงบฯ 15,000            ตกลงราคา 7 วัน ตลอดปงบประมาณ
ปองกัน ต.ค. 49 - ก.ย. 50 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานรักษาความสงบฯ 50,000            ตกลงราคา 7 วัน ตลอดปงบประมาณ
ศึกษา ต.ค. 49 - ก.ย. 50 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานการศึกษา/เงินรายได 110,000          ตกลงราคา 7 วัน ตลอดปงบประมาณ

ต.ค. 49 - ก.ย. 50 คารับวารสาร - หนังสือพิมพ 
ต.ค. 49 - ก.ย. 50 โครงการจางเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชกา แผนงานการศึกษา/เงินรายได 73,800            ตกลงราคา 7 วัน ตลอดปงบประมาณ

สวัสดิฯ ต.ค. 49 - ก.ย. 50  ก. รายจายที่ไดมาซึ่งบริการ
คารับวารสาร - หนังสือพิมพ สําหรับบริการ  26  ชุมชน แผนงานสรางความเข็มแข็งฯ 200,000          ตกลงราคา 7 วัน ตลอดปงบประมาณ

สวัสดิฯ ต.ค.49-ก.ย.50 โครงการจางเหมาทําความสะอาดกองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเข็มแข็งฯ 74,400            ตกลงราคา 7 วัน
สวัสดิฯ ต.ค.49-ก.ย.50 โครงการแกไขปญหาความยากจน แผนงานสรางความเข็มแข็งฯ 112,500          ตกลงราคา 7 วัน

หมวด  คาใชสอย
สวัสดิฯ ต.ค.49-ก.ย.50 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมและทรัพยสิน สรางความเข็มแข็งของชุมชน 30,000            ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา ต.ค. 49 - ก.ย. 50 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานการศึกษา 40,000            ตกลงราคา 7 วัน
เทศกิจ ต.ค. 49 - ก.ย. 50 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานรักษาความสงบฯ 40,000            ตกลงราคา 7 วัน
ปองกัน ต.ค. 49 - ก.ย. 50 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานรักษาความสงบฯ 160,000          ตกลงราคา 7 วัน
รร. ต.ค. 49 - ก.ย. 50 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานการศึกษา 10,000            ตกลงราคา 7 วัน
วช.  ต.ค. 49- ก.ย. 50 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานวางแผนสถิติฯ 100,000          ตกลงราคา 7 วัน
สาสุข พ.ย.49-ก.ย.50 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานสาธารณสุข 50,000            ตกลงราคา 7 วัน
สาสุข ต.ค.49-ก.ย.50 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานเคหะและ 270,000          ตกลงราคา 7 วัน
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สาสุข ธ.ค.49-ก.ย.50 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานพาณิชย 10,800            ตกลงราคา 7 วัน
คลัง ต.ค. 49 - ก.ย. 50 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานบริหารงานคลัง 20,000            ตกลงราคา 7  วัน

 - จายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง เงินรายได
สป.  ต.ค. 49- ก.ย. 50  ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานบริหารทั่วไป 200,000          ตกลงราคา  7  วัน
ชาง ต.ค. 49 - ก.ย. 50 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานอุตาสาหกรรมฯ 150,000          ตกลงราคา  7  วัน
ชาง ต.ค. 49 - ก.ย. 50 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานเคหะและชุมชนฯ 150,000          ตกลงราคา  7  วัน
สป.  ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ แผนงานบริหารทั่วไป ตกลงราคา  7  วัน
สป.  ต.ค. 49- ก.ย. 50 คารับรอง บริหารทั่วไป 390,000          ตกลงราคา 7 วัน
สป.  ต.ค. 49- ก.ย. 50 โครงการบริการสูความเปนเลิศ บริหารทั่วไป 50,000            ตกลงราคา 7 วัน
คลัง ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ แผนงานบริหารงานคลัง 416,800          
คลัง ต.ค. 49 - ก.ย. 50 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาธรรมเนียม เงินรายได 148,800          ตกลงราคา 7  วัน

เก็บขนมูลฝอย
คลัง ต.ค. 49 - ก.ย. 50 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน แผนงานบริหารงานคลัง 168,000          ตกลงราคา 7  วัน
ศึกษา  ต.ค.  49 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 100,000          ตกลงราคา 7  วัน
ศึกษา  ต.ค.  49 โครงการกฐินสามัคคี แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 50,000            ตกลงราคา 7  วัน
ศึกษา  พ.ย.  49 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 450,000          ตกลงราคา 7  วัน
สาสุข ต.ค.49-ก.ย.50 โครงการรณรงคและปองกันโรคไขเลือดออก แผนงานสาธารณสุข 50,000            ตกลงราคา 7  วัน
สาสุข ต.ค.49-ส.ค.50 โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงาน อสม. ดีเดน แผนงานสาธารณสุข 40,000            ตกลงราคา 7  วัน
รร ต.ค. 49– ก.ย. 50 โครงการอาหารกลางวัน แผนงานการศึกษา           610,000 เงินรายได สอบราคา
รร ต.ค. 49– ก.ย. 50 โครงการอาหารเสริม(นม) แผนงานการศึกษา             10,000 เงินรายได ตกลงราคา 7  วัน

ศึกษา ต.ค. 49– ก.ย. 50 โครงการอาหารเสริม(นม) แผนงานการศึกษา             40,000 เงินรายได ตกลงราคา 7  วัน
สวัสดิฯ ต.ค.49-ก.ย.50 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สังคมสงเคราะห 3,038,400       จัดทําฏีกา
สวัสดิฯ ต.ค. - ก.ย.50 โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติ สังคมสงเคราะห 60,000            จัดทําฎีกา   7    วัน

และปญหาความเดือนรอนยากจนและผูดวยโอกาส
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สวัสดิฯ ต.ค.49-ก.ย.50 โครงการสงเคราะหผูพิการและเอดสที่ดอยโอกาสในสังคม สังคมสงเคราะห 480,000          จัดทําฎีกา   7    วัน
สาสุข ต.ค.-ธ.ค.49 โครงการเฝาระวังแกไขปญหาทุพโภชนาการในเด็ก 0-5 ป แผนงานสาธารณสุข 25,000            ตกลงราคา 5  วัน

ม.ค.-มี.ค.50
เม.ย.-มิ.ย.50
ก.ค.-ก.ย.50

สาสุข ต.ค.-ธ.ค.49 โครงการปองกันและควบคุมโรคเบาหวานความดัน แผนงานสาธารณสุข 20,000            ตกลงราคา 5  วัน
ม.ค.-มี.ค.50 โลหิตสูงในชุมชน
เม.ย.-มิ.ย.50
ก.ค.-ก.ย.50

สาสุข พ.ย. 49  ม.ค.,มี.ค., โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูอาสาสมัครสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 400,000          ตกลงราคา 7  วัน
พ.ค.,ก.ค.,ส.ค. 50 (อสม.)

คลัง ธ.ค. 49 - ม.ค. 50 โครงการภาษีคืนกําไร แผนงานบริหารงานคลัง 100,000          ตกลงราคา 15  วัน
สวัสดิฯ ธ.ค.49 - ส.ค.50 โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน สรางความเข็มแข็งของชุมชน 180,000          ตกลงราคา   7    วัน

คณะกรรมการชุมชน
สาสุข ธ.ค.49-พ.ค.50 โครงการตลาดสดบานไผนาซื้อ แผนงานเคหะและชุมชน 30,000            ตกลงราคา 5  วัน
สาสุข ต.ค.49-ก.ย.50 โครงการฉีดฮอรโมนคุมกําเนิดสัตว แผนงานพาณิชย 3,000              ตกลงราคา 7  วัน
วช. ธ.ค.49 , เม.ย.50 โครงการจัดทําวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ แผนงานวางแผนสถิติและฯ 120,000          ตกลงราคา 7  วัน

  ส.ค.50 (วารสารบานไผสัมพันธ)
วช. ธ.ค.49 - ม.ค.50 โครงการอบรมหลักสูตร ศิลปการพูดในที่ชุมชน แผนงานวางแผนสถิติและฯ 200,000          ตกลงราคา 7  วัน

เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ
วช.  ต.ค. 49- ก.ย. 50 โครงการจัดทําจุลสารเทศบาลเมืองบานไผ แผนงานวางแผนสถิติและฯ 40,000            ตกลงราคา 7  วัน
ชาง ต.ค. 49 - ก.ย. 50 ค.รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ แผนงานเคหะและชุมชนฯ 50,000            ตกลงราคา 7  วัน

สวัสดิฯ พ.ย.49-ม.ค.50 โครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) สรางความเข็มแข็งของชุมชน 200,000          ตกลงราคา  7    วัน
ปองกัน พ.ย. 49 - ม.ค. 50 โครงการฝกอบรมเจาหนาที่และยามทองถิ่น แผนงานรักษาความสงบฯ 50,000            
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สวัสดิฯ ธ.ค.49- ม.ค.50 โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะหแวนสายตา สังคมสงเคราะห 180,000          สอบราคา  15    วัน
แกผูมีปญหาทางสายตาที่ดอยโอกาสในเขตเทศบาล

ปองกัน ธ.ค. 49 - ม.ค. 50 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศบาลวันขึ้นปให แผนงานรักษาความสงบฯ 50,000            ตกลงราคา 7 วัน
ปองกัน ธ.ค. 49, เม.ย. โครงการประชุมประชาคมสมาชิก อปพร. แผนงานรักษาความสงบฯ 50,000            ตกลงราคา 7 วัน

ส.ค.-50  
ปองกัน ธ.ค.-49 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจร แผนงานรักษาความสงบฯ 40,000            ตกลงราคา 7 วัน

ประจําป  2550
ศึกษา ธ.ค. 49 - ม.ค. 50 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงาน แผนงานการศึกษา 350,000          ตกลงราคา   7   วัน
ศึกษา ธ.ค. 49 - ม.ค. 50 โครงการฝกอบรมเด็ก/เยาวชนและทัศนศึกษาดูงานฯ แผนงานการศึกษา 100,000          ตกลงราคา   7   วัน
ศึกษา   ม.ค.  50 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชน ประชาชน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 400,000          ตกลงราคา  7    วัน
ศึกษา  ม.ค. 50 โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 100,000          ตกลงราคา  7    วัน
ศึกษา   ม.ค.  50 โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 30,000            ตกลงราคา  7    วัน
ศึกษา   ม.ค.  50 โครงการจัดงานวันเด็ก แผนงานการศึกษา 100,000          ตกลงราคา  7    วัน
ศึกษา   ม.ค.  50 โครงการจัดงานบุญกุมขาวใหญ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 40,000            ตกลงราคา  7    วัน
วช. ม.ค. - เม.ย.50 โครงการประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อการวาง แผนงานวางแผนสถิติและฯ 40,000            ตกลงราคา  7    วัน

แผนพัฒนาเทศบาล
สวัสดิฯ ม.ค. - เม.ย.50 โครงการจัดซื้อปุยสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได สรางความเข็มแข็งของชุมชน 100,000          สอบราคา   7   วัน

ภาคเกษตรกร
สวัสดิฯ ม.ค - ก.พ.50 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดวยโอกาส สังคมสงเคราะห 80,000            ตกลงราคา   15   วัน
สส. ม.ค.-ก.พ.50 โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหาร แผนงานเคหะและชุมชน 20,000            ตกลงราคา 5  วัน
สส. ม.ค.-มี.ค.50 โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยผูสูงอายุในชุมชน แผนงานสาธารณสุข 200,000          ตกลงราคา 5  วัน
สส. มี.ค.-เม.ย.50 โครงการออกตรวจแนะนําผูประกอบการราน แตงผม แผนงานเคหะและชุมชน 10,000            ตกลงราคา 5  วัน

เสริมสวย
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สส ม.ค.-พ.ค.50 โครงการประชาสัมพันธงานจัดเก็บคาธรรมเนียม แผนงานเคหะและชุมชน 20,000            ตกลงราคา 7 วัน
ใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2549

สส ม.ค.-พ.ค.50 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา แผนงานพาณิชย 20,000            ตกลงราคา 7 วัน
สป.  ม.ค. - มี.ค. 50 โครงการฝกอบรมจริยธรรม คณะผูบริหารเทศบาล บริหารทั่วไป 50,000            ตกลงราคา 7 วัน

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจาง และพนักงานจาง
สวัสดิฯ ม.ค.- ก.พ.50 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานองคกรภาคประชาชน สรางความเขมแข็งของชุมชน 500,000          ตกลงราคา 7    วัน

ในเขตเทศบาล
ศึกษา ม.ค. - ก.ย. 50 โครงการดนตรีเพื่อประชาชน แผนงานการศึกษา 25,000            ตกลงราคา 7   วัน
รร. ก.พ. – เม.ย. 50 โครงการจัดหาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียน แผนงานการศึกษา           372,000 เงินรายได สอบราคา
รร. ก.พ. – เม.ย. 50 โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาล แผนงานการศึกษา             82,000 เงินรายได ตกลงราคา 7    วัน
รร. ก.พ.-50 โครงการเดินทางไกลเขาคายพักแรม แผนงานการศึกษา             10,000 เงินรายได ตกลงราคา 7    วัน
ศึกษา  ก.พ.  50 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 20,000            ตกลงราคา 7    วัน
ศึกษา  ก.พ.  50 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนในเขตเทศบาล ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 50,000            ตกลงราคา 7    วัน
ปองกัน ก.พ.-50 โครงการฝกอบรมทบทวน ยุว.อปพร. แผนงานรักษาความสงบฯ 100,000          ตกลงราคา 7    วัน
สวัสดิฯ ก.พ.-มี.ค.50 โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารรายไดในชุมชน สรางความเขมแข็งของชุมชน 232,000          สอบราคา 7    วัน
สวัสดิฯ ก.พ. - มี.ค.50 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน สรางความเข็มแข็งของชุมชน 250,000          จัดทําฎีกา
สส มี.ค. 50 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ แผนงานสาธารณสุข 40,000            ตกลงราคา 5  วัน
สส มี.ค.-พ.ค.50 โครงการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก แผนงานสาธารณสุข 70,000            ตกลงราคา 5  วัน
สส มี.ค.-ก.ค.50 โครงการเผยแพรความรูการปองกันโรคเอดส แผนงานสาธารณสุข 30,000            ตกลงราคา 5  วัน

สวัสดิฯ มี.ค.-พ.ค.50 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ สรางความเขมแข็งของชุมชน 260,000          ตกลงราคา 7    วัน
ปองกัน มี.ค.-50 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน  อปพร. แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000            ตกลงราคา 7    วัน
ปองกัน มี.ค. - พ.ค.50 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. แผนงานรักษาความสงบฯ 200,000          ตกลงราคา 7    วัน
วช. เม.ย. - พ.ค. 50 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและ แผนงานวางแผนสถิติและฯ 40,000            ตกลงราคา 7    วัน

เทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
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สป. เม.ย. 50 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางดีเดน แผนงานบริหารทั่วไป 20,000            ตกลงราคา 7 วัน
ปองกัน เม.ย.-50 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต แผนงานรักษาความสงบฯ 50,000            ตกลงราคา 7 วัน
สป.  เม.ย. - พ.ค. 50 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะ บริหารทั่วไป 450,000          ตกลงราคา 7 วัน

และประสิทธิภาพ คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง

ศึกษา  เม.ย. 50 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 450,000          ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา  เม.ย. 50 โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี ภาคฤดูรอน แผนงานการศึกษา 50,000            ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา  พ.ค. 50 โครงการสงพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเขารวมแขงขันกีฬ แผนงานการศึกษา 20,000            ตกลงราคา 7 วัน
รร. พ.ค.-50 โครงการจัดการศึกษารวม (รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) แผนงานการศึกษา 15,000            เงินรายได ตกลงราคา     7    วัน

สวัสดิฯ พ.ค.-มิ.ย.50 โครงการประชุมอาสาสมัครปองกันยาเสพติดในชุมชน สรางความเข็มแข็งของชุมชน 25,000            ตกลงราคา     7    วัน
รร. พ.ค. - ก.ย. 50 โครงการจัดหาอาสาสมัคร / ผูสอน ตางชาติ แผนงานการศึกษา 40,000            เงินรายได ตกลงราคา     7    วัน
รร. มิ.ย. – ก.ค. 50 โครงการเขาคายพุทธธรรม แผนงานการศึกษา             30,000 เงินรายได ตกลงราคา     7    วัน
รร. มิ.ย. –ส.ค. 50 โครงการจัดทําลูกกรงเหล็กดัด  ประตูหนาตาง  19  หอง แผนงานการศึกษา           100,000 ตกลงราคา     7    วัน
รร. มิ.ย. – ส.ค. 50 โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  15  ลิ้นชัก แผนงานการศึกษา               6,600 ตกลงราคา     7    วัน

สวัสดิฯ มิ.ย-ส.ค.50 โครงการอบรมและอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหา สรางความเข็มแข็งของชุมชน 20,000            ตกลงราคา   7   วัน
ของชุมชนและการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและสตรี

ศึกษา  มิ.ย. 50 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 100,000          ตกลงราคา   7   วัน
ศึกษา  มิ.ย. 50 โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ แผนงานการศึกษา 20,000            ตกลงราคา   7   วัน
ศึกษา  ก.ค. 50 โครงการแหเทียนเขาพรรษา แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 180,000          ตกลงราคา   7   วัน
ศึกษา  ก.ค. 50 โครงการจัดงานบุญตะไลยักษ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 50,000            ตกลงราคา   7   วัน
ศึกษา  ก.ค. 50 โครงการสัมมนากรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชน แผนงานการศึกษา 25,000            ตกลงราคา   7   วัน
ศึกษา ก.ค. - ส.ค. 50 โครงการแขงขันทางวิชาการ แผนงานการศึกษา 50,000            ตกลงราคา   7   วัน
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สวัสดิฯ ก.ค. - ส.ค. 50 โครงการเวทีชาวบาน สรางความเข็มแข็งของชุมชน 30,000            ตกลงราคา   7   วัน
สวัสดิฯ ก.ค. - ส.ค.50 โครงการอบรมความรูดานกฎหมายแกประชาชนทั่วไป สรางความเข็มแข็งของชุมชน 25,000            ตกลงราคา   7    วัน
รร ส.ค.-50 โครงการแขงขันกีฬาสีในโรงเรียนเทศบาลบานไผ แผนงานการศึกษา             10,000 เงินรายได ตกลงราคา  7  วัน

ศึกษา  ก.ย. 50 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด แผนงานการศึกษา 20,000            ตกลงราคา  7  วัน
ศึกษา  ก.ย.  50 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียนเทศบาล ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 50,000            ตกลงราคา  7  วัน

ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น  ๆ
สป. ต.ค. 49 - ก.ย. 50 คาใชจายในการเลือกตั้งฯ บริหารทั่วไป 1,000,000       ตกลงราคา  7  วัน
สป. ต.ค. 49 - ก.ย. 50 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ บริหารทั่วไป 900,000          ตกลงราคา 7 วัน

นอกอาณาจักร
คลัง ต.ค. 49 - ก.ย. 50  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ บริหารงานคลัง/เงินรายได 45,000            ตกลงราคา 7  วัน
วช.  ต.ค. 49 - ก.ย.50  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 60,000            ตกลงราคา 8  วัน

เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
ชาง  ต.ค. 49 - ก.ย.50  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม แผนงานอุตาสาหกรรมฯ 30,000            ตกลงราคา 7 วัน

เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
ชาง  ต.ค. 49 - ก.ย.50  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม แผนงานเคหะและชุมชน 25,000            ตกลงราคา 7 วัน

เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
สส.  ต.ค. 49 - ก.ย.50  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม แผนงานสาธารณสุข 20,000            ตกลงราคา 7 วัน

เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
สส.  ต.ค. 49 - ก.ย.50  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม แผนงานเคหะและชุมชน 20,000            ตกลงราคา 7 วัน

เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
สส.  ต.ค. 49 - ก.ย.50  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม แผนงานพาณิชย 10,000            ตกลงราคา 7 วัน

เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
วัสดุสํานักงาน

ชาง ต.ค.49 - ก.ย. 50 วัสดุสํานักงาน อุตสาหกรรมฯ/เคหะและชุมชน 60,000            ตกลงราคา 7  วัน
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วิธีจัดหา หมายเหตุ

สป พ.ย. 49, ม.ค.50, วัสดุสํานักงาน แผนงานบริหารทั่วไป 280,000          ตกลงราคา  7  วัน
เม.ย. 50, ก.ค.50

สส. พ.ย.49 , ก.พ., วัสดุสํานักงาน แผนงานสาธารณสุข 83,000            ตกลงราคา  5  วัน
พ.ค. , ส.ค.50

สวัสดิฯ พ.ย.49-ก.ย.50 วัสดุสํานักงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 50,000            ตกลงราคา  7  วัน
เทศกิจ พ.ย. 49, ม.ค. 50 วัสดุสํานักงาน แผนงานรักษาความสงบฯ 5,000              ตกลงราคา  7  วัน
ปองกัน พ.ย. 49,ม.ค. 50 วัสดุสํานักงาน แผนงานรักษาความสงบฯ 15,000            ตกลงราคา  7  วัน
ศึกษา ธ.ค. 49- ก.ย. 50 วัสดุสํานักงาน แผนงานการศึกษา 100,000          ตกลงราคา  7  วัน
รร ธ.ค.49-ก.ย.50 วัสดุสํานักงาน แผนงานการศึกษา             12,800 ตกลงราคา  7  วัน
คลัง ธ.ค. 49 , มี.ค..50 วัสดุสํานักงาน แผนงานบริหารงานคลัง/รายได 120,000          ตกลงราคา  7  วัน

และ  มิ.ย. 50
วช. ธ.ค. 49 , มี.ค. 50 วัสดุสํานักงาน แผนงานบริหารทั่วไป 111,295          ตกลงราคา  7  วัน

มิ.ย.50 ,ก.ย.50
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

สป  ต.ค.49., ก.พ.50 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานบริหารทั่วไป 20,000            ตกลงราคา  7  วัน
ก.ค.50

ชาง ต.ค.49 - ก.ย. 50 วัสดุไฟฟาและวิทยุ อุตาสาหกรรมฯ/เคหะและชุมชน 720,000          ตกลงราคา  7  วัน
สส พ.ย.49 , ก.ย.50 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานสาธารณสุข 3,000              ตกลงราคา  5  วัน

เทศกิจ พ.ย. 49, ก.ค. 50 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานรักษาความสงบฯ 5,000              ตกลงราคา  7  วัน
ปองกัน พ.ย. 49 , ก.ค. 50 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานรักษาความสงบฯ 15,000            ตกลงราคา  7  วัน
วช. ธ.ค. 49 , มี.ค. 50 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานบริหารทั่วไป 8,000              ตกลงราคา  7  วัน
คลัง ม.ค. 50 , พ.ค. 50 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานบริหารทั่วไป 5,000              ตกลงราคา  7  วัน

มิ.ย.50 ,ก.ย.50
สส ก.พ. , เม.ย.50 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน 25,000            ตกลงราคา  5  วัน
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สส ก.พ.50 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานพาณิชย 2,000              ตกลงราคา  5  วัน
รร มี.ค. 50 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานการศึกษา             10,000 ตกลงราคา 7  วัน

สวัสดิฯ   มี.ค.50 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สรางความเขมแข็งของชุมชน 5,000              ตกลงราคา 7  วัน
รร มี.ค. 50 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานการศึกษา             10,000 ตกลงราคา 7  วัน

ศึกษา  พ.ค.  50 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานการศึกษา 12,000            ตกลงราคา 7  วัน
วัสดุงานบานงานครัว

สส ต.ค49.,ม.ค.,พ.ค.,   วัสดุงานบานงานครัว แผนงานเคหะและชุมชน 129,000          ตกลงราคา 7  วัน
ก.ค. 50

ชาง ต.ค.49 - ก.ย. 50 วัสดุงานบานงานครัว อุตสาหกรรมฯ 10,000            ตกลงราคา 7  วัน
สป พ.ย.49, ก.พ.,ก.ค.50 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานบริหารทั่วไป 10,000            ตกลงราคา  7  วัน
สส พ.ย.49 ,พ.ค.50 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานสาธารณสุข 20,000            ตกลงราคา  7  วัน

ปองกัน พ.ย. 49 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานรักษาความสงบฯ 8,000              ตกลงราคา  7  วัน
ศึกษา ธ.ค. 49- ก.ย. 50 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานการศึกษา 10,000            ตกลงราคา  7  วัน
เทศกิจ ธ.ค.49 ,มี.ค. 50 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานรักษาความสงบฯ 2,000              ตกลงราคา  7  วัน
คลัง ม.ค.50, พ.ค. 50 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานบริหารงานคลัง/รายได 5,000              ตกลงราคา  7  วัน
รร ม.ค. 50 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานการศึกษา             10,000 ตกลงราคา  7  วัน

สวัสดิฯ  ม.ค.50 วัสดุงานบานงานครัว สรางความเขมแข็งของชุมชน 25,000            ตกลงราคา  7  วัน
สส พ.ค. 50 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานพาณิชย 10,000            ตกลงราคา  7  วัน
วช. มิ.ย.50 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานบริหารทั่วไป 3,000              ตกลงราคา  7  วัน

วัสดุกอสราง
ชาง ต.ค.49 - ก.ย. 50 วัสดุกอสราง เคหะและชุมชน 1,500,000       ตกลงราคา  7  วัน
สส ต.ค. 49 - ก.ย.50 วัสดุกอสราง แผนงานเคหะและชุมชน 260,000          ตกลงราคา  7  วัน

สวัสดิฯ ต.ค.49-ก.ย.50 วัสดุกอสราง สรางความเขมแข็งของชุมชน 10,000            ตกลงราคา  7  วัน
สป พ.ย.49, ก.พ.,ก.ค.50 วัสดุกอสราง แผนงานบริหารทั่วไป 20,000            ตกลงราคา  7  วัน
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สส พ.ย. 49, ก.พ.,พ.ค. วัสดุกอสราง แผนงานสาธารณสุข 20,000            ตกลงราคา  7  วัน
ส.ค. 50

เทศกิจ มี.ค. ,ส.ค. 50 วัสดุกอสราง แผนงานรักษาความสงบฯ 1,000              ตกลงราคา  7  วัน
สส พ.ค. 50 วัสดุกอสราง แผนงานพาณิชย 20,000            ตกลงราคา  7  วัน
รร มิ.ย. 50 วัสดุกอสราง แผนงานการศึกษา             10,000 ตกลงราคา  7  วัน

ปองกัน มิ.ย. 50 วัสดุกอสราง แผนงานรักษาความสงบฯ 2,000              ตกลงราคา  7  วัน
ศึกษา  มิ.ย.  50 วัสดุกอสราง แผนงานการศึกษา 20,000            ตกลงราคา  7  วัน

วัสดุยานพาหนะและขนสง
ชาง ต.ค.49 - ก.ย. 50 วัสดุยานพาหนะและขนสง อุตสาหกรรมฯ 200,000          ตกลงราคา  7  วัน
สส ต.ค. 49 - ก.ย.50 วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานสาธารณสุข 5,000              ตกลงราคา  7  วัน
สส ต.ค. 49 - ก.ย.50 วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานเคหะและชุมชน 115,000          ตกลงราคา  7  วัน

สวัสดิฯ ต.ค.49 - ก.ย.50 วัสดุยานพาหนะและขนสง สรางความเขมแข็งของชุมชน 15,000            ตกลงราคา  7  วัน
เทศกิจ ต.ค. 49 - ก.ย. 50 วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานรักษาความสงบฯ 5,000              ตกลงราคา  7  วัน
ศึกษา ต.ค. 49 - ก.ย. 50 วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานการศึกษา 20,000            ตกลงราคา  7  วัน
ปองกัน พ.ย.. 49 - ก.ย. 50 วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานรักษาความสงบฯ 45,000            ตกลงราคา  7  วัน
สป พ.ย.49, ก.พ.,ก.ค.50 วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานบริหารทั่วไป 20,000            ตกลงราคา  7  วัน
คลัง ธ.ค. 49 , ก.พ. 50 วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานบริหารงานคลัง/รายได 10,000            ตกลงราคา  7  วัน

และ พ.ค. 50
วช. ธ.ค. 49 , มี.ค. 50 วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานบริหารทั่วไป 10,000            ตกลงราคา  7  วัน

มิ.ย.50 ,ก.ย.50
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

สป  ต.ค. 49 - ก.ย.50 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานบริหารทั่วไป 250,000          ตกลงราคา  7  วัน
คลัง ต.ค. 49 -ก.ย. 50 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานบริหารทั่วไป 40,000            ตกลงราคา 7  วัน
วช.  ต.ค. 49 - ก.ย.50 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานบริหารทั่วไป 54,000            ตกลงราคา  7  วัน
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ชาง ต.ค.49 - ก.ย. 50 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เคหะและชุมชน 600,000          " 7  วัน
สส ต.ค. 49 - ก.ย.50 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานสาธารณสุข 100,000          ตกลงราคา  5  วัน
สส ต.ค. 49 - ก.ย.50 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานเคหะและชุมชน 1,300,000       ตกลงราคา  5  วัน
รร ต.ค.49 - ก.ย. 50 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานการศึกษา               5,000 ตกลงราคา  7  วัน

สวัสดิฯ ต.ค. 49 - ก.ย. 50 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สรางความเขมแข็งของชุมชน 50,000            ตกลงราคา  7  วัน
เทศกิจ ต.ค.  49- ก.ย. 50 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานรักษาความสงบฯ 20,000            ตกลงราคา  7  วัน
ปองกัน ต.ค. 49 - ก.ย. 50 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานรักษาความสงบฯ 230,000          ตกลงราคา  7  วัน
ศึกษา ต.ค. 49 - ก.ย. 50 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานการศึกษา 100,000          ตกลงราคา  7  วัน
สส ม.ค.,เม.ย.,พ.ค.,  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานพาณิชย 50,000            ตกลงราคา  5  วัน

 ส.ค.50
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

สป พ.ย.49, ก.พ.,ก.ค.50  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานบริหารทั่วไป 4,000              ตกลงราคา  7  วัน
คลัง ธ.ค. 49 , ก.พ. 50 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานบริหารทั่วไป 30,000            ตกลงราคา 7  วัน

และ พ.ค. 50
วช.  ต.ค. 49 - ก.ย.50  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานบริหารทั่วไป 20,000            ตกลงราคา  7  วัน
ชาง ต.ค.49 - ก.ย. 50  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร อุตสาหกรรมฯ 3,000              ตกลงราคา 7  วัน
สส ต.ค. 49 - ก.ย.50  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานสาธารณสุข 10,000            ตกลงราคา 5  วัน
สส ต.ค. 49 - ก.ย.50  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานเคหะและชุมชน 10,000            ตกลงราคา 5  วัน

สวัสดิฯ ต.ค.49-ก.ย.50  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สรางความเขมแข็งของชุมชน 10,000            ตกลงราคา 7  วัน
เทศกิจ เม.ย. 50  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานรักษาความสงบฯ 1,000              ตกลงราคา 7  วัน
ศึกษา  เม.ย. 50  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานการศึกษา 10,000            ตกลงราคา 7  วัน
รร ก.ค.-50  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานการศึกษา             10,000 ตกลงราคา 7  วัน

ปองกัน ก.ค.-50  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานรักษาความสงบฯ 2,000              ตกลงราคา 7  วัน
วัสดุคอมพิวเตอร
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ชาง ต.ค.49 - ก.ย. 50 วัสดุคอมพิวเตอร อุตสาหกรรมฯ 30,000            ตกลงราคา 7  วัน
สส พ.ย.49,ม.ค.50 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานสาธารณสุข 20,000            ตกลงราคา 5 วัน
สส พ.ย.49 , ม.ค.50 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานเคหะและชุมชน 10,000            ตกลงราคา 5  วัน
สป พ.ย.49, ก.พ.,ก.ค.50 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานบริหารทั่วไป 38,000            ตกลงราคา  7  วัน

สวัสดิฯ พ.ย.49,มิ.ย.50 วัสดุคอมพิวเตอร สรางความเขมแข็งของชุมชน 20,000            ตกลงราคา
คลัง ธ.ค. 49 , มี.ค. 50 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานบริหารทั่วไป 35,000            ตกลงราคา  7  วัน

และ  มิ.ย. 50
วช. ธ.ค. 49 , มี.ค. 50 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานบริหารทั่วไป 150,000          ตกลงราคา  7  วัน

มิ.ย.50 ,ก.ย.50
เทศกิจ ธ.ค.49 ,มี.ค. 50 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานรักษาความสงบฯ 2,000              ตกลงราคา 7  วัน
ปองกัน ธ.ค.49 ,มี.ค. 50 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานรักษาความสงบฯ 10,000            ตกลงราคา 7  วัน
ศึกษา ธ.ค. 49- ก.ย. 50 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานการศึกษา 45,000            ตกลงราคา 7  วัน
รร ก.ค.-50 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานการศึกษา             10,000 ตกลงราคา 7  วัน

วัสดุเครื่องแตงกาย
ชาง ต.ค.49 - ก.ย. 50 วัสดุเครื่องแตงกาย อุตสาหกรรมฯ/เคหะและชุมชน 35,000            ตกลงราคา 7  วัน
สส ม.ค. 50 วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานสาธารณสุข 10,000            ตกลงราคา 5  วัน
สส พ.ย.49.,ม.ค.,เม.ย., วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานเคหะและชุมชน 40,000            ตกลงราคา 5  วัน

ก.ค. 50
เทศกิจ มี.ค 50 วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานรักษาความสงบฯ 10,000            ตกลงราคา 7  วัน
ปองกัน มี.ค. ,ส.ค. 50 วัสดุเครื่องดับเพลิง แผนงานรักษาความสงบฯ 100,000          ตกลงราคา 7  วัน
ปองกัน เม.ย.-50 วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานรักษาความสงบฯ 40,000            ตกลงราคา 7  วัน
รร พ.ค.-50 วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานการศึกษา             15,000 ตกลงราคา 7  วัน

ศึกษา  ก.ค.  50 วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานการศึกษา 10,000            ตกลงราคา 7  วัน
วัสดุการเกษตร
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ชาง ต.ค.49 - ก.ย. 50 วัสดุการเกษตร เคหะและชุมชน 400,000          ตกลงราคา 7  วัน
ศึกษา  ก.พ.  50 วัสดุการเกษตร แผนงานการศึกษา 10,000            ตกลงราคา 7  วัน
รร มิ.ย.-50 วัสดุการเกษตร แผนงานการศึกษา             10,000 ตกลงราคา 7  วัน

วัสดุหองสมุด
ศึกษา  มิ.ย. 50 คาวัสดุหองสมุด แผนงานการศึกษา 60,000            ตกลงราคา 7  วัน

วัสดุสํารวจ
ชาง ต.ค.49 - ก.ย.50   วัสดุสํารวจ แผนงานเคหะและชุมชน 5,000              ตกลงราคา 7  วัน

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
สส ม.ค. 50 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย แผนงานสาธารณสุข 80,000            ตกลงราคา  5  วัน
สส ก.พ.,เม.ย.-พ.ค.50 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย แผนงานพาณิชย 20,000            ตกลงราคา  5  วัน

 วัสดุเครื่องดับเพลิง
สส เม.ย. 50  วัสดุเครื่องดับเพลิง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000            ตกลงราคา 5  วัน

วัสดุกีฬา
รร พ.ค.-50 คาวัสดุกีฬา แผนงานการศึกษา               2,000 ตกลงราคา 7 วัน

ศึกษา  ก.ค.  50 คาวัสดุกีฬา แผนงานการศึกษา 20,000            ตกลงราคา 7 วัน
วัสดุการศึกษา

รร มิ.ย.-50 คาวัสดุการศึกษา แผนงานการศึกษา               2,000 ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา  ก.ค.  50 คาวัสดุการศึกษา แผนงานการศึกษา 25,000            ตกลงราคา 7 วัน

วัสดุดนตรี
รร มิ.ย.-50 คาวัสดุดนตรี แผนงานการศึกษา               2,000 ตกลงราคา 7 วัน

ศึกษา  ก.ค.  50 คาวัสดุดนตรี แผนงานการศึกษา 5,000              ตกลงราคา 7 วัน
วัสดุอื่น ๆ 

สป  ต.ค. 49 - ก.ย.50  วัสดุอื่น ๆ แผนงานบริหารทั่วไป 3,000              ตกลงราคา  7  วัน
ชาง ต.ค.49 - ก.ย. 50  วัสดุอื่น ๆ เคหะและชุมชน 5,000              ตกลงราคา 7  วัน
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สส เม.ย.,ก.ย.50 วัสดุอื่น  ๆ แผนงานเคหะและชุมชน 500                 ตกลงราคา 5  วัน
หมวดดาครุภัณฑ

สป  ต.ค. - ธ.ค.49 โครงการจัดซื้อฉากกั้นหองสําเร็จรูปหองคณะผูบริหาร เงินอุดหนุนทั่วไป 12,000            ตกลงราคา  7  วัน
จํานวน  4   ชุด

สป  ต.ค. - ธ.ค.49 โครงการจัดซื้อโซฟาชุดรับแขก   จํานวน    1    ชุด เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000            ตกลงราคา  7  วัน
จํานวน   12   เครื่อง

สส ต.ค.-พ.ย.49 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน แผนงานเคหะและชุมชน 20,000            ตกลงราคา 5  วัน
สส ต.ค.-พ.ย.49 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แผนงานเคหะและชุมชน 20,000            ตกลงราคา 5  วัน
สส ต.ค.-พ.ย.49 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบหนาปดสูง แผนงานสาธารณสุข 13,000            ตกลงราคา 5  วัน
สส ต.ค.-พ.ย.49 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ แผนงานสาธารณสุข 30,000            ตกลงราคา 5  วัน
ศึกษา  ต.ค. 49 โครงการจัดซื้อโตะเกาอี้  ระดับ 1-2 แผนงานการศึกษา 2,200              เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา  ต.ค. 49 โครงการจัดซื้อโตะเกาอี้  ระดับ 3-6 แผนงานการศึกษา 6,360              เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
สส พ.ย.-ธ.ค.49 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย(ขอแข็ง) แผนงานเคหะและชุมชน 27,000            ตกลงราคา 5  วัน
สส พ.ย.-ธ.ค.49 โครงการจัดซื้อเครื่องอัดฉีดลางรถ แผนงานเคหะและชุมชน 10,000            ตกลงราคา 5  วัน
ศึกษา ธ.ค. 49 - ม.ค. 50 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง แผนงานการศึกษา 1,500,000       เงินอุดหนุน สอบราคา 60 วัน
สส ธ.ค.49-พ.ค.50 โครงการจัดซื้อโตะวางขายของ แผนงานเคหะและชุมชน 100,000          ตกลงราคา  30  วัน
สส ธ.ค.49-เม.ย.50 โครงการจัดซื้อตราชั่งมาตรฐาน แผนงานเคหะและชุมชน 20,000            ตกลงราคา 5  วัน

เทศกิจ ธ.ค. 49 โครงการจัดซื้อโทรทัศนสีจอแบบ จํานวน 1  เครื่อง แผนงานรักษาความสงบฯ 13,000            เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
สป  ธ.ค.49 โครงการจัดซื้อโตะทํางานระดับ 3-6 พรอมเกาอี้ เงินอุดหนุนทั่วไป 3,180              ตกลงราคา  7  วัน

จํานวน  4  ชุด
สป  ธ.ค.49 โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก เงินอุดหนุนทั่วไป 6,400              ตกลงราคา  7  วัน

(มอก) จํานวน  2  ตู
สป  ธ.ค.49 โครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบถอดได เงินอุดหนุนทั่วไป 6,300              ตกลงราคา  7  วัน

ขนาด 4 ชั้น จํานวน 3 ตัว
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สป  ธ.ค.49 โครงการจัดซื้อเกาอี้พลาสติกมีพนักพิง  จํานวน  500  ตัว เงินอุดหนุนทั่วไป 125,000          สอบราคา 15 วัน
สป  ธ.ค.49 โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเทปขนาดพกพา เงินอุดหนุนทั่วไป 3,000              ตกลงราคา  7  วัน

จํานวน   1  ตัว
สป ธ.ค.-49 โครงการจัดซื้อโพเดียม  จํานวน  2  ตัว บริหารทั่วไป 30,000            ตกลงราคา 7 วัน
สส ธ.ค. 49 โครงการจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล แผนงานสาธารณสุข 13,000            ตกลงราคา 5  วัน
สป ธ.ค. 49 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดไมต่ํากวา 110  ซีซี บริหารทั่วไป 38,000            ตกลงราคา 7 วัน

จํานวน   1  คัน
สป ธ.ค. 49 โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท  จํานวน  12  เครื่อว บริหารทั่วไป 6,000              ตกลงราคา 7 วัน
สส ธ.ค.49 - พ.ย.49 โครงการจัดซื้อเตนท แผนงานเคหะและชุมชน 360,000          สอบราคา 60  วัน
สส ธ.ค.49 - ม.ค.50 โครงการจัดซื้อซาเลงสนับสนุนชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน 200,000          สอบราคา 30  วัน

เทศกิจ ม.ค.  50 โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 2  เครื่อง แผนงานรักษาความสงบฯ 2,800              เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ชาง ม.ค.49 - มี.ค. 50 จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล อุตสาหกรรมฯ/เคหะและชุมชน 180,000          สอบราคา 30  วัน
ชาง ม.ค. - มี.ค. 50 จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุม-กิ่งไม ชนิดเครื่องยนต อุตสาหกรรมฯ 37,450            ตกลงราคา 30  วัน

ปองกัน  ม.ค.- มี.ค 50 โครงการจัดซื้อรถจักรยาน  ขนาดวงลอ  26" แผนงานรักษาความสงบฯ 130,000          เงินอุดหนุน สอบราคา 15 วัน
ปองกัน  ม.ค.- มี.ค 50 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารเพื่อใชในกิจการในงาน อปพร. แผนงานรักษาความสงบฯ 102,000          เงินอุดหนุน สอบราคา 15 วัน
ศึกษา  ม.ค. 50 โครงการจัดซื้อโตะเอนกประสงค แผนงานการศึกษา 100,000          เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา  ม.ค. 50 โครงการจัดซื้อรถเข็นหนังสือ แผนงานการศึกษา 8,500              เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา  ม.ค. 50 โครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสาร แผนงานการศึกษา 8,000              เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา  ม.ค. 50 โครงการจัดซื้อเครื่องเลน DVD แผนงานการศึกษา 30,000            เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา  ม.ค. 50 โครงการจัดซื้อเสาตะกรอพรอมตาขาย 1 คู แผนงานการศึกษา 8,900              เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา  ม.ค. 50 โครงการจัดซื้ออัฒจันทร แผนงานการศึกษา 30,000            เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
คลัง ก.พ. 50 จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น  ขนาด  16  นิ้ว 5 เครื่อง เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000              ตกลงราคา 15  วัน
วช.  ก.พ. 50 โครงการจัดซื้อชุดตัดตอและผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000          สอบราคา 15  วัน

เทศกิจ ก.พ.  50 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด   18000  BTU แผนงานรักษาความสงบฯ 52,000            เงินอุดหนุน
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จํานวน   2  เครื่อง
ศึกษา  ก.พ.  50 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องเลนสนาม แผนงานการศึกษา 300,000          เงินอุดหนุน สอบราคา 15 วัน
คลัง มี.ค. 50 จัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร  จํานวน  6  ตัว เงินอุดหนุนทั่วไป 7,200              ตกลงราคา 15  วัน
คลัง มี.ค.-50 จัดซื้อรถจักรยานยนต  ขนาด 100  ซีซี  1  คัน เงินอุดหนุนทั่วไป 36,000            ตกลงราคา 15  วัน
รร มี.ค. – มิ.ย. 50 โครงการจัดซื้อโตะและเกาอี้นักเรียน แผนงานการศึกษา 90,000 ตกลงราคา 7 วัน

เทศกิจ มี.ค. 50 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน  พรอมเกาอี้ จํานวน  2 ชุด แผนงานรักษาความสงบฯ 6,360              เงินอุดหนุน
เทศกิจ มี.ค. 50 โครงการจัดซื้อโทรโขง  จํานวน  1  เครื่อง แผนงานรักษาความสงบฯ 5,000              เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ปองกัน มี.ค.-50 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน พรอมเกาอี้ แผนงานรักษาความสงบฯ 3,180              เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ปองกัน มี.ค.-50 โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 4  ลิ้นชัก แผนงานรักษาความสงบฯ 3,200              เงินอุดหนุน

จํานวน   1   ตู
ปองกัน มี.ค.-50 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน แผนงานรักษาความสงบฯ 3,520              เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา  เม.ย. 50 โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกแบบดับเบิ้ลแคป แผนงานการศึกษา 600,000          เงินอุดหนุน สอบราคา 15 วัน
ศึกษา   เม.ย. 50 โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แผนงานการศึกษา 15,000            เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา   เม.ย. 50 โครงการจัดซื้อตูลอคเกอร แผนงานการศึกษา 8,500              เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา   เม.ย. 50 โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเทา แผนงานการศึกษา 24,000            เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา   เม.ย.  50 โครงการจัดซื้อโตะอาหารพรอมเกาอี้นักเรียน แผนงานการศึกษา 50,000            เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา   เม.ย.  50 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง แผนงานการศึกษา 39,000            เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
คลัง เม.ย. 50 จัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 3-6 เงินอุดหนุนทั่วไป 8,700              ตกลงราคา  15  วัน
คลัง เม.ย. 50 จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น  จํานวน  2  เครื่อง เงินอุดหนุนทั่วไป 8,000              ตกลงราคา 15  วัน
ชาง เม.ย. - มิ.ย. 50 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  ( NOTEBOOK ) อุตสาหกรรมฯ 105,000          สอบราคา 15  วัน
ชาง เม.ย. - มิ.ย. 50 จัดซื้อไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง อุตสาหกรรมฯ 90,000            ตกลงราคา 30  วัน
รร เม.ย. – มิ.ย. 50 โครงการจัดซื้อตูเก็บอุปกรณกีฬา แผนงานการศึกษา 15,000 ตกลงราคา 7 วัน
รร เม.ย. – มิ.ย. 50 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก แผนงานการศึกษา 9,600 ตกลงราคา 7 วัน
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รร เม.ย. – มิ.ย. 50 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร แผนงานการศึกษา 70,000 ตกลงราคา 7 วัน
รร เม.ย. – มิ.ย. 50 โครงการจัดซื้อและติดตั้งดาวเทียม แผนงานการศึกษา 50,000 ตกลงราคา 7 วัน
รร เม.ย. – มิ.ย. 50 โครงการจัดซื้อเครื่อง  DVD แผนงานการศึกษา 20,000 ตกลงราคา 7 วัน
รร เม.ย. – มิ.ย. 50 โครงการจัดซื้อตูยาสามัญประจําบาน แผนงานการศึกษา 3,000 ตกลงราคา 7 วัน

ศึกษา   เม.ย.  50 โครงการจดัซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แผนงานการศึกษา 60,000            เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
รร พ.ค. – ก.ค.50 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แผนงานการศึกษา 40,000 ตกลงราคา 7 วัน
รร มิ.ย. – ส.ค. 50 โครงการจัดซื้อเสาตะกรอพรอมตาขาย แผนงานการศึกษา 8,900 ตกลงราคา 7 วัน

สวัสดิฯ ก.ค.  50 โครงการจัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสารชนิดถอดได สรางความเขมแข็งของชุมชน 6,300              ตกลงราคา 7 วัน
สวัสดิฯ ก.ค.  50 โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 3-6 สรางความเขมแข็งของชุมชน 3,180              ตกลงราคา 7 วัน
สวัสดิฯ ก.ค.  50 โครงการจัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น สรางความเขมแข็งของชุมชน 5,600              ตกลงราคา 7 วัน
สวัสดิฯ ก.ค.  50 โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลิ้นชัก สรางความเขมแข็งของชุมชน 23,100            ตกลงราคา 7 วัน
ชาง ก.ค. - ก.ย. 50 จัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟา อุตสาหกรรมฯ 2,500,000       e- Auction 30  วัน

หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง
สป  ต.ค. - ธ.ค. 49  - โครงการกอสรางที่จอดรถจักรยานยนตพนักงาน เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000          ตกลงราคา 30 วัน

ลูกจาง  พนักงานจาง
สป  ม.ค. - มี.ค. 50  - โครงการปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาล เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000          สอบราคา 30 วัน
สป  ม.ค. - มี.ค. 50  - โครงการจัดทําประตูสํานักงานเทศบาล เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000          สอบราคา 30 วัน
สป  ม.ค. - มี.ค. 50  - โครงการจัดทําเคานเตอรสําหรับประชาชนกรอก เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000            ตกลงราคา 30 วัน

แบบฟอรมในการรับบริการ 
สป  ม.ค. - มี.ค. 50  - โครงการจางเหมาจัดทําแผนปายประวัติสํานักงาน เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000            ตกลงราคา 30 วัน

เทศบาลเมืองบานไผ
สป  ม.ค. - มี.ค. 50  - โครงการจัดตั้งระบบกลองวงจรปดแบบไรสาย เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000          สอบราคา 30 วัน
สป ม.ค. - มี.ค. 50  - โครงการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมดานทิศตะวันออก เงินอุดหนุนทั่วไป 12,000,000     วิธีพิเศษ 45 วัน
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ของเทศบาลเมืองบานไผ
ชาง ม.ค. - มี.ค. 50 จางเหมาปรับปรุงตอเติมอาคารกองชาง อุตสาหกรรมฯ 300,000          สอบราคา 120  วัน
ชาง ม.ค. - มี.ค. 50 จางผูเชี่ยวชาญในการศึกษาออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน อุตสาหกรรมฯ 800,000          สอบราคา 120  วัน

สวนสาธารณะ ลําหวยและประตูเมืองบานไผ
ชาง ม.ค. - มี.ค. 50 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกแจงสนิท (ขาง รร.จตุรมิตร) อุตสาหกรรมฯ 216,000          สอบราคา 120  วัน
ชาง ม.ค. - มี.ค. 50 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ่งยง - หนองลุมพุก อุตสาหกรรมฯ 79,650            ตกลงราคา 120  วัน

(ดานทิศตะวันตก)
ชาง ม.ค. - มี.ค. 50 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ่งยง - หนองลุมพุก อุตสาหกรรมฯ 89,775            ตกลงราคา 120  วัน

(ดานทิศตะวันออก)
ชาง ม.ค. - มี.ค. 50 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเชื่อม ซ.ประปา 1  - อุตสาหกรรมฯ 756,200          สอบราคา 120  วัน

ซ.ประปา 2
ชาง ม.ค. - มี.ค. 50 กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก เชื่อมถนนเขา อุตสาหกรรมฯ 317,200          สอบราคา 120  วัน

บานโสกตลิ่ง
ชาง ม.ค. - มี.ค. 50 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยศาลเจา (หนาราน อุตสาหกรรมฯ 1,351,250       สอบราคา 120  วัน

ลาบเปดแมสมจิตร)  ผานถนนสมหวังสังวาลยลงลําหวยทราย
ชาง ม.ค. - มี.ค. 50 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย เชื่อมซอยแกวทรานี - อุตสาหกรรมฯ 1,512,500       สอบราคา 120  วัน

ซอยประปา 1
ชาง ม.ค. - มี.ค. 50 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง ซอย 3 อุตสาหกรรมฯ 463,600          สอบราคา 120  วัน
ศึกษา  ม.ค. 50 โครงการปรับปรุงลานกีฬาชมรมแอโรบิก แผนงานการศึกษา 100,000          เงินอุดหนุน ตกลงราคา
ศึกษา  มี.ค. 50 โครงการจัดทําปายบอกทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แผนงานการศึกษา 15,000            เงินอุดหนุน ตกลงราคา
ชาง เม.ย. - มิ.ย. 50 ปรับปรุงผิวจราจรถนนบานเกิ้ง ซอย 19 อุตสาหกรรมฯ 127,920          สอบราคา 120  วัน
ชาง เม.ย. - มิ.ย. 50 ปรับปรุงผิวจราจรถนนบานเกิ้ง ซอย 3 อุตสาหกรรมฯ 78,650            ตกลงราคา 120  วัน
ชาง เม.ย. - มิ.ย. 50 ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญสุข 2 อุตสาหกรรมฯ 278,460          สอบราคา 120  วัน
ชาง เม.ย. - มิ.ย. 50 ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญสุข 3 อุตสาหกรรมฯ 172,380          สอบราคา 120  วัน
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ศึกษา  เม.ย. 50 โครงการจัดสรางที่แปรงฟนเด็ก แผนงานการศึกษา 75,000            เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา  เม.ย. 50 โครงการปรับปรุงหองประชุมงานปองกัน แผนงานการศึกษา 35,000            เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ศึกษา  เม.ย. 50 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แผนงานการศึกษา 60,000            เงินอุดหนุน ตกลงราคา 7 วัน
ชาง พ.ค. - ก.ค. 50 ปรับปรุงผิวจราจรถนนประเสริฐแกวอุทิศ อุตสาหกรรมฯ 433,680          สอบราคา 120  วัน
ชาง พ.ค. - ก.ค. 50 ปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธิ์ชัย-มิตรภาพ อุตสาหกรรมฯ 260,000          สอบราคา 120  วัน
ชาง พ.ค. - ก.ค. 50 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมิตรภาพ อุตสาหกรรมฯ 193,050          สอบราคา 120  วัน

(หลัง ช.โคตรภูธร)

รร พ.ค.– ส.ค. 50 โครงการจัดซื้อเสาธงเหล็กพรอมฐานตามมาตรฐานแบบ แผนงานการศึกษา 10,000            ตกลงราคา 7 วัน
มาตรฐานกีฬา

สวัสดิฯ มิ.ย. - ก.ค. 50 โครงการบานทองถิ่นเพื่อประชาชน สรางความเขมแข็งของชุมชน 600,000          สอบราคา 30 วัน
ชาง ก.ค. - ก.ย. 50 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยปฏิพงศ (ชวงที่ 2) อุตสาหกรรมฯ 22,500            ตกลงราคา 120  วัน
ชาง ก.ค. - ก.ย. 50 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยศาลากลางชุมชนคลอง อุตสาหกรรมฯ 66,375            ตกลงราคา 120  วัน

ชลประทาน ดานทิศตะวันออก (ชวงที่ 1)
ชาง ก.ค. - ก.ย. 50 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกศาลากลางชุมชน อุตสาหกรรมฯ 154,125          สอบราคา 120  วัน

คลองชลประทานดานทิศตะวันออก ( ชวงที่ 2 )
ชาง ก.ค. - ก.ย. 50 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบานเกิ้ง ซอย 13 อุตสาหกรรมฯ 153,900          สอบราคา 120  วัน

เชื่อมสระสวรรค
ชาง ก.ค. - ก.ย. 50 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกบานเกิ้ง ซอย 10/1 อุตสาหกรรมฯ 121,500          สอบราคา 120  วัน

ดานทิศเหนือ
ชาง ก.ค. - ก.ย. 50 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหลังอดัมส อุตสาหกรรมฯ 59,400            ตกลงราคา 120  วัน
ชาง ก.ค. - ก.ย. 50 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. แยกถนนแจงสนิท ซอย 1 อุตสาหกรรมฯ 171,450          สอบราคา 120  วัน

เชื่อมซอยขางอูขรรคชัย
ชาง ก.ค. - ก.ย. 50 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเอี่ยมไพบูลย ซอย 3 อุตสาหกรรมฯ 452,400          สอบราคา 120  วัน
ชาง ก.ค. - ก.ย. 50 กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมระบบระบายน้ํา อุตสาหกรรมฯ 772,500          สอบราคา 120  วัน
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ถนนขนมจีน ซ.1
ชาง ก.ค. - ก.ย. 50 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหนองลุมพุก ซอย 1 อุตสาหกรรมฯ 122,850          สอบราคา 120  วัน

( ชวงที่ 1 )
ชาง ก.ค. - ก.ย. 50 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหนองลุมพุก ซอย 1 อุตสาหกรรมฯ 74,250            ตกลงราคา 120  วัน

( ชวงที่ 2 )
ศึกษา  ส.ค. 50 โครงการจัดทําประตูพรอมปายบอกทางเขาโรงเรียนเทศบาล แผนงานการศึกษา 150,000          เงินอุดหนุน สอบราคา
ศึกษา  ส.ค. 50 โครงการเปลี่ยนสภาพและซอมแซมรถยนต แผนงานการศึกษา 200,000          เงินอุดหนุน สอบราคา

หมวดเงินอุดหนุน
สวัสดิฯ พ.ย. 49 - ธ.ค. 50 โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนและสงเสริม สรางความเขมแข็งของชุมชน 30,000            จัดทําฎีกา

กิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน
สวัสดิฯ พ.ย. 49 - ส.ค. 50 โครงการชวยเหลือทุนการศึกษาผูติดเชื้อเอดส สรางความเขมแข็งของชุมชน 90,400            จัดทําฎีกา
สวัสดิฯ ม.ค. - มี.ค. 50 โครงการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแกน สรางความเขมแข็งของชุมชน 50,000            จัดทําฎีกา
สวัสดิฯ ม.ค. - มิ.ย. 50 โครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด สภ.อ.บานไผ สรางความเขมแข็งของชุมชน 60,000            จัดทําฎีกา
ศึกษา  ม.ค. - ต.ค. 50 เงินอุดหนุนการกีฬา งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา 270,000           จัดทําฎีกา
ศึกษา  ม.ค. - ต.ค. 50 เงินอุดหนุนประเพณีทองถิ่น งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา 330,000          จัดทําฎีกา
ศึกษา  ม.ค. - ต.ค. 50 เงินอุดหนุนสงเสริมกิจการศาสนา งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา 180,000          จัดทําฎีกา
ศึกษา  ม.ค. - ต.ค. 50 เงินอุดหนุนการศึกษาใหสถานศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลฯ งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา 500,000          จัดทําฎีกา
สวัสดิฯ พ.ค. - ส.ค. 50 โครงการปองกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอบานไผ สรางความเขมแข็งของชุมชน 60,000            จัดทําฎีกา

หมวดรายจายอื่น ๆ 
วช  ต.ค. 49 - ก.ย.50  คาโทรศัพท สรางความเขมแข็งของชุมชน 27,000            ตกลงราคา  7  วัน
วช  เม.ย.50  คาบริการทางดานโทรคมนาคม 110,000          ตกลงราคา  7  วัน

(เหมาจายเปนป)  (เหมาจายครั้งเดียวตามขอตกลงของหนวยงาน)
ศึกษา  เม.ย.50  คาบริการทางดานโทรคมนาคม สรางความเขมแข็งของชุมชน 5,000 ตกลงราคา  7  วัน

(เหมาจายเปนป)  (เหมาจายครั้งเดียวตามขอตกลงของหนวยงาน)
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เงินอุดหนุนเอกชนฯ
ชาง ต.ค. 49 - ก.ย. 50 คาขยายเขตไฟฟา เคหะและชุมชน 300,000          ตกลงราคา 7 วัน
ชาง ต.ค. 49 - ก.ย. 50 คาขยายเขตประปา เคหะและชุมชน 200,000          ตกลงราคา 7 วัน
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