
หนาที่ 1 ผด.2

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

สป. ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตกลงราคา  7  วัน ตลอดปงบประมาณ
 ต.ค.50-ก.ย.51  -จายเปนคาจางเหมา บริการประเภทตาง ๆ บริหารทั่วไป / บริหารทั่วไป 135,000     ตกลงราคา 7 จัดซื้อจัดหาตามความ

จําเปนตลอดปงบประมาณ
 ต.ค.50-ก.ย.51  -โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิคตาม บริหารทั่วไป / บริหารทั่วไป 24,000       ตกลงราคา เบิกจายทุกสี่เดือน

โครงการ สุขกายสบายชีวี (Sport day)
 ต.ค.50-ธ.ค.51  -โครงการประดับตกแตงงานเฉลิมฉลอง บริหารทั่วไป / บริหารทั่วไป 300,000     ตกลงราคา 15 จัดซื้อจัดหาตามความจําเปน

80 พรรษาในหลวง
 ต.ค.50-ก.ย.51  -โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาด บริหารทั่วไป / บริหารทั่วไป 348,000     สอบราคา เบิกจายทุกเดือน

ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คลัง ต.ค. 50 - ก.ย. 51  - จายเปนคารับวารสาร  หนังสือระเบียบตาง ๆ บริหารงานคลัง 25,000       -                 -                   ตกลงราคา 7  วัน

    คาจางเหมาบริการและคาธรรมเนียมตาง ๆ รายได
วช.  ต.ค.50 - ก.ย.51  ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 230,000     ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดหา

 - จายเปนคาจางเหมาตาง ๆ  ระเบียบตาง ๆ  รายได ตามความจําเปน
คาธรรมเนียมศาล  อัยการ ทนายความเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางคดีความของเทศบาลที่ตองชําระ
คาธรรมเนียมตามกฏหมาย  และคาจางเหมาตาง ๆ
ตามหนังสือสั่งการ

มี.ค.51 ,  มิ.ย.51  - จายคาจางเหมาจัดทําวิดีทัศนและจัดทําเว็บไซต งานวางแผนสถิติและวิชาการ 180,000     ตกลงราคา  15  วัน
ของเทศบาล รายได

ก.พ. - มี.ค. 51  - โครงการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000       ตกลงราคา 15  วัน ขออนุมัติจัดหา

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
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หนาที่ 2 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

รร. ต.ค.50 - ก.ย.51 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานการศึกษา 15,000       ตกลงราคา 5 วัน
คารับวารสาร + หนังสือพิมพ งานระดับกอนวัยเรียนฯ

ศึกษา ต.ค.50-ก.ย.51 คารับวารสาร+หนังสือพิมพ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 20,000       ตกลงราคา 5  วัน
คานิตสารสิ่งพิมพตาง ๆ งานระดับกอนวัยเรียนฯ 10,000       
คานิตสารสิ่งพิมพตาง ๆ งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 80,000       

สวัสฯ  ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ สรางความเขมแข็งฯ
 ต.ค.50 - ก.ย.51  - เพื่อจายเปนคารับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพตาง ๆ สรางความเขมแข็งฯ 200,000     ตกลงราคา 7  วัน
 ต.ค.50 - ก.ย.51  - โครงการจางเหมาทําความสะอาดกองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 74,400       ตกลงราคา 7  วัน ตลอดปงบประมาณ
 ต.ค.50 - ก.ย.51  - โครงการแกไขปญหาความยากจน สรางความเขมแข็งฯ 475,200     ตกลงราคา 7  วัน ตลอดปงบประมาณ

ปองกัน ต.ค. 50 - ก.ย. 51 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานรักษา 50,000       - - ตกลงราคา 5  วัน ตลอดปงบประมาณ
เทศกิจ ต.ค. 50 - ก.ย. 51 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานรักษาความสงบภายใน 15,000       ตกลงราคา 5  วัน ตลอดปงบประมาณ
ชาง ต.ค. 50 - ก.ย. 51 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานอุตสาหกรรมฯ 500,000     ตกลงราคา 5  วัน

แผนงานเคหะและชุมชน 1,562,400  ตกลงราคา 5  วัน
สาธาฯ ต.ค. 50 - ก.ย.51 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานสาธารณสุข 74,400       

 - จางเหมาเอกชนทําความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ
ต.ค. 50 - ก.ย.51 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานสาธารณสุข 40,000       ตกลงราคา 5  วัน

 - จางเหมาแรงงานทําความสะอาดภายในเขตเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน 2,940,000  ตกลงราคา 5  วัน
จํานวน  36  คน

ธ.ค.50 - ก.พ. 51 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานการพาณิชย 20,000       
สป.  ต.ค.50-ก.ย.51 ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอม แผนงานบริหารทั่วไป 200,000     ตกลงราคา 15 จัดซื้อจัดหาตามความ

แซมทรัพยสิน จําเปนตลอดปงบประมาณ
คลัง ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานบริหารงานคลัง

ต.ค. 50 - ก.ย. 51  - จายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ 50,000       -                 -                   ตกลงราคา 7  วัน
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หนาที่ 3 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

วช.  ต.ค.50 - ก.ย.51 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานบริหารทั่วไป 90,000       ตกลงราคา  5  วัน ขออนุมัติจัดหา
รร. ต.ค.50 - ก.ย.51 ข.รายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนฯ 10,000       ตกลงราคา 5 ตามความจําเปน
ศึกษา ต.ค.50-ก.ย.51 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานการศึกษา

 เชนโตะ  เกาอี้ เครื่องคอมฯ พิมพดีด รถ ทีวี วีดีโอ ฯลฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 35,000       ตกลงราคา 7
งานระดับกอนวัยเรียนฯ 10,000       ตกลงราคา 7
งานกีฬาและนันทนาการ 5,000         ตกลงราคา 7

สวัสฯ ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
 ต.ค.50 - ก.ย.51  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 10,000       ตกลงราคา 5

ที่ชํารุดเสียหาย เชน เครื่องคอมฯ เครื่องปริ๊นเตอร
โตะ  เกาอี้  ฯลฯ

ปองกันฯ ต.ค. 50 - ก.ย. 51 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานสรางความสงบภายใน 160,000     - - ตกลงราคา 7 ตลอดปงบประมาณ
เทศกิจ ต.ค. 50 - ก.ย. 51 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานรักษาความสงบภายใน 40,000       ตกลงราคา 7 ตลอดปงบประมาณ
ชาง ต.ค. 50 - ก.ย. 51 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานอุตสาหกรรมฯ 50,000       ตกลงราคา

แผนงานเคหะและชุมชน 150,000     ตกลงราคา
สาธาฯ ต.ค. 50 - ก.ย.51 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานสาธารณสุข 80,000       

แผนงานเคหะและชุมชน 400,000     
แผนงานการพาณิชย 20,000       

 ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
สป.  ต.ค.50-ก.ย.51 คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล บริหารทั่วไป / บริหารทั่วไป 350,000     ตกลงราคา 7 จัดซื้อจัดหาตามความ

 ต.ค.50-ก.ย.51 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น บริหารทั่วไป / บริหารทั่วไป 50,000       ตกลงราคา 7 จัดซื้อจัดหาตามความ
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จําเปนตลอดปงบประมาณ

คลัง ต.ค. 50 - ก.ย. 51 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาธรรมเนียม แผนงานบริหารงานคลัง 148,800     -                 -                   ตกลงราคา 7  วัน ทุกเดือน
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หนาที่ 4 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

เก็บขนมูลฝอย
ต.ค. 50 - ก.ย. 51 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ แผนงานบริหารงานคลัง 74,400       -                 -                   ตกลงราคา 7  วัน ทุกเดือน
ต.ค. 50 - ก.ย. 51 โครงการความรวมมือการชําระภาษีผานธนาคาร แผนงานบริหารงานคลัง 74,400       -                 -                   ตกลงราคา 7  วัน ทุกเดือน
ต.ค. 50 - ก.ย. 51 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีรูปแบบใหม แผนงานบริหารงานคลัง 74,400       -                 -                   ตกลงราคา 7  วัน ทุกเดือน

โดยระบบคอมพิวเตอร
วช.  ต.ค.50 - ก.ย. 51 โครงการจัดทําจุลสารเทศบาลเมืองบานไผ แผนงานบริหารทั่วไป 40,000       ตกลงราคา 7 วัน ทําทุกเดือน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ศึกษา ต.ค.50 - ก.ย.51 โครงการพัฒนาเครือขายโรงเรียนเทศบาลตนแบบ แผนงานการศึกษา 310,000     สอบราคา

 - คาใชจายสําหรับโรงเรียนเครือขายเทศบาลตนแบบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
เทศบาลตนแบบ

ต.ค.50 - ก.ย.51 โครงการอบรมสัมมนาโรงเรียนกลุมเปาหมาย แผนงานการศึกษา 20,900       - - ตกลงราคา 7
 - คาใชจายในการอบรมสัมมนาโรงเรียนกลุมเปาหมาย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ต.ค.50 - ก.ย.51 เงินอุดหนุนงบประมาณใหหนวยงานและสถานศึกษา แผนงานสงเสริมการศึกษา 180,000     เงินอุดหนุน - จัดสรรใหแตละ
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ โรงเรียน

ต.ค. 50 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 75,000       - - ตกลงราคา 7
 - คาใชจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผูฝกสอน คาชุดนักกี งานกีฬาและนันทนาการ
คาอาหาร คาพาหนะ คาเวชภัณฑ คาวัสดุกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง
คาเชาที่พัก คาประกันอุบัติเหตุหมูนักกีฬาและเจาหนาที่
คาใชจายในการเขาคายเก็บตัวฝกซอมกีฬา

ต.ค. - พ.ย.50 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 100,000     - - ตกลงราคา 7
ระดับภาค คาใชจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผูฝกสอน งานกีฬาและนันทนาการ
คาชุดนักกีฬา คาอาหาร คาพาหนะ คาเวชภัณฑ
คาวัสดุกีฬา คาเบี้ยเลี้ยงฯ
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หนาที่ 5 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

ต.ค.50 - ก.ย.51 โครงการนําเด็กไปสถานพยาบาล แผนงานการศึกษา 858             - - ตกลงราคา
 - คายานพาหนะนําพาเด็กนักเรียนไปสถานพยาบาล านระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
เมื่อประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวย อัตราคนละ 3 บาท
 จากจํานวนนักเรียน 286 คน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย

ต.ค.50 - ก.ย.51 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. แผนงานการศึกษา 3,702,000  อุดหนุน - สอบราคา
คาจางเหมาผูประกอบอาหารฯสําหรับ เงินอุดหนุนทั่วไป
โรงเรียนสังกัด สพฐ.จํานวน 8 โรง ไดแก
1.รร.บานไผแสงทองประชาสรรค
2.รร.หนองลุมพุก
3.รร.บานไผประถมศึกษา(ขก.10)
4.รร.วัดจันทรประสิทธิ์
5.รร.บานไผยิ่งยงอุทิศ
6.รร.ประเสริฐแกวอุทิศ
7.รร.จตุรมิตรบานไผ    8.รร.บานเกิ้ง

ต.ค.50-ก.ย.51 โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาด แผนงานการศึกษา 288,000     สอบราคา
 โรงเรียนเทศบาล จํานวน 2 หลัง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ต.ค.50-ก.ย.51 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย แผนงานการศึกษา 144,000     ตกลงราคา 7 วัน
สถานที่ราชการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ต.ค.-ธ.ค.50 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 1,200,000  - - ตกลงราคา 7 วัน
สวัสฯ  ต.ค.50 - ก.ย.51 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 260,000     ตกลงราคา 7 วัน

 ต.ค.50 - ก.ย.51 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและ แผนงานสังคมสงเคราะห 20,000       จัดทําฎีกา
ปญหาความเดือดรอนยากจนและผูดอยโอกาส

 ต.ค.50 - ก.ย.51 โครงการสงเคราะหการจัดการศพตามประเพณี แผนงานสังคมสงเคราะห 250,000     จัดทําฎีกา ดปงบประมาณ
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หนาที่ 6 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

 ต.ค.50 - ก.ย.51 โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 240,000     ตกลงราคา 7  วัน
 ต.ค.50 - ก.ย.51 โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 400,000     จัดทําฎีกา ดปงบประมาณ

ปองกัน ต.ค. 50 - ก.ย. 51 โครงการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ / กูภัย) แผนงานรักษาความสงบภายใน 50,000       - - " 7
ต.ค. 50 - ก.ย. 51 โครงการจัดตั้งเจาหนาที่ปองกันและรักษาความปลอดภั แผนงานรักษาความสงบภายใน 265,000     - - 5

ในชีวิตฯ
สาธาฯ ต.ค. - ก.ย.51 โครงการชุมชนเมืองบานไผนํารองดานการจัดการ แผนงานเคหะและชุมชน 400,000     

สิ่งแวดลอม
ศึกษา พ.ย - ธ.ค. 50, โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา แผนงานการศึกษา 70,000       - - ตกลงราคา 7

ม.ค.51 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัสดุตกแตงรานนิทรรศการ แผนงานการศึกษา
และวัสดุผลิตสื่อการเรียน การสอน คาจางเหมาบริการ งานระดับกอนวัยเรียนฯ
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก ฯ

พ.ย.-ธ.ค.50 โครงการอาหารกลางวัน แผนงานการศึกษา 400,000     - - สอบราคา 15 วัน
พ.ย.-ธ.ค.50, โครงการอาหารกลางวัน แผนงานการศึกษา 400,000     - - สอบราคา 15 วัน
เม.ย.-พ.ค.51  - คาจางเหมาผูประกอบอาหารกลางวันตามโครงการ งานระดับกอนวัยเรียน ฯ

อาหารกลางวัน สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล

พ.ย.-ธ.ค.50 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล แผนงานการศึกษา 520,800     - - สอบราคา 15 วัน
เม.ย.-พ.ค.51  - คาจางเหมาผูประกอบอาหารกลางวันตามโครงการ งานระดับกอนวัยเรียนฯ

อาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
พ.ย.-ธ.ค.50 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย แผนงานการศึกษา 572,000     - - สอบราคา 15 วัน
เม.ย.-พ.ค.51  - คาจางเหมาผูประกอบอาหารกลางวัน งานระดับกอนวัยเรียนฯ

ตามโครงการอาหารกลางวัน สําหรับ
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย
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หนาที่ 7 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

พ.ย.-ธ.ค.50 โครงการอาหารเสริม(นม) แผนงานการศึกษา 40,000       - - ตกลงราคา 7 วัน
เม.ย.-พ.ค.51  - คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียน งานระดับกอนวัยเรียนฯ

เทศบาลและศูนยพัฒาเด็กเล็กที่ขาดแคลนและทุพโภชนาการ
พ.ย.50 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดเทศบาล แผนงานการศึกษา 476,523     - - สอบราคา 15 วัน

เม.ย.-พ.ค.51 คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียน งานระดับกอนวัยเรียนฯ
เทศบาลเด็กเล็กถึง ป.4  จํานวนนักเรียนทั้งหมด

พ.ย.50 โครงการอาหารเสริม(นม) แผนงานการศึกษา 3,150,840  - - สอบราคา 15 วัน
เม.ย.-พ.ค.51 โรงเรียนสังกัด สพฐ. งานระดับกอนวัยเรียนฯ

 - คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 2,387   คน
เด็กเล็ก-ป.4 144 วัน

พ.ย.50 โครงการอาหารเสริม(นม) แผนงานการศึกษา 400,400     - - สอบราคา 15 วัน
เม.ย.-พ.ค.51 คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนา งานระดับกอนวัยเรียนฯ

เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนยฯ
สวัสฯ  พ.ย.50 - ธ.ค.50 โครงการเวทีชาวบาน สรางความเขมแข็งฯ 30,000       ตกลงราคา 7  วัน

 พ.ย.50 - ก.พ.50 โครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) สรางความเขมแข็งฯ 200,000     จัดทําฎีกา
ปองกันพ.ย. 50,เม.ย.,ส.ค. 5โครงการประชุมประชาคมสมาชิก อปพร. แผนงานรักษาความสงบภายใน 50,000       - - ตกลงราคา 7 วัน กําหนดประชุม  3 ครั้ง
สาธาฯ พ.ย. 50 - ก.ย. 51 โครงการรณรงคและปองกันโรคไขเลือดออก แผนงานสาธารณสุข 40,000       ตกลงราคา 5 วัน

พ.ย.- ก.ย. 51 โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงฆาสัตวแบบมาตรฐาน แผนงานพาณิชย 150,000     
คลัง ธ.ค. 50 - พ.ค. 51 โครงการภาษีคืนกําไร แผนงานบริหารงานคลัง 120,000     -                 -                   ตกลงราคา 15  วัน

ธ.ค. 50 -  ม.ค. 51 โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธดานภาษีอากร แผนงานบริหารงานคลัง 30,000       -                 -                   ตกลงราคา 7  วัน
วช. ธ.ค.50 , เม.ย.51 โครงการจัดทําวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ แผนงานบริหารทั่วไป 120,000     ตกลงราคา  7  วัน  4 เดือน

  ส.ค.51 (วารสารเมืองไผสัมพันธ) งานวางแผนสถิติและวิชาการ ครั้ง
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หนาที่ 8 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

ศึกษา ธ.ค.50   ม.ค.51 โครงการนําเด็กนักเรียนตัวแทนเทศบาลไปแขงขันกีฬา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 50,000       - - ตกลงราคา 7 วัน
นักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาระดับประเทศ งานกีฬาและนันทนาการ
คาใชจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผูฝกสอน คาชุดนักกีฬา
คาอาหาร คาพาหนะ คาเวชภัณฑ คาวัสดุกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง

ธ.ค.50 , โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ แผนงานการศึกษา 120,000     - - ตกลงราคา 7 วัน
ม.ค.-มี.ค.51  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

สวัสฯ  ธ.ค.50  - โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส สังคมสงเคราะห 80,000       ตกลงราคา 7  วัน
ปองกันฯ ธ.ค. 50- ม.ค. 51 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ แผนงานรักษาความสงบภายใน 45,000       - - 5 วัน

ในชวงเทศกาลขึ้นปใหม
ธ.ค.50 โครงการฝกอบรมเจาหนาที่และ แผนงานรักษาความสงบภายใน 50,000       - - 5 วัน

อาสาสมัครกูชีพกูภัย
เทศกิจ ธ.ค.50 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจร แผนงานรักษา 40,000       ตกลงราคา 7  วัน จัดซื้อจํานวน  2  ครั้ง
สาธาฯ ธ.ค. 50- มิ.ย. 51 โครงการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก แผนงานสาธารณสุข 70,000       ตกลงราคา 5 วัน

ธ.ค. 50,ก.พ., โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูอาสาสมัครสาธารณสุข(อ แผนงานสาธารณสุข 100,000     ตกลงราคา 5 วัน
พ.ค.,ส.ค.51

วช. ม.ค. - เม.ย.51  - โครงการประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อการวาง แผนงานบริหารทั่วไป 80,000       ตกลงราคา  7  วัน
แผนพัฒนาเทศบาล งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ศึกษา ม.ค. - ก.พ.  51 โครงการจัดหาเครื่องนุงหมกันหนาว แผนงานการศึกษา 1,620         - - ตกลงราคา 7 วัน
 - สําหรับนักเรียน   ชั้น ป.1-ป.6 จัดสรร3% งานระดับกอนวัยเรียน ฯ
ของจํานวนนักเรียน 305 คนๆละ 1 ชุด ๆ ละ 180.- บาท
จํานวน  9  คน

ม.ค. 51 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 250,000     - - ตกลงราคา 7
 - คาใชจายในการแขงขันกีฬา เชน คาพิธีการ คาจัดสถา งานกีฬาและนันทนาการ
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หนาที่ 9 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

คาวัสดุ คาอุปกรณกีฬา คาจัดสนาม  คาเกียรติบัตร
คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ

ม.ค.-ก.พ.51 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง แผนงานการศึกษา 1,000,000  - - สอบราคา
 -จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 2 ชุด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ม.ค.-ก.ค.51  - คาใชจายในพิธีทางศาสนา เปนคาเครื่องไทยทาน งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
ปจจัยถวายพระฯลฯ

ม.ค. 51 โครงการวันเด็กแหงชาติ แผนงานการศึกษา 150,000     - - ตกลงราคา 7
 - คาพิธีกร จัดสถานที่ วัสดุ อาหาร เครื่องดื่ม เชาเครื่องเ งานการศึกษาไมกําหนดระดับ
มหรสพ ตกแตงสถานที่ ตอบแทนกรรมการ

ปองกัน ม.ค.51 โครงการฝกอบรมจัดตั้ง ยุว.อปพร. แผนงานรักษาความสงบภายใน 72,000       - - 7
สาธาฯ ม.ค. - มิ.ย. 51 โครงการเฝาระวังแกไขปญหาทุพโภชนาการในเด็ก 0-5 แผนงานสาธารณสุข 75,000       ตกลงราคา 5 วัน

ม.ค. - มี.ค. 51 โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตวภายในเขตเทศบาลฯ แผนงานพาณิชย 25,000       
สป. ก.พ.-พ.ค.51  -โครงการบริการสูความเปนเลิศ 50,000       7 จัดซื้อจัดหาตามความจําเปน
คลัง  ก.พ. 51 - พ.ค. 51  - โครงการประชาสัมพันธภาษีคืนกําไรทางสื่อวิทยุ  แผนงานบริหารงานคลัง 10,000       -                 -                   ตกลงราคา 7  วัน เดือนละครั้ง

วารสารและเคเบิ้ลทีวี
ศึกษา ก.พ. - มี.ค. 51 โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 100,000     - - ตกลงราคา 7

คาใชจายในการแขงขันกีฬา เชน คาพิธีการ คาจัดสถาน งานกีฬาและนันทนาการ
คาวัสดุ คาอุปกรณกีฬา คาจัดทําสนาม คาเกียรติบัตร
คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาของขวัญ ของรางวัล
 คาตอบแทนกรรมการ คาเชาเครื่องเสียง คาเครื่องดื่ม น้ําดื่มฯ

สวัสฯ ก.พ. - มี.ค. 51  - โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 200,000     ตกลงราคา
เพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา  คณะกรรมการชุมชน

ปองกัน ก.พ.51 โครงการฝกอบรม อปพร. แผนงานรักษาความสงบภายใน 100,000     - - 7
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หนาที่ 10 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

เทศกิจ ก.พ.51 โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจางและสามลอรั ความสงบภายใน 50,000       ตกลงราคา 7
สาธาฯ ก.พ.-เม.ย. 51 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิด แผนงานการพาณิชย 25,000       

สัตวภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
ศึกษา มี.ค. - เม.ย. 51 โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณีฤดูรอน แผนงานการศึกษา 50,000       - - ตกลงราคา 7

 - คาวัสดุ  และอื่นๆ งานการศึกษาไมกําหนดระดับ
มี.ค.51 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานตางประเทศ แผนงานการศึกษา 300,000     - ตกลงราคา 7

 - คาเครื่องเขียน เครื่องพิมพเอกสารและใบประกาศนียบ งานระดับกอนวัยเรียนฯ
 คาตอบแทน ยานพาหนะ คาที่พัก วัสดุสํานักงาน
คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

มี.ค.-เม.ย 51 โครงการบัณฑิตนอย แผนงานการศึกษา 18,000       ตกลงราคา 7
 - คาชุดครุย  เกียรติบัตร คาจัดทําเวที ฯลฯ

มี.ค.-เม.ย 51 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ แผนงานการศึกษา 50,000       ตกลงราคา 7
 -คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพเอกสารและ
สิ่งตีพิมพ คาประกาศนียบัตร คาเชาสถานที่และอุปกรณตางๆ

มี.ค.-เม.ย 51 โครงการภูมิปญญาทองถิ่น แผนงานการศึกษา 10,000       ตกลงราคา 7
 -คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพ
คาเชาอุปกรณตาง ๆ คาอาหาร ฯลฯ

ปองกัน มี.ค.51 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. แผนงานรักษาความสงบภายใน 30,000       - - 5
สาธาฯ มี.ค. 51 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ แผนงานสาธารณสุข 40,000       ตกลงราคา 5 วัน

มี.ค. - มิ.ย. 51 โครงการผูสูงอายุใสใจคุณภาพ แผนงานสาธารณสุข 30,000       ตกลงราคา 5 วัน
มี.ค. - พ.ค. 51 โครงการยกระดับมาตรฐานรานอาหารและหาบเรแผงล แผนงานเคหะและชุมชน 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

สป. เม.ย.51  -โครงการจัดงานวันเทศบาล บริหารทั่วไป / บริหารทั่วไป 80,000       ตกลงราคา 7 วัน จัดซื้อจัดหาตามความจําเปน
วช.  เม.ย. - พ.ค.51  - โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000       ตกลงราคา  7  วัน
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หนาที่ 11 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

เทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชนในเขตเทศบาล งานวางแผนสถิติและวิชาการ
เมืองบานไผ

ศึกษา เม.ย. - พ.ค. 51 โครงการสงเสริมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000       - - ตกลงราคา 7 วัน
 - คาวัสดุในการจัดฝกอบรมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ
เชน วัสดุสํานักงาน และคาใชจายในการจัดทําหลักสูตร
คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ คาใบประกาศนียบัตร 
คาเชาอุปกรณตาง ๆ คาอาหาร ฯลฯ คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

เม.ย-มิย. 51 โครงการจัดเสื้อผาสําหรับเด็กนักเรียน แผนงานการศึกษา 150,220     - - สอบราคา 15 วัน
 - คาใชจายในการจัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียน งานระดับกอนวัยเรียนฯ
เทศบาล คนละ 1 ชุด สําหรับนักเรียน ป.1-ม.3(70%) 
ที่นอกเหนือจากไดรับจัดสรร

เม.ย-มิย. 51 โครงการจัดหาหนังสือสําหรับนักเรียน แผนงานการศึกษา 100,000     - - ตกลงราคา 7 วัน
 - คาใชจายในการจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรีย งานระดับกอนวัยเรียนฯ
โรงเรียนเทศบาลยืมเรียน

สวัสฯ  เม.ย.51  - โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน สรางความเขมแข็งฯ 250,000     จัดทําฎีกา
ปองกัน เม.ย.51 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ แผนงานรักษาความสงบภายใน 45,000       - - 5 วัน

ในชวงเทศกาลสงกรานต
สาธาฯ เม.ย.-ก.ย.51 โครงการฉีดวัคซีนควบคุมและปองกันโรคโค  กระบือ แผนงานพาณิชย 30,000       

ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
สป. พ.ค.-มิ.ย.51  -โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูฯ บริหารทั่วไป / บริหารทั่วไป 100,000     ตกลงราคา 7  วัน จัดซื้อจัดหาตามความจําเปน

พ.ค.-มิ.ย.51  -โครงการอบรมจริยธรรมฯ 50,000       จัดซื้อจัดหาตามความจําเปน
วช. พ.ค. - มิ.ย.51  - โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและ แผนงานบริหารทั่วไป 20,000       ตกลงราคา 7  วัน
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หนาที่ 12 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

เทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ศึกษา พ.ค.-ส.ค.51 คาจางเหมาชาวตางชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน

เทศบาล โดยจายคาตอบแทนตามอัตราที่กําหนดตลอด
ปการศึกษา

สวัสฯ  พ.ค.51  - โครงการจัดซื้อปุยสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 50,000       ตกลงราคา 7  วัน
ภาคเกษตรกร

 พ.ค.51  - โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหาขอ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 20,000       ตกลงราคา 7  วัน
ชุมชนและการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและสตรี

สาธาฯ พ.ค.-ก.ย.51 โครงการตลาดสดบานไผนาซื้อ แผนงานเคหะและชุมชน 40,000       
พ.ค. - ส.ค. 51 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก แผนงานพาณิชย 50,000       

คลัง มิ.ย. - ก.ค. 51 - โครงการอบรมจริยธรรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิ แผนงานบริหารงานคลัง 100,000     -                 -                   ตกลงราคา 7  วัน
การจัดเก็บรายได

ศึกษา มิ.ย. - ก.ค. 51 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด แผนงานการศึกษา 40,000       - - ตกลงราคา 7  วัน
 - วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพ งานการศึกษาไมกําหนดระดับ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ คาใบประกาศนียบัตร 
นียบัตร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหาร
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ในการฝกอบรมและ
จัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด คาเชาที่พัก คาจางเหมา
รถยนต คาของรางวัลและเงินรางวัล คาวัสดุสํานักงาน

มิ.ย. - ก.ค. 51 โครงการแขงขันทางวิชาการ แผนงานการศึกษา 50,000       - - ตกลงราคา 7 วัน
 - คาวัสดุเครื่องเขียน คาวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ เงินราง งานการศึกษาไมกําหนดระดับ
ของรางวัล คาดอกไมธูปเทียน คาพิธีกร คาใบประกาศนียบัตร
คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
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หนาที่ 13 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

กรรมการ/วิทยากร
สวัสฯ  มิ.ย.51  - โครงการประชุมอาสาสมัครปองกันยาเสพติดในชุมช แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 25,000       จัดทําฎีกา
สวัสดิฯ  ก.ค.51  - โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะหแวนตา แผนงานสังคมสงเคราะห 100,000     ตกลงราคา 7  วัน

แกผูมีปญหาทางสายตาที่ดอยโอกาสในเขตเทศบาล
ศึกษา ก.ค. - ส.ค. 51 โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษธรรมชาติและ แผนงานการศึกษา 40,000       - - ตกลงราคา 7 วัน

สิ่งแวดลอม  คาจางเหมายานพาหนะ คาวัสดุเครื่องเขียน งานการศึกษาไมกําหนดระดับ
คาอาหาร ใบประกาศนียบัตรฯ 

ส.ค. 51 โครงการสงเสริมพนักงานเทศบาลพนักงานครูเขารวมแ แผนงานการศึกษา 20,000       - - ตกลงราคา 7 วัน
 -คาใชจายในการจัดสงพนักงานเทศบาลพนักงานครู งานการศึกษาไมกําหนดระดับ
และลูกจางเขารวมแขงขันกีฬาของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
จัดการแขงขันขึ้น

ชาง  ค.รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
 - คาจัดซื้อพันธุหญาแฝก แจกจายใหแกราษฎรในชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน 20,000       ตกลงราคา 7 วัน ตลอดปงบประมาณ
ผานการอบรมใหในปงบประมาณ 2550 เพื่อดําเนินการปลูกเสริม
ในสวนที่เสียหาย 

สป.  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ
 ต.ค.50-ก.ย.51  -คาใชจายในการเลือกตั้งฯ บริหารทั่วไป / บริหารทั่วไป 100,000     ตกลงราคา 7 วัน  เพื่อใชจายในการ

 เตรียมการเลือกตั้ง
คาตอบแทนตาง ๆ 

ที่มีการจัดการเลือกตั้ง
ในชวงเวลาที่ กกต.

กําหนด
 ต.ค.50-ก.ย.51  -คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร บริหารทั่วไป / บริหารทั่วไป 700,000     ตกลงราคา 7 วัน จัดซื้อจัดหาตามความจําเปน
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หนาที่ 14 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

 ต.ค.50-ก.ย.51  -คาเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร(ตางประเทศ) บริหารทั่วไป / บริหารทั่วไป 400,000     ตกลงราคา 7 วัน จัดซื้อจัดหาตามความจําเปน
คลัง ง.รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ แผนงานบริหารทั่วไป 

ต.ค. 50 - ก.ย. 51  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ รายได 70,000       -                 -                   ตกลงราคา 7  วัน
วช.  ต.ค.50 - ก.ย. 51  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม งานวางแผนสถิติและวิชาการ 63,000       ตกลงราคา 8  วัน ขออนุมัติจัดหา

เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น รายได ตามความจําเปน
ศึกษา ง.รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณ แผนงานการศึกษา 150,000     จัดทําฎีกา ตามความจําเปน

รายจายหมวดอื่น ๆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
เชน คาพาหนะ เดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา ที่พัก คาลงทะเบียน
คาธรรมเนียมอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการใหแก พนักงานครูเทศบาล
พนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น

สวัสดิฯ  ต.ค.50 - ก.ย.51  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน งานบริหารทั่วไป 30,000       จัดทําฎีกา ตามความจําเปน
อาณาจักร

ชาง  ต.ค.50 - ก.ย.51 ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา แผนงานอุตสาหกรรมฯ 30,000       จัดทําฎีกา ตามความจําเปน
ลักษณะรายจายหมวดอื่น แผนงานเคหะและชุมชน 30,000       จัดทําฎีกา ตามความจําเปน
 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดินทาง ฯลฯ 

สาธาฯ  ต.ค.50 - ก.ย.51 ง.รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา แผนงานสาธารณสุข 50,000       
ลักษณะรายจายหมวดอื่น แผนงานเคหะและชุมชน 20,000       

แผนงานพาณิชย 10,000       
วัสดุสํานักงาน
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หนาที่ 15 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

สวัสดิฯ  ต.ค.50 - ก.ย.51 วัสดุสํานักงาน งานบริหารทั่วไป 50,000       ตกลงราคา  7  วัน
ชาง .ค.50,ก.พ.51,มิ.ย.5วัสดุสํานักงาน อุตสาหกรรมฯ/เคหะและชุมชน 60,000        -  - ตกลงราคา 7  วัน
สป.  พ.ย.50,เม.ย.51 วัสดุสํานักงาน บริหารทั่วไป/บริหารทั่วไป 280,000     ตกลงราคา  7  วัน จัดซื้อจัดหาตามความจําเปน

 ก.ค.51
คลัง พ.ย. 50 , มี.ค..51 วัสดุสํานักงาน แผนงานบริหารงานคลัง 130,000     -                 -                   ตกลงราคา  7  วัน 3  ครั้ง

และ   ส.ค. 51
ศึกษา พ.ย.50, มี.ค-ก.ค.51วัสดุสํานักงาน แผนงานการศึกษา 120,000     ตกลงราคา 7  วัน

กระดาษถายเอกสาร กระดาษไข แฟม 
ดินสอ  ปากกา ยางลบ  ไมบรรทัด ฯลฯ

ปองกันพ.ย. 50 และ มี.ค 5 วัสดุสํานักงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน 15,000       
เทศกิจ พ.ย. 50 และ มี.ค 5 วัสดุสํานักงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน 6,000         
สาธาฯ พ.ย.50,ก.พ.,พ.ค., วัสดุสํานักงาน แผนงานสาธารณสุข 80,000       

ส.ค.51
วช. ธ.ค. 50 , มี.ค. 51 วัสดุสํานักงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 90,000       ตกลงราคา  7  วัน

มิ.ย.51 ,ก.ย.51
รร. มี.ค.-เม.ย 51 วัสดุสํานักงาน แผนงานการศึกษา 10,000       ตกลงราคา  7  วัน

กระดาษโรเนียว  หมึกโรเนียว น้ํายาลบคํา
ผิด แฟมเอกสาร ดินสอ  ปากกา ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
สวัสดิฯ  ต.ค.50 - ก.ย.51 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานบริหารทั่วไป 5,000         ตกลงราคา  7  วัน
ชาง .ค.50,ก.พ.51,มิ.ย.5วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน 900,000      -  - " 7  วัน

สาธาฯ ต.ค.50 - ก.ย.51 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานสาธารณสุข 2,000         
วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน 16,000       
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หนาที่ 16 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานพาณิชย 2,000         
สป.  พ.ย.50,เม.ย.51, วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานบริหารทั่วไป 75,000       " 7 วัน จัดซื้อจัดหาตามความจําเปน

 ก.ค.51
ปองกันพ.ย. 50  และ ก.ค. 5วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานรักษาความสงบภายใน 20,000       - - " 5 วัน จัดซื้อจํานวน  2  ครั้ง
เทศกิจพ.ย. 50  และ ก.ค. 5วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานรักษาความสงบภายใน 5,000         " 5 วัน
วช. ธ.ค. 50 , มี.ค. 51 วัสดุไฟฟาและวิทยุ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 40,000       ตกลงราคา  7  วัน

มิ.ย.51 ,ก.ย.51
ศึกษา ม.ค.51 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานการศึกษา 10,000       ตกลงราคา

 - คาหลอดไฟฟา  สายไฟฟา  ลําโพง ฯลฯ
คลัง ก.พ. 51 , มิ.ย. 51 วัสดุไฟฟาและวิทยุ งานบริหารงานคลัง 5,000         -                 -                   ตกลงราคา 7  วัน 2   ครั้ง
รร. มี.ค.-เม.ย 51 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานการศึกษา 10,000       ตกลงราคา 7 วัน

หลอดไฟฟา สวิทซไฟฟา สายไฟฟา ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว

สาธาฯ ต.ค.50 - ก.ย.51 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานสาธารณสุข 10,000       
แผนงานเคหะและชุมชน 180,000     

แผนงานพาณิชย 10,000       
ชาง .ค.50,ก.พ.51,มิ.ย.5วัสดุงานบานงานครัว อุตสาหกรรมฯ 20,000        -  - " 7  วัน

สป.  พ.ย.50,เม.ย.51 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานบริหารทั่วไป 17,000       " 7 วัน จัดซื้อจัดหาตามความจําเปน
 ก.ค.51

ปองกัน พ.ย.50 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานรักษาความสงบภายใน 10,000       - - " 5 วัน
เทศกิจ พ.ย.50 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานรักษาความสงบภายใน 3,000         
ศึกษา ธ.ค.50 - ก.ย.51 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานการศึกษา 180,000     แบงซื้อใหศูนย 1,2,3
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หนาที่ 17 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

จาน  ชอน ซอม ปลอกหมอน หมอน ฯลฯ
คลัง ก.พ. 51 , มิ.ย. 51 วัสดุงานบานงานครัว บริหารงานคลัง 5,000         -                 -                   ตกลงราคา 7  วัน  2   ครั้ง
รร. มี.ค.-เม.ย 51 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานการศึกษา 10,000       ตกลงราคา 7 วัน

แปรง  ไมกวาด ผาปูที่นอน ปลอกหมอน
หมอน  ผาหม ผาปูโตะ  ถวย ชาม ฯลฯ

สวัสดิฯ พ.ค.,ส.ค.51 วัสดุงานบานงานครัว งานบริหารทั่วไป 20,000       ตกลงราคา 7  วัน
วช. ก.ค. 51 วัสดุงานบานงานครัว งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,000         ตกลงราคา  7  วัน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
สป.  ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานบริหารงานทั่วไป 260,000     " 7  วัน เบิกจายเดือนละ 2 ครั้ง
คลัง ต.ค. 50-ก.ย. 51 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น บริหารงานคลัง /รายได 50,000       -                 -                   ตกลงราคา 7  วัน
วช.  ต.ค.50 - ก.ย. 51 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น บริหารงานทั่วไป / รายได 50,000       ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดหา
ศึกษา ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานการศึกษา 100,000     ตกลงราคา 7  วัน
สวัสดิฯ  ต.ค.50 - ก.ย.51 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น งานบริหารทั่วไป 50,000       ตกลงราคา
ปองกัน ต.ค. 50 - ก.ย. 51 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานรักษาความสงบภายใน 230,000     - - " 5  วัน จัดซื้อเดือนละ  2  ครั้ง
เทศกิจ ต.ค. 50 - ก.ย. 51 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานรักษาความสงบภายใน 25,000       
ชาง  ต.ค. 50 - ก.ย. 51 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานเคหะและชุมชน 800,000      -  - " 7  วัน
รร. ต.ค.50 - ก.ย.51 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานการศึกษา 5,000         ตกลงราคา 7  วัน

น้ํามันเบนซิล  ดีเซล น้ํามันจารบี ฯลฯ
สาธาฯ ต.ค.50 - ก.ย. 51 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานสาธารณสุข 100,000     

แผนงานเคหะและชุมชน 1,650,000  
แผนงานพาณิชย 50,000       

วัสดุคอมพิวเตอร
ชาง .ค.50,ก.พ.51,มิ.ย.5วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานอุตสาหกรรมฯ 50,000        -  - " 7  วัน
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หนาที่ 18 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

สาธาฯ ต.ค.50 - ก.ย. 51 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานสาธารณสุข 30,000       
แผนงานเคหะและชุมชน 10,000       

สป.  พ.ย.50,เม.ย.51 วัสดุคอมพิวเตอร บริหารทั่วไป/บริหารทั่วไป 38,000         " 7  วัน จัดซื้อจัดหาตามความจําเปน
 ก.ค.51

คลัง พ.ย. 50 , มี.ค. 51 วัสดุคอมพิวเตอร บริหารงานคลัง /รายได 50,000       -                 -                   ตกลงราคา  7  วัน
และ  ส.ค. 51

ศึกษา พ.ย.-ส.ค.51 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานการศึกษา 50,000       ตกลงราคา 7  วัน
แผนหรือจานบันทึกขอมูล หมึกพิพ ฯลฯ

วช. ธ.ค. 50 , มี.ค. 51 วัสดุคอมพิวเตอร งานวางแผนสถิติและวิชาการ 130,000     ตกลงราคา  7  วัน
มิ.ย.51 ,ก.ย.51

ปองกัน ธ.ค.50 ,มี.ค. 51 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานรักษาความสงบภายใน 10,000       - - " 5  วัน จัดซื้อจํานวน  2  ครั้ง
เทศกิจ ธ.ค.50 ,มี.ค. 51 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,000         
สวัสดิฯ มี.ค.,ส.ค.51 วัสดุคอมพิวเตอร งานบริหารทั่วไป 30,000       ตกลงราคา 5  วัน
รร. มี.ค.-เม.ย 51 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานการศึกษา 25,000       ตกลงราคา 7  วัน

 - แผนหรือจานบันทึกขอมูล หมึกพิพ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง

ชาง .ค.50,ก.พ.51,มิ.ย.5วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 200,000      -  - " 7  วัน
สาธาฯ ต.ค.50 - ก.ย.51 วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานสาธารณสุข 10,000       

วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานเคหะและชุมชน 110,000     
สป.  พ.ย.50,เม.ย.51 วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานบริหารทั่วไป 20,000       " 7   วัน จัดซื้อจัดหาตามความจําเปน

 ก.ค.51
ปองกัน พ.ย.50 - ก.ย. 51 วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานรักษาความสงบภายใน 50,000       - - " 5  วัน ตลอดปงบประมาณ
เทศกิจ พ.ย.50 - ก.ย. 51 วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานรักษาความสงบภายใน 5,000         
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หนาที่ 19 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

คลัง ธ.ค. 50 , มี.ค. 51 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานบริหารทั่วไป 10,000       -                 -                   ตกลงราคา 7  วัน 3  ครั้ง
และ  ก.ค. 51

วช. ธ.ค. 50 , มี.ค. 51  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงาน 9,000         ตกลงราคา  7  วัน
มิ.ย.51 ,ก.ย.51

ศึกษา ม.ค.51 วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานการศึกษา 20,000       ตกลงราคา 7  วัน
 - แบตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ฯ

สวัสดิฯ เม.ย.,ก.ย.51 วัสดุยานพาหนะและขนสง งานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,000       ตกลงราคา 7  วัน
วัสดุกอสราง

ชาง .ค.50,ก.พ.51,มิ.ย.5วัสดุกอสราง แผนงานเคหะและชุมชน 2,000,000   -  - " 7  วัน
สาธาฯ ต.ค. 50 - ก.ย. 51 วัสดุกอสราง แผนงานสาธารณสุข 10,000       

วัสดุกอสราง แผนงานเคหะและชุมชน 350,000     
วัสดุกอสราง แผนงานพาณิชย 40,000       

สป.  ก.พ.,พ.ค.,ก.ค. 51 วัสดุกอสราง แผนงานบริหารทั่วไป 15,000       " 7  วัน จัดซื้อจัดหาตามความจําเปน
ศึกษา ก.พ.51 วัสดุกอสราง แผนงานการศึกษา 10,000       ตกลงราคา 7  วัน

 - ทินเนอร  สี  หิน ทีอ ตะปู ฯลฯ
สวัสดิฯ  มี.ค. 51,ก.ย.51 วัสดุกอสราง งานบริหารทั่วไป 10,000       ตกลงราคา 7  วัน
รร. มี.ค.-เม.ย 51 วัสดุกอสราง แผนงานการศึกษา 25,000       ตกลงราคา 7  วัน

น้ํามันทาไม ทินเนอร  สี หิน แปรง ฯลฯ
ปองกัน มิ.ย.51 วัสดุกอสราง แผนงานรักษาความสงบภายใน 14,000       - - " 5  วัน
เทศกิจ มิ.ย.51 วัสดุกอสราง แผนงานรักษาความสงบภายใน 1,000         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วช.  ต.ค.50 - ก.ย. 51 วัสดุโฆษณาและเผยแพร งานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,000       ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดหา

สวัสดิฯ  ต.ค.50 - ก.ย.51 วัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 10,000       ตกลงราคา  7  วัน
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หนาที่ 20 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

ชาง .ค.50,ก.พ.51,มิ.ย.5  วัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานอุตสาหกรรมฯ 10,000        -  - " 7  วัน
สาธาฯ ต.ค.50 - ก.ย. 51 วัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานสาธารณสุข 10,000       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานเคหะและชุมชน 30,000       
คลัง ธ.ค. 50 , มี.ค. 51 วัสดุโฆษณาและเผยแพร รายได 30,000       -                 -                   ตกลงราคา 7  วัน

และ พ.ค. 51
ศึกษา ม.ค.51 วัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานการศึกษา 5,000         ตกลงราคา 7  วัน ตามความจําเปน

ปายนิเทศ  ปายคัตเอาร โปสเตอร ฯลฯ
สป.  ก.พ.,พ.ค.,ก.ค.51 วัสดุโฆษณาและเผยแพร บริหารทั่วไป/บริหารทั่วไป 7,000         " 7  วัน จัดซื้อจัดหาตามความจําเปน
รร. มี.ค.-เม.ย 51 วัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานการศึกษา 10,000       ตกลงราคา 7  วัน

สําหรับโรงเรียนเทศบาล เชน โปสเตอร
โฟม มวนวีดีโอ มวนเทป ปายนิเทศ ฯลฯ

ปองกัน ก.ค.51 วัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,000         - - " 5  วัน
เทศกิจ ก.ค.51 วัสดุโฆษณาและเผยแพร แผนงานรักษาความสงบภายใน 1,000         

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
สาธาฯ พ.ย.50 - มี.ค. 51 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย แผนงานสาธารณสุข 125,000     

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย แผนงานพาณิชย 25,000       
วัสดุกีฬา

รร. มี.ค.-เม.ย 51 วัสดุกีฬา แผนงานการศึกษา 2,000         ตกลงราคา 7  วัน
คาหวงยาง  ลูกบอล ลูกปวปอง ฯลฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ

ศึกษา ก.ค.51 วัสดุกีฬา แผนงานการศึกษา 147,000     ตกลงราคา 7  วัน
คาหวงยาง  ลูกบอล ลูกปวปอง ฯลฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ

วัสดุการศึกษา
ศึกษา ก.ค.51 วัสดุการศึกษา แผนงานการศึกษา 25,000       ตกลงราคา 7  วัน
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หนาที่ 21 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

หุนจําลองตาง ๆ วีดีทัศน รองอักษร ฯลฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ
วัสดุเครื่องแตงกาย

ชาง .ค.50,ก.พ.51,มิ.ย.5วัสดุเครื่องแตงกาย อุตสาหกรรมฯ/เคหะและชุมชน 25,000        -  - " 7 วัน
สาธาฯ ธ.ค.50 - ก.พ.51 วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานสาธารณสุข 10,000       

วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานเคหะและชุมชน 58,000       
วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานพาณิชย 2,000         

ศึกษา ก.ค.51 วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานการศึกษา 50,000       ตกลงราคา 7  วัน
 -เสื้อ กางเกง ผาชุดกีฬา ศูนยเด็ก ฯลฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ

ปองกัน เม.ย.51 วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานรักษาความสงบภายใน 20,000       - - ตกลงราคา 7  วัน
เทศกิจ เม.ย.51 วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานรักษาความสงบภายใน 10,000       
รร. มี.ค.-เม.ย 51 วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานการศึกษา 20,000       ตกลงราคา 7   วัน

 - ชุดแสดงละคร ชุดนาฏศิลปของโรงเรียนฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ
วัสดุดนตรี

รร. มี.ค.-เม.ย 51 วัสดุดนตรี แผนงานการศึกษา 2,000         ตกลงราคา 7   วัน
 -เมโรเดี่ยน  กลอง ฉิ่ง ฉาบและวัสดุอื่น ๆ งานระดับกอนวัยเรียนฯ

ศึกษา เม.ย-ก.ค.51 วัสดุรายหัวโรงเรียนเทศบาล แผนงานการศึกษา 832,042     สอบราคา 15 วัน
วัสดุอุปกรณการศึกษา วัสดุสื่อการเรียน งานระดับกอนวัยเรียนฯ
การสอน วัสดุงานบานงานครัว ฯ

ศึกษา เม.ย-ก.ค.51 วัสดุรายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศูนย แผนงานการศึกษา/เงินอุดหนุน 328,614     สอบราคา 15 วัน
งานการศึกษาไมกําหนดระดับ

ศึกษา พ.ค.51 วัสดุประจําหองเรียนระดับอนุบาล แผนงานการศึกษา/เงินอุดหนุน 5,000         ตกลงราคา 5  วัน
สํารับสี่หองเรียนเดิม 4   หองใหม 2 หอง

วัสดุเครื่องดับเพลิง
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หนาที่ 22 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

สาธาฯ พ.ย.- ธ.ค. 51 วัสดุเครื่องดับเพลิง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000       
ปองกัน มี.ค. ,ส.ค. 51 วัสดุเครื่องดับเพลิง แผนงานรักษาความสงบภายใน 50,000       - - " 5  วัน จัดซื้อจํานวน  2  ครั้ง

วัสดุการเกษตร
ชาง .ค.50,ก.พ.51,มิ.ย.5วัสดุการเกษตร เคหะและชุมชน 600,000      -  - " 7  วัน
ศึกษา ม.ค.51 วัสดุการเกษตร แผนงานการศึกษา 20,000       ตกลงราคา  7  วัน

 - บัวรดน้ํา  พรั่ว  ชอนพรวนดิน ฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ
รร. มี.ค.-เม.ย 51 วัสดุการเกษตร แผนงานการศึกษา 15,000       ตกลงราคา  7  วัน

บัวรดน้ํา  พรั่ว  ชอนพรวนดิน ฯ งานระดับกอนวัยเรียนฯ
ชาง .ค.50,ก.พ.51,มิ.ย.5วัสดุสํารวจ เคหะและชุมชน 5,000          -  - " 7  วัน
ศึกษา ก.พ.-มี.ค.51 วัสดุหองสมุด แผนงานการศึกษา 10,000       ตกลงราคา 5  วัน

งานการศึกษาไมกําหนดระดับ
สป. เม.ย.51,ส.ค.51 วัสดุอื่นๆ 3,000         " 7  วัน จัดซื้อจัดหาตามความจําเปน
ชาง .ค.50,ก.พ.51,มิ.ย.5วัสดุอื่น ๆ แผนงานเคหะและชุมชน 5,000          -  - " 7  วัน

สาธาฯ ต.ค. 50 - ก.ย. 51 วัสดุอื่นๆ แผนงานเคหะและชุมชน 1,000         
หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คลัง ธ.ค. 50- ม.ค. 51 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร- ปริ๊นเตอร แผนงานบริหารงานคลัง อุดหนุนทั่วไป 110,000           สอบราคา 30  วัน

พรอมโตะเกาอี้  จํานวน   2   ชุด
ม.ค.51 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร แผนงานบริหารงานทั่วไป อุดหนุนทั่วไป 63,200              ตกลงราคา       15  วัน

เลเซอร และโตะวาง + เกาอี้ งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ม.ค.51 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ แผนงานบริหารงานทั่วไป อุดหนุนทั่วไป 35,000 ตกลงราคา 7  วัน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ปองกัน ม.ค.51 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แผนงานรักษาความสงบภายใน อุดหนุนทั่วไป 63,200              ตกลงราคา 7  วัน

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\จารุมาศ : พิมพ



หนาที่ 23 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

พรอมปริ้นเตอร
วช.  ก.พ. 51 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบทัชสกรีน แผนงานบริหารงานทั่วไป อุดหนุนทั่วไป 72,000              ตกลงราคา       15  วัน

พรอมตูใส งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สป.  เม.ย.51 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค   1   เครื่อง แผนงานบริหารทั่วไป อุดหนุนทั่วไป 45,000              ตกลงราคา 7  วัน

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
วช. ธ.ค. 50 โครงการจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล ความละเอียด งานวางแผนสถิติและวิชาการ อุดหนุนทั่วไป 6,100                ตกลงราคา 15  วัน

ไมนอยกวา 4  ลานพิกเซล  จํานวน  1  เครื่อง  
ปองกัน ธ.ค.50 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง แผนงานรักษาความสงบภายใน อุดหนุนทั่วไป 12,000              " 7   วัน
สป. ก.พ.51  -โทรทัศนสี จอแบน จํานวน 1 เครื่อง แผนงานบริหารทั่วไป 9,000         ตกลงราคา 7   วัน
รร. มี.ค.-เม.ย 51 โครงการจัดซื้อบอรดประชาสัมพันธ แผนงานการศึกษา 10,000       ตกลงราคา 7   วัน

กํามะหยี่ขนาดใหญ จํานวน 1 ชุด สําหรับ งานระดับกอนวัยเรียนฯ
โรงเรียนเทศบาลบานไผ

ครุภัณฑสํานักงาน
สาธาฯ ธ.ค. 50 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แผนงานสาธารณสุข 27,000       

ชนิดติดตั้งพรอมติดตั้ง
คลัง ม.ค.51 โครงการจัดซื้อตูเก็บแผนที่  จํานวน  1  ตู เงินอุดหนุนทั่วไป 6,300         -                 -                   ตกลงราคา  15  วัน
ศึกษา ม.ค.-ก.พ.51 โครงการจัดซื้อเกาอี้พลาสติกอยางดี  จํานวน 300 ตัว แผนงานการศึกษา 75,000       - ตกลงราคา 7   วัน

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย งานระดับกอนวัยเรียนฯ
ม.ค.-ก.พ.51 โครงการจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน สําหรับ แผนงานการศึกษา 14,080       - ตกลงราคา 7   วัน

 กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ม.ค.-ก.พ.51 โครงการจางเหมาจัดทําโตะพับขาเหล็ก แผนงานการศึกษา 105,000     - สอบราคา 15  วัน

สําหรับกองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ปองกัน ม.ค.51 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 3-6  พรอมเกาอี้ แผนงานรักษาความสงบภายใน อุดหนุนทั่วไป 3,200                ตกลงราคา 7   วัน

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\จารุมาศ : พิมพ



หนาที่ 24 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

ม.ค.51 โครงการจัดซื้อตูเก็บเสื้อผา แผนงานรักษาความสงบภายใน อุดหนุนทั่วไป 11,600              ตกลงราคา 5   วัน
ก.พ.51 โครงการจัดซื้อเตียงนอนเหล็ก แผนงานรักษาความสงบภายใน อุดหนุนทั่วไป 36,000              ตกลงราคา 7  วัน

เทศกิจ ม.ค.51 โครงการจัดซื้อตูเก็บเสื้อผา แผนงานรักษาความสงบภายใน อุดหนุนทั่วไป 5,800                ตกลงราคา 5   วัน
วช.  ก.พ. 51 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง อุดหนุนทั่วไป 38,000 ตกลงราคา 7  วัน

 ก.พ. 51 โครงการจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน อุดหนุนทั่วไป 4,000                ตกลงราคา 7  วัน
ศึกษา ก.พ.-มี.ค.51 โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก แผนงานการศึกษา 21,120       ตกลงราคา 7  วัน

จํานวน 6 ตู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รร. มี.ค.-เม.ย 51 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 2ชั้น แผนงานการศึกษา 21,300       ตกลงราคา 7  วัน

จํานวน 6 ตู งานระดับกอนวัยเรียนฯ
มี.ค.-เม.ย 51 โครงการจัดซื้อตูล็อกเกอร  35 ชอง จํานวน 4 ตู แผนงานการศึกษา 12,760       ตกลงราคา 7  วัน

สําหรับโรงเรียน งานระดับกอนวัยเรียนฯ
มี.ค.-เม.ย 51 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 9 เครื่อง แผนงานการศึกษา 350,000     สอบราคา 7  วัน

สําหรับโรงเรียนเทศบาล งานระดับกอนวัยเรียนฯ
มี.ค.-เม.ย 51 โครงการจัดซื้อแทงคน้ําอลูมิเนียม ความจุ 2,000 ลิตร แผนงานการศึกษา 24,000       ตกลงราคา 7  วัน

สําหรับโรงเรียนเทศบาล งานระดับกอนวัยเรียนฯ
มี.ค.-เม.ย 51 โครงการจัดซื้อโตะญี่ปุนและเบาะรองนั่งโตะญี่ปุน แผนงานการศึกษา 5,000         ตกลงราคา 7  วัน

ขนาดใหญ  จํานวน  10  ตัว งานระดับกอนวัยเรียนฯ
ศึกษา มี.ค.-เม.ย.51 โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ ครูระดับ 1-2 จํานวน 10 แผนงานการศึกษา 21,900       - ตกลงราคา 7  วัน

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานระดับกอนวัยเรียนฯ
พ.ค.-มิ.ย.51 โครงการจัดซื้อตูล็อคเกอรสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แผนงานการศึกษา 20,000       - ตกลงราคา 7  วัน

งานระดับกอนวัยเรียนฯ
พ.ค.-มิ.ย.51 โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเทาขนาด  3 ชั้น แผนงานการศึกษา 27,000       - ตกลงราคา 7  วัน

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานระดับกอนวัยเรียนฯ

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\จารุมาศ : พิมพ



หนาที่ 25 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

สวัสดิฯ โครงการจัดซื้อตูเย็นไมนอยกวา 9 คิว ประหยัดไฟเบอร แผนงานสรางความเขมแข็งฯ อุดหนุนทั่วไป 13,600              ตกลงราคา 5  วัน
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

สาธาฯ พ.ย.50 - ม.ค.51 โครงการจัดซื้อแปรงกวาดพื้นของรถดูดฝุน แผนงานเคหะและชุมชน 100,000     ตกลงราคา 5  วัน
คลัง ธ.ค.50 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด100 ซีซี จํานวน 1 เงินอุดหนุนทั่วไป 36,000       ตกลงราคา 15  วัน

ปองกัน ม.ค.51 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนตแบบผูชาย แผนงานรักษาความสงบภายใน อุดหนุนทั่วไป 80,000              ตกลงราคา 7  วัน
เทศกิจ ม.ค.51 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนตแบบผูชาย แผนงานรักษาความสงบภายใน อุดหนุนทั่วไป 80,000              ตกลงราคา 7   วัน
ชาง ม.ค. 51 - มี.ค. 51 โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก ขนาด 1 ตัน อุตสาหกรรมฯ 790,000     สอบราคา 30 วัน

ม.ค. 51 - มี.ค. 51 โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําแบบเอนกประสงค อุตสาหกรรมฯ 2,000,000  สอบราคา 30 วัน
ครุภัณฑหองสมุด

ศึกษา ก.พ.-มี.ค.51 โครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสารชนิดเอียงสําหรับหองสมุ แผนงานการศึกษา 8,000         ตกลงราคา 7  วัน
งานการศึกษาไมกําหนดระดับ

รร. มี.ค.-เม.ย 51 โครงการจัดซื้อครุภัณฑหองสมุด แผนงานการศึกษา 15,000       ตกลงราคา 7  วัน
ชั้นวางหนังสือสําเร็จรูปจํานวน  5  ตัว งานระดับกอนวัยเรียนฯ
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 

ครุภัณฑการศึกษา
ศึกษา ม.ค.-ก.พ.51 โครงการจัดซื้อโตะหมูอนุบาล แผนงานการศึกษา 22,500       - ตกลงราคา 7  วัน

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย งานระดับกอนวัยเรียนฯ
ครุภัณฑงานบานงานครัว

สาธาฯ พ.ย.50 - ม.ค.51 โครงการจัดซื้อถังขยะแบบตาขายคัดแยกขยะรีไซเคิล แผนงานเคหะและชุมชน 40,000       
ต.ค.50.-ก.พ.51 โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย แผนงานเคหะและชุมชน 97,500       

ศึกษา ก.พ.-มี.ค.51 โครงการจัดซื้อชั้นเหล็กแสตนเลสเก็บถาดอาหาร แผนงานการศึกษา 100,000     - ตกลงราคา 7  วัน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย งานระดับกอนวัยเรียนฯ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
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หนาที่ 26 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

สาธาฯ ธ.ค.50 - เม.ย. 51 โครงการจัดซื้อเครื่องชอตสลบไฟฟา พรอมติดตั้ง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000     
ครุภัณฑโรงงาน

สาธาฯ พ.ย.- ธ.ค.50 โครงการจัดซื้อเครื่องหินเจีย พรอมอุปกรณประกอบ แผนงานเคหะและชุมชน 10,000       
พ.ย.- ธ.ค.50 โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000       
พ.ย.- ธ.ค.50 โครงการจัดซื้อสวานเจาะคอนกรีต แผนงานเคหะและชุมชน 3,740         

สาธาฯ พ.ย.- ธ.ค.50 โครงการจัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต แผนงานเคหะและชุมชน 46,000       
พ.ย.- ธ.ค.50 โครงการจัดซื้อรถเข็นปูน แผนงานเคหะและชุมชน 4,000         

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
สป. ต.ค.50.-ม.ค.51 โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติฯบริเวณสี่แยก แผนงานบริหารทั่วไป อุดหนนุทั่วไป 1,900,000        สอบราคา 180 วัน

ชนบทเขาบานไผ
สาธาฯ ต.ค.50 - ก.ย.51 โครงการจางที่ปรึกษาความเหมาะสมในการกอสราง แผนงานพาณิชย อุดหนนุทั่วไป 200,000           สอบราคา 30 วัน

โรงฆาสัตว
สาธาฯ พ.ย.50 - เม.ย.51 โครงการปรับปรุงเตาแกลบใหเปนเตาแกสโรงฆาสัตว แผนงานพาณิชย อุดหนนุทั่วไป 50,000              ตกลงราคา 7 วัน
สป. พ.ย.-ธ.ค.51 โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติฯ แผนงานบริหารทั่วไป อุดหนนุทั่วไป 200,000           สอบราคา 45 วัน

บริเวณสะพานลอย  ถนนมิตรภาพ
คลัง ธ.ค. 50 - ม.ค. 51 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป อุดหนนุทั่วไป 80,000              ตกลงราคา 30  วัน

ปองกัน ธ.ค.50 โครงการจัดทําประตูจุดตรวจทางเขาออกหนางานปองก แผนงานรักษาความสงบภายใน อุดหนนุทั่วไป 100,000           สอบราคา 120 วัน
สาธาฯ ธ.ค.50 - เม.ย. 51 โครงการปรับปรุงสถานที่จัดเก็บคาธรรมเนียม แผนงานเคหะและชุมชน อุดหนนุทั่วไป 30,000              ตกลงราคา 7 วัน

ใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ศึกษา ม.ค.-ก.พ.51 โครงการจัดทําปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แผนงานการศึกษา อุดหนนุทั่วไป 30,000              ตกลงราคา 7 วัน

จัดทําปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 จํานวน 1 ปาย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ม.ค.-ก.พ.51 โครงการจัดทําเสาธงพรอมฐาน แผนงานการศึกษา อุดหนนุทั่วไป 60,000              ตกลงราคา 7 วัน

ชาง ม.ค. 51 - มี.ค. 51 โครงการจางทําการศึกษาออกแบบสํานักงาน แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 400,000           ตกลงราคา 60  วัน
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หนาที่ 27 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

เทศบาลและปรับปรุงภูมิทัศนภายใน  
สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ

ม.ค. 51 - มี.ค. 51 โครงการปรับปรุงอาคารกองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 300,000           สอบราคา 120  วัน
ม.ค. 51 - มี.ค. 51 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนน แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 122,850           สอบราคา 120  วัน

หนองลุมพุก ซอย 1 ชวงที่ 1
ม.ค. 51 - มี.ค. 51 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 317,200           สอบราคา 120  วัน

เชื่อมถนนเขาบานโสกตลิ่ง
ม.ค. 51 - มี.ค. 51 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเชื่อม แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 756,200           สอบราคา 120  วัน

ซอยประปา 1 - ซอยประปา 2
สาธาฯ ม.ค. - ก.ย.51 โครงการจางออกแบบโรงฆาสัตวแบบมาตรฐาน แผนงานพาณิชย อุดหนนุทั่วไป 350,000           สอบราคา 30 วัน
ศึกษา ก.พ.-มี.ค.51 โครงการกอสรางโครงหลังคาคลุมบริเวณ แผนงานการศึกษา อุดหนนุทั่วไป 300,000           สอบราคา 30 วัน

ที่ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายพรอมกอสราง งานระดับกอนวัยเรียนฯ
รั้วไมระแนง  จํานวน 3 แหง

ก.พ.-มี.ค.51 โครงการกอสรางพักภารโรงพรอมโรงอาหาร แผนงานการศึกษา อุดหนนุทั่วไป 300,000           สอบราคา 30 วัน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รร. มี.ค.-เม.ย 51 โครงการตอเติมโรงอาหาร แผนงานการศึกษา อุดหนนุทั่วไป 200,000           สอบราคา 30 วัน
ตอเติมโรงอาหารทางดานทิศตะวันตก งานระดับกอนวัยเรียนฯ
กวาง 4  ยาว 9 เมตร สูงเทาอาคารเดิม
หลังคาโครงเหล็ก มุงกระเบื้อง

มี.ค.-เม.ย 51 โครงการติดตั้งรางน้ําอาคารอนุบาล แผนงานการศึกษา/เงินอุดหนุน อุดหนนุทั่วไป 10,000              ตกลงราคา 7  วัน
รางน้ํารองน้ําฝนใสแทงคน้ํา อาคารอนุบาล งานระดับกอนวัยเรียนฯ
แบบแปลนเทศบาลกําหนด

มี.ค.-เม.ย 51 โครงการกอสรางสถานที่จอดรถของนักเรียน แผนงานการศึกษา อุดหนนุทั่วไป 150,000           สอบราคา 30 วัน

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\จารุมาศ : พิมพ



หนาที่ 28 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

สําหรับนักเรียน หลังอาคารเรียนที่ 1 ตอเติมหลังคา งานระดับกอนวัยเรียนฯ
และเทพื้นคอนกรีตตามแบบแปลนของเทศบาล

มี.ค.-เม.ย 51 โครงการจัดสวนหยอมหนาอาคาร 2 แผนงานการศึกษา อุดหนนุทั่วไป 30,000              ตกลงราคา 7  วัน
ตามแบบแปลนของเทศบาล งานระดับกอนวัยเรียนฯ

สป. เม.ย.-ก.ค.51 โครงกอสรางกําแพงและรั้วกั้นดานหลังบานพักพนักงา แผนงานบริหารทั่วไป อุดหนนุทั่วไป 200,000           สอบราคา 60  วัน
เทศบาล

ศึกษา เม.ย-พ.ค.51 โครงการจัดทําที่ประดิษฐานพระพุทธรูป แผนงานการศึกษา  อุดหนนุทั่วไป 40,000              ตกลงราคา 7  วัน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ชาง เม.ย. 51 - มิ.ย. 51 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 190,575           สอบราคา 120  วัน
ถนนซอยแยกซอยแกวทรานี ดานทิศใต

เม.ย. 51 - มิ.ย. 51 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 587,000           สอบราคา 120  วัน
ซอยหลังรานวีระชัยอลูมิเนียม

เม.ย. 51 - มิ.ย. 51 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยศาลเจา แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 1,351,250        สอบราคา 120  วัน
(หนารานลาบเปดแมสมจิตร)

เม.ย. 51 - มิ.ย. 51 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยคึกฤทธิ์ 1 แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 251,000           สอบราคา 120  วัน
( ดานตะวันตกสระคึกฤทธิ์ )

เม.ย. 51 - มิ.ย. 51 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยคึกฤทธิ์ 2 แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 154,000           สอบราคา 120  วัน
 ( ดานทิศตะวันออกสระคึกฤทธิ์ )

เม.ย. 51 - มิ.ย. 51 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกคลองชลประทา แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 99,400              สอบราคา 120  วัน
ดานทิศใต ขางซอยมหาชัย

เม.ย. 51 - มิ.ย. 51 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกขางวัดปาชัยวาริ แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 149,000           สอบราคา 120  วัน
 

 ก.ค. 51 - ก.ย. 51 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเอี่ยมไพบูลย ซอย 3 แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 452,400           สอบราคา 120  วัน
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หนาที่ 29 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

 ก.ค. 51 - ก.ย. 51 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 772,500           สอบราคา 120  วัน
 ก.ค. 51 - ก.ย. 51 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยก แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 121,500           สอบราคา 120  วัน

บานเกิ้ง ซอย 10/1
 ก.ค. 51 - ก.ย. 51 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง ซอย 1 แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 153,900           สอบราคา 120  วัน

 
 ก.ค. 51 - ก.ย. 51 โครงการกอสรางทอระบายน้ําบานเกิ้ง ซอย 3 แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 463,600           สอบราคา 120  วัน
 ก.ค. 51 - ก.ย. 51 โครงการปรับปรุงผิวจราจรบานเกิ้ง  ซอย 3 แผนงานอุตสาหกรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 78,650              สอบราคา 120  วัน

สวัสดิฯ ม.ค. -   เม.ย.51 โครงการบานทองถิ่นเพื่อประชาชน แผนงานสงเสริมและสนับสนุน- อุดหนนุทั่วไป 120,000           สอบราคา 30 วัน
ความเขมแข็งของชุมชน

ก.พ. - พ.ค. 51 โครงการกอสรางลานกีฬาในชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งฯ อุดหนนุทั่วไป 150,000           สอบราคา 30 วัน
หมวดเงินอุดหนุน

ศึกษา ต.ค.50-ก.ย.51 เงินอุดหนุนกีฬา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 150,000           จัดทําฎีกา 15 วัน จัดสรรใหแตละ
เงินอุดหนุนกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาระดับภาค  หนวยงาน

ต.ค.-ธ.ค.50 เงินอุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 410,000           จัดทําฎีกา 15 วัน
เงินอุดหนุนสงเสริมการจัดกิจการงานเทศกาลไหม  
และงานกาชาด

ต.ค.50-ก.ย.51 เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาล แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ อุดหนนุทั่วไป 980,000           จัดทําฎีกา 15 วัน จัดสรรใหตามวัดแต
ใหวัดในเขตเทศบาล จํานวน 10 วัด  ละวัด
ยกเวนวัดโพธิ์กลางบานกิ้ง,หนองลุมพุก
วัดคุมจัดสรร  วัดละ 20,000.- บาท

สวัสดิฯ ธ.ค.50 - มี.ค.51  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัด แผนงานสรางความเขมแข็งฯ เงินอุดหนุนฯ 20,000 จัดทําฎีกา กองคลัง
ขอนแกน

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\จารุมาศ : พิมพ



หนาที่ 30 ผด.2
ชวงเวลา กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ 
ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

ธ.ค.51  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปองกันและปราบ เงินอุดหนุนฯ 30,000 จัดทําฎีกา กองคลัง
ปรามยาเสพติด อําเภอบานไผ

มี.ค.51  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวันสตรีสากลโลก แผนงานสรางความเขมแข็งฯ เงินอุดหนุนฯ 10,000 จัดทําฎีกา กองคลัง
พ.ค.51  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปองกันและปราบ เงินอุดหนุนฯ 30,000 จัดทําฎีกา กองคลัง

ปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแกน
พ.ค.51  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อเอา เงินอุดหนุนฯ 60,000 จัดทําฎีกา กองคลัง

ชนะยาเสพติด สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผ
สาธาฯ ต.ค.-ธ.ค.50, โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือ แผนงานสาธารณสุข เงินอุดหนุน 100,000 จัดทําฎีกา กองคลัง

ก.ย.-51 ผูปวยเอดส
ต.ค.-ธ.ค.50, เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข เงินอุดหนุน 260,000 จัดทําฎีกา กองคลัง
ก.ย.-51 โครงการอุดหนุนบริจาคโลหิตชวยเพื่อนมนุษย แผนงานสาธารณสุข เงินอุดหนุน 30,000 จัดทําฎีกา กองคลัง

หมวดรายจายอื่น ๆ 
สวัสดิฯ ต.ค.50 - ก.ย.51  -  โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แผนงานสังคมสงเคราะห เงินอุดหนุนฯ 5,820,000 จัดทําฎีกา ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.50 - ก.ย.51  - โครงการสงเคราะหผูพิการและผูปวยโรคเอดสที่ แผนงานสังคมสงเคราะห เงินอุดหนุนฯ 822,000 จัดทําฎีกา ตลอดปงบประมาณ
ดอยโอกาสในสังคม

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\จารุมาศ : พิมพ


