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แบบ ผด.2

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

 ต.ค. 2551 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน แผนงานการศาสนาวัฒน 57,000           ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค. - พ.ย. 2551 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล แผนงานการศึกษา 1,460,000      สอบราคา
 ต.ค. - พ.ย. 2551 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นระดับภาค
แผนงานการศาสนาวัฒน           140,000 ตกลงราคา 7  วัน

ต.ค. - พ.ย. 2551 โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ แผนงานการศึกษา 250,000         ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค. - พ.ย. 2551 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศู แผนงานการศึกษา 618,000         สอบราคา
ต.ค. - พ.ย. 2551 โครงอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดเทศบาล แผนงานการศึกษา 1,156,350      สอบราคา
 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานอุตสาหกรรม ฯ 1,000,000      ตกลงราคา 7  วัน เบิกจาย
 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000           ตกลงราคา  7  วัน เดือนละ
 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานเคหะและชุมชน 1,000,000      ตกลงราคา 7  วัน  2  ครั้ง 
 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น งานบริหารทั่วไป 130,000         ตกลงราคา 7  วัน
 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สรางความเขมแข็งฯ 50,000           ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น งานบริหารทั่วไป 300,000         ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานสาธารณสุข 20,000           ตกลงราคา  5  วัน
 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานเคหะและชุมชน 2,800,000      ตกลงราคา  5  วัน
 ต.ค. 51 - ก.ย. 52 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานพาณิชย 50,000           ตกลงราคา  5  วัน
ต.ค. 51 - ก.ย. 52 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น งานบริหารงานคลัง 130,000         ตกลงราคา 7  วัน ทุกเดือน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

D:pasasu\งานงบ 52\ แผน2552\ แผนจัดหา : ลัดดาวัลย  พิมพ



2

แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

ต.ค. 51 - ก.ย. 52   คาขยายเขตไฟฟา เคหะและชุมชน 500,000         สอบราคา 7  วัน
ต.ค. 51 - ก.ย. 52   คาขยายเขตประปา เคหะและชุมชน 500,000         สอบราคา 7 วัน
ต.ค. 51 - ก.ย. 52 โครงการนําสงเด็กไปสถานพยาบาล แผนงานการศึกษา 10,390           ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค.51 - ก.ย.52 วัสดุอื่น  ๆ งานบริหารทั่วไป 3,000             " 7  วัน
ตค.51 - กย.52 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานสาธารณสุข 20,000           ตกลงราคา 5 วัน

 - จางหมาเอกชนทําความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ 74,400           
ตค.51 - กย.52 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานเคหะและ 3,337,000      ตกลงราคา

 - จางเหมาคนงานทําความสะอาดภายในเขต
เทศบาลจํานวน  39  คน

ตค.51-กย.52 ประเภท ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน

แผนงานสาธารณสุข             50,000 ตกลงราคา 5 วัน

ตค.51-กย.52 ประเภท ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน

แผนงานเคหะและชุมชน           405,000 ตกลงราคา 5 วัน

ตค.51-กย.52 โครงการเยี่ยมบานผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมือ แผนงานสาธารณสุข 5,000             ตกลงราคา 5  วัน
ตค.51-กย.52 โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงาน อสม.ดีเดน แผนงานสาธารณสุข 5,000             ตกลงราคา 5  วัน

 ต.ค.51 - ก.ย.52 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติแล สรางความเขมแข็งฯ 20,000           จัดทําฎีกา ตลอดปงบประมาณ
ปญหาความเดือดรอนยากจนและผูดอยโอกาส
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

 ต.ค.51 - ก.ย.52 โครงการสงเคราะหการจัดการศพตามประเพณี สรางความเขมแข็งฯ 75,000           จัดทําฎีกา ตลอดปงบประมาณ
 ต.ค.51 - ก.ย.52 โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมช สรางความเขมแข็งฯ 443,000         ตกลงราคา 7  วัน
 ต.ค.51 - ก.ย.52 โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชน สรางความเขมแข็งฯ 180,000         ตกลงราคา ตลอดปงบประมาณ
 ต.ค.51 - ก.ย.52 วัสดุกอสราง สรางความเขมแข็งฯ 10,000           ตกลงราคา  7  วัน

ต.ค.51,ก.พ.,มิ.ย.52 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เคหะและชุมชน 900,000         ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค.51,ก.พ.,มิ.ย.52 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เคหะและชุมชน 900,000         ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค.51,ก.พ.,มิ.ย.52 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สรางความเขมแข็งฯ 5,000             ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค.51,ก.พ.,มิ.ย.52 วัสดุกอสราง เคหะและชุมชน 2,000,000      ประกวดราคา 7  วัน
ต.ค.51,ก.พ.,มิ.ย.52 วัสดุสํารวจ เคหะและชุมชน 5,000             ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค.51,ก.พ.,มิ.ย.52 วัสดุอื่น  ๆ เคหะและชุมชน 5,000             ตกลงราคา 7  วัน
เม.ย. - พ.ค. 2552
ต.ค. - พ.ย. 2551 โครงอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสพฐ. แผนงานการศึกษา 3,150,840      สอบราคา
เม.ย. - พ.ค. 2552
ต.ค. - พ.ย. 2551 โครงอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แผนงานการศึกษา 463,500         สอบราคา
เม.ย. - พ.ค. 2552

ต.ค. 2551 - ก.ย. 2552โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล แผนงานการศึกษา 10,000           ตกลงราคา 7  วัน
เพื่อจายเปนคาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาพิ งานการศึกษาไมกําหนด
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

เอกสาร  สิ่งตีพิมพ  คาอาหาร  อาหารวาง   เครื่องดื ระดับ
ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

ต.ค. 51 - ก.ย. 52 โครงการดนตรีเพื่อประชาชน แผนงานการศึกษา 5,000             ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ประเภท ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ขออนุมัติจัดหา

จายเปนคารับวารสาร  หนังสือระเบียบตาง ๆ 
และคาจางเหมาบริการและคาธรรมเนียมตางๆ

งานบริหารงานคลัง             29,000 ตกลงราคา 7  วัน

ต.ค. 51 - ก.ย. 52  - จายเปนคาใชจายสําหรับสํานักงานธนารักษพื้นที งานบริหารงานคลัง 220,000         ตกลงราคา 7  วัน ทุกเดือน

ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ประเภท ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน

            76,000 ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดหา

 - จายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ครุภัณฑตาง ๆ

งานบริหารงานคลัง ตามความ

จําเปน

หมวดคาใชสอย ประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

          416,800

ต.ค. 51 - ก.ย. 52  - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ     
คาธรรมเนียมเก็บขน   มูลฝอย

งานบริหารงานคลัง           148,800 ตกลงราคา 7  วัน ทุกเดือน

ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ประเภท ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชกา งานบริหารงานคลัง 140,000         ตกลงราคา ขออนุมัติ

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตามความจําเปน
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

 ต.ค.51 - ก.ย.52  - เพื่อจายเปนคารับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพตาง สรางความเขมแข็งฯ 140,000         ตกลงราคา 7  วัน
 ต.ค.51 - ก.ย.52  - โครงการจางเหมาทําความสะอาดกองสวัสดิการ สรางความเขมแข็งฯ 74,400           ตกลงราคา ตลอดปงบประมาณ
 ต.ค.51 - ก.ย.52  - โครงการแกไขปญหาความยากจน สรางความเขมแข็งฯ 580,800         ตกลงราคา ตลอดปงบประมาณ
 ต.ค.51 - ก.ย.52  ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน สรางความเขมแข็งฯ             30,000 ตกลงราคา 7  วัน

ต.ค. 51 - ก.ย. 52  - โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพ
สมาคมฌาปนกิจฯ

สรางความเขมแข็งฯ             30,000 ตกลงราคา 7  วัน

ต.ค. 51 - ก.ย. 52  - โครงการเสริมสรางศักยภาพภาคชุมชนให
เขมแข็ง

สรางความเขมแข็งฯ           300,000 ตกลงราคา 7  วัน

ต.ค. 51 - ก.ย. 52  - โครงการสงเคราะหผูพิการ  ผูปวยโรคเอดส 
และผูดอยโอกาสในสังคม

สังคมสงเคราะห             50,000 ตกลงราคา 7  วัน

ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น

 ต.ค.51 - ก.ย.52  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใ งานบริหารทั่วไป 30,000           จัดทําฎีกา ตลอดปงบประมาณ
อาณาจักร

ต.ค. 51 - ก.ย. 52  - เพื่อจายเงินอุดหนุนสนับสนุนสงเสริมบุญ
ประเพณี(บุญคุม)

สรางความเขมแข็งฯ           130,000 เงินอุดหนุนฯ จัดทําฎีกา กองคลัง
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

ต.ค.51 - ก.ย.52  -  โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สังคมสงเคราะห 5,878,200      เงินอุดหนุนฯ จัดทําฎีกา ตลอดปงบประมาณ
ต.ค.51 - ก.ย.52  - โครงการสงเคราะหผูพิการและผูปวยโรค

เอดสที่ดอยโอกาสในสังคม
สังคมสงเคราะห           830,300 เงินอุดหนุนฯ จัดทําฎีกา

ตลอดปงบประมาณ
ต.ค. 51 - ก.ย. 52  ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานบริหาร 372,480         ตกลงราคา 5  วัน
ต.ค. 51 - ก.ย. 52   โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิกตาม

โครงการสุขกายสบายชีวี
งานทั่วไป             22,500 " 7  วัน

ต.ค. 51 - ก.ย. 52 โครงการจางเหมาเอกชนทําความ แผนงานบริหาร 348,000         " 7  วัน
สะอาดสํานักงานและรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ

ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน แผนงานบริหารทั่วไป 408,500         ตกลงราคา 7  วัน
งานบริหารทั่วไป

ตค.51-กย.52 โครงการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก แผนงานสาธารณสุข 50,000           ตกลงราคา 5  วัน
 พ.ย. 2551 โครงการจัดงานวันลอยกระทง

พ.ย. 51 , เม.ย. 52  วัสดุไฟฟาและวิทยุ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 40,000           ตกลงราคา  7  วัน
พ.ย.51 , ก.พ. 52 คาวัสดุสํานักงาน งานบริหารงานคลัง 220,000         ตกลงราคา  7  วัน 4  ครั้ง
พ.ย.51 , ก.พ. 52 , คาวัสดุคอมพิวเตอร งานบริหารงานคลัง 80,000           ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดหา
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

 พ.ย.51 - มี.ค. 52 โครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) สรางความเขมแข็งฯ             90,000 ตกลงราคา 7  วัน

พ.ย. 51 - ธ.ค. 51  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมเหลากาชาดจังห สรางความเขมแข็งฯ 30,000           เงินอุดหนุนฯ จัดทําฎีกา กองคลัง
พ.ย. 51 -  ม.ค. 52  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคกรเครือขายคณะกรร สรางความเขมแข็งฯ 160,000         เงินอุดหนุนฯ จัดทําฎีกา กองคลัง
พย.51-สค.52 โครงการลดการใชนํามันทอดซ้ําเพื่อสุขภาพ แผนงานเคหะและชุมชน 40,000           ตกลงราคา 5  วัน
พย.51-กค.52 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน 200,000         ตกลงราคา 5  วัน
พย.51-มีค.52 โครงการรณรงคติดตั้งบอดักไขมันในครัวเรือน

และรานอาหาร
แผนงานเคหะและชุมชน             40,000 ตกลงราคา 5  วัน

พ.ย.51 , เม.ย. 52 วัสดุไฟฟาและวิทยุ งานบริหารทั่วไป 75,000           7  วัน
พ.ย.51 , เม.ย. 52 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานสาธารณสุข 2,000             ตกลงราคา  5  วัน
พ.ย.51 , เม.ย. 52 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน 11,000           ตกลงราคา  5  วัน

พย.51 , กพ. , สค.52 วัสดุกอสราง แผนงานเคหะและชุมชน 370,000         ตกลงราคา  5  วัน
ธค,มีค.52 โครงการชุมชนเมืองบานไผ รวมใจ รักษความ

สะอาดถวายสดุดี
แผนงานเคหะและชุมชน             10,000 ตกลงราคา 5  วัน

ธ.ค.51,ก.ค. 52   วัสดุสํานักงาน อุตสาหกรรม ฯ 33,000           ตกลงราคา 7  วัน
ธ.ค.51,ก.ค. 52   วัสดุสํานักงาน เคหะและชุมชน 30,000           ตกลงราคา 7  วัน
ธ.ค.51,ก.ค. 52   วัสดุสํานักงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 95,000           ตกลงราคา  7  วัน
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

ธ.ค.51,ก.ค. 52   วัสดุสํานักงาน งานบริหารทั่วไป 280,000         ตกลงราคา  7  วัน
ธ.ค.51,ก.ค. 52   วัสดุสํานักงาน แผนงานสาธารณสุข 62,000           ตกลงราคา  5  วัน
ธ.ค.51,ก.ค. 52   วัสดุสํานักงาน สรางความเขมแข็งฯ 50,000           ตกลงราคา  7  วัน

ธ.ค.51,เม.ย.,ส.ค.52   วัสดุการเกษตร เคหะและชุมชน 600,000         สอบราคา 7  วัน
ธ.ค. 51 , มี.ค. 52  คาวัสดุคอมพิวเตอร งานวางแผนสถิติและวิชาการ 130,000         ตกลงราคา  7  วัน
ธ.ค.51 , ก.ค.52 วัสดุคอมพิวเตอร งานบริหารทั่วไป 38,000           
ธ.ค.51 , ก.ค.52 วัสดุคอมพิวเตอร สรางความเขมแข็งฯ 30,000           ตกลงราคา  7  วัน
ธ.ค.51 , ก.ค.52 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานสาธารณสุข 20,000           ตกลงราคา 5 วัน
ธ.ค. 51 , มี.ค. 52, คาวัสดุยานพาหนะและขนสง งานบริหารงานคลัง 10,000           ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดหา

ธ.ค. 51 , ก.พ.,พค 52 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร งานบริหารงานคลัง 20,000           ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดหา

 ธ.ค.51 - ม.ค. 52 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแก
ผูดอยโอกาส

สังคมสงเคราะห           100,000 ตกลงราคา 7  วัน

ธค.51 , สค. 52 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน แผนงานบริหาร 190,000         " 5  วัน
วโรกาส 5 ธันวาคมมหาราชและ 12
สิงหาคมมหาราชินี

ธค 51,กพ,พค,สค.52 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูอาสาสมัครสาธารณ แผนงานสาธารณสุข 100,000         ตกลงราคา 5  วัน
ธค.51-กพ.52 โครงการอบรมผูประกอบการฆาสัตว แผนงานพาณิชย 15,000           ตกลงราคา 5  วัน
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

ธค.51-กพ.52 โครงการตลาดสดบานไผนาซื้อ แผนงานเคหะและชุมชน 50,000           ตกลงราคา 5  วัน
 ม.ค. 2552 5.  โครงการจัดงานบุญกุมขาวใหญ
 ม.ค. 2552 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ แผนงานการศึกษา 90,000           ตกลงราคา 7  วัน
 ม.ค. 2552 โครงการจัดทําบัตรพนักงาน แผนงานบริหาร 47,500           " 7  วัน

(ชนิดแขวนคอ)
 ม.ค. 2552 โครงการเทศบาลเคานเตอรเซอรวิส แผนงานบริหาร 230,000         " 7  วัน
 ม.ค. 2552 โครงการจัดทําบอรดประวัติการดํารงตําแหนง

คณะผูบริหารเทศบาล
แผนงานบริหาร             10,000 " 7  วัน

มค.52  วัสดุเครื่องดับเพลิง แผนงานเคหะและชุมชน 70,000           ตกลงราคา 5  วัน
 ม.ค. 2552 1.  โครงการจัดงานวันปใหม

ม.ค. - ก.พ. 2552 โครงการจัดหาเครื่องนุงหมกันหนาวสําหรับ
นักเรียน

          แผนงานการศึกษา               1,620 ตกลงราคา
7  วัน

ม.ค. - ก.พ. 2552 โครงการพัฒนาเครือขายโรงเรียนเทศบาล
ตนแบบ

แผนงานการศึกษา           100,000 ตกลงราคา 7  วัน

ม.ค.- ก.พ. 52  โครงการบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทรัพยสิน (G งานบริหารงานคลัง 30,000           ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดหา

มค.-กพ.52 โครงการรณรงคเฝาระวังและควบคุมโรคเอดส แผนงานสาธารณสุข 20,000           ตกลงราคา 5  วัน
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

มค.-กพ.52
โครงการเงินอุดหนุนบริจาคโลหิตชวยชีวิต
เพื่อนมนุษย แผนงานสาธารณสุข 30,000           อุดหนุน

มค.-กพ.52
โครงการเงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุเทศบาล
เมืองบานไผ แผนงานสาธารณสุข 20,000           อุดหนุน

มค.-กพ.52
โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส แผนงานสาธารณสุข 80,000           อุดหนุน

ม.ค. - ก.พ. 2552 โครงการฝกอบรม/ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
สําหรับเด็กและเยาวชน

แผนงานการศึกษา           140,000 ตกลงราคา 7  วัน

ม.ค. - มี.ค. 52 โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรู
ภาษีอากรและ คาธรรมเนียมฯผานเวปไซตของ
เทศบาลเมืองบานไผ

งานบริหารงานคลัง             20,000 ตกลงราคา  7 วัน

ม.ค.  - เม.ย. 52 โครงการภาษีคืนกําไร งานบริหารงานคลัง 100,000         ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดหา

    ตามความจําเปน

ม.ค.52 - เม.ย. 52 โครงการจางเหมาประชาสัมพันธภาษีคืนกําไร
ทางสื่อวิทยุฯ

งานบริหารงานคลัง             10,000 ตกลงราคา 7  วัน

มค.-เมย.52 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและคุมก แผนงานพาณิชย 20,000           ตกลงราคา 5  วัน
มค.-พค.52 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานพาณิชย 10,000           ตกลงราคา  5  วัน
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

ม.ค. 52 , มิ.ย. 52 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ งานบริหารงานคลัง 5,000             ตกลงราคา  7  วัน 2   ครั้ง
ม.ค.52 , มิ.ย. 52 คาวัสดุงานบานงานครัว งานบริหารงานคลัง 5,000             ตกลงราคา 7  วัน  2   ครั้ง
 ม.ค. , มิ.ย. 52  วัสดุงานบานงานครัว สรางความเขมแข็งฯ 20,000           ตกลงราคา  7  วัน
ม.ค.,ก.ค.52 วัสดุคอมพิวเตอร อุตสาหกรรมฯ 50,000           ตกลงราคา 7  วัน
ม.ค.,ก.ค.52 วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานสาธารณสุข 20,000           ตกลงราคา  5  วัน
ม.ค.ก.ค.52 วัสดุยานพาหนะและขนสง อุตสาหกรรมฯ 200,000         สอบราคา 7  วัน
มค.-สค.52 ประเภท ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ทรัพยสิน
แผนงานพาณิชย             20,000 ตกลงราคา 5 วัน

มค.-สค.52 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข

ม.ค.  - ก.ย. 52 โครงการจัดระเบียบการจอดยานยนตภายในเขต
เทศบาล

งานบริหารงานคลัง           100,000 ตกลงราคา 7  วัน

ก.พ.-52 วัสดุสํารวจ เคหะและชุมชน 5,000             ตกลงราคา 7  วัน
กพ.52 โฆษณาและเผยแพร แผนงานสาธารณสุข 10,000           ตกลงราคา 5  วัน

ก.พ. - มี.ค. 2552 โครงการแขงขันกีฬาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน แผนงานการศาสนาวัฒน 70,000           ตกลงราคา 7  วัน
โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒน 1,200,000      ตกลงราคา
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

ก.พ. - มี.ค. 52 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดาน
พัสดุฯ

งานบริหารงานคลัง             30,000 ตกลงราคา 7  วัน

ก.พ. 52 - มี.ค. 52 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ สรางความเขมแข็งฯ 247,000         ตกลงราคา 7  วัน
ก.พ. 52 - มี.ค. 52  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวันสตรีสากลโลก สรางความเขมแข็งฯ 10,000           เงินอุดหนุนฯ จัดทําฎีกา กองคลัง
ก.พ. - พ.ค 52 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู งานบริหารทั่วไป 700,000         7  วัน

พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ  คณะ
ผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง

กพ.-พค.52 โครงการชุมชนคนรักสุขภาพ แผนงานสาธารณสุข 20,000           ตกลงราคา 5  วัน
ก.พ.,มิ.ย.52 วัสดุเครื่องแตงกาย อุตสาหกรรมฯ 5,000             ตกลงราคา 7 วัน
ก.พ.,มิ.ย.52 วัสดุเครื่องแตงกาย เคหะและชุมชน 25,000           ตกลงราคา 7 วัน

 กพ. , มิย. 52 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานสาธารณสุข 10,000           ตกลงราคา  5  วัน
ก.พ.,มิ.ย.52 วัสดุโฆษณาและเผยแพร อุตสาหกรรมฯ 10,000           ตกลงราคา 7  วัน
ก.พ.,ก.ค.52 วัสดุงานบานงานครัว อุตสาหกรรมฯ 20,000           ตกลงราคา 7  วัน
ก.พ , ก.ค. 52 วัสดุงานบานงานครัว งานบริหารทั่วไป 17,000           ตกลงราคา 7  วัน
ก.พ.,ก.ค.52 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานเคหะและชุมชน 180,000         ตกลงราคา  5  วัน
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

ก.พ. , ก.ค.52 วัสดุกอสราง แผนงานบริหาร / งาน
บริหารทั่วไป

            15,000 ตกลงราคา 7  วัน

ก.พ. , สค.52 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานเคหะและชุมชน 15,000           ตกลงราคา 5  วัน
กพ.-กย.52 วัสดุอื่น  ๆ แผนงานเคหะและชุมชน 1,000             ตกลงราคา 5  วัน

ก.พ. - ก.ย. 2552 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒน 240,000         ตกลงราคา 7  วัน
มีค.52 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห แผนงานสาธารณสุข 80,000           ตกลงราคา 5  วัน

มี.ค. -  เม.ย. 2552 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศและตางประเทศ

แผนงานการศึกษา           193,400 ตกลงราคา 7  วัน

มี.ค. 52 -  เม.ย.52 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน สรางความเขมแข็งฯ 240,000         ตกลงราคา 7  วัน
มีค.-เมย.52 โครงการอบรมผูสูงอายุใสใจสุขภาพและทัศน

ศึกษาดูงาน
แผนงานสาธารณสุข           300,000 ตกลงราคา 5  วัน

มีค.-พค.52 โครงการรณรงคเฝาระวังปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก

แผนงานสาธารณสุข             25,000 ตกลงราคา 5  วัน

มีค.-พค.52 โครงการรณรงคเฝาระวังและควบคุมการเกิด
โรคอุจจาระรวงอยางแรง

แผนงานสาธารณสุข             15,000 ตกลงราคา 5  วัน

 มี.ค. , ก.ค. 52 วัสดุโฆษณาและเผยแพร งานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,000           ตกลงราคา  7  วัน
 มี.ค. , ก.ค. 52 วัสดุโฆษณาและเผยแพร อุตสาหกรรมฯ 10,000           ตกลงราคา 7  วัน
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

 มี.ค. , ก.ค. 52 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สรางความเขมแข็งฯ 10,000           ตกลงราคา  7  วัน
 มี.ค. , ก.ค. 52 วัสดุโฆษณาและเผยแพร งานบริหารทั่วไป 4,000             ตกลงราคา 7  วัน
มีค. , กค.52 วัสดุกอสราง แผนงานสาธารณสุข 10,000           ตกลงราคา  5  วัน
มีค. , สค.52 วัสดุกอสราง แผนงานพาณิชย 10,000           ตกลงราคา  5  วัน
มีค. , กค.52 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย แผนงานสาธารณสุข 70,000           ตกลงราคา  5  วัน
มีค. , กค.52 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย แผนงานเคหะและชุมชน 50,000           ตกลงราคา  5  วัน
มีค. , กค.52 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย แผนงานพาณิชย 20,000           ตกลงราคา  5  วัน
เมย.52 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานพาณิชย 5,000             ตกลงราคา  5  วัน
เม.ย.-52 วัสดุยานพาหนะและขนสง งานวางแผนสถิติและวิชาการ 15,540           ตกลงราคา  7  วัน
เม.ย.-52 วัสดุยานพาหนะและขนสง สรางความเขมแข็งฯ 20,000           ตกลงราคา  7  วัน
เม.ย.-52 วัสดุยานพาหนะและขนสง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000         ตกลงราคา  5  วัน
เม.ย.-52 วัสดุยานพาหนะและขนสง งานบริหารทั่วไป 20,000           ตกลงราคา  5  วัน
 เม.ย.52  คาบริการทางดานโทรคมนาคม งานวางแผนสถิติและวิชาการ           100,000 ตกลงราคา  7  วัน เหมาจาย

(เหมาจายรายป)  (เหมาจายครั้งเดียวตามขอตกลงของหนวยงาน) รายป
 เม.ย. 2552 โครงการบรรพชาสามเณร/ จาริณี ภาคฤดูรอน แผนงานการศึกษา 45,000           ตกลงราคา 7  วัน
 เม.ย. 2552 2.  โครงการจัดงานวันสงกรานต

D:pasasu\งานงบ 52\ แผน2552\ แผนจัดหา : ลัดดาวัลย  พิมพ



15

แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

 เม.ย. 2552 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล งานบริหารทั่วไป 76,000           7  วัน

 เม.ย. 2552
โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลลูกจาง  
พนักงานจางดีเดน

งานบริหารทั่วไป             20,000 7  วัน

เม.ย. - พ.ค. 2552 โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ แผนงานการศึกษา 250,000         ตกลงราคา 7  วัน
เม.ย. - พ.ค. 2552 โครงการจัดหาเสื้อผาเครื่องแบบสําหรับเด็ก

นักเรียน
แผนงานการศึกษา           138,200 สอบราคา 30

เม.ย. - พ.ค. 2552 โครงการจัดหาหนังสือสําหรับนักเรียน แผนงานการศึกษา 90,000           ตกลงราคา 7  วัน
เม.ย. - พ.ค. 2552 โครงการสรางสงเสริมการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา
แผนงานการศึกษา             30,000 ตกลงราคา 7  วัน

เม.ย. 52 - พ.ค.52 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหา สรางความเขมแข็งฯ 10,000           ตกลงราคา 7  วัน
เมย.-กค.52 โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตวในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ
แผนงานพาณิชย             15,000 ตกลงราคา 5  วัน

พค. 52 ซื้อรถจักรยานยนต  จํานวน   1 คัน สรางความเขมแข็งฯ 38,000           ตกลงราคา 30  วัน
พค. 52 จัดทําตูเก็บเอกสารชนิด  ติดผนังมีประตูปด-เปด สรางความเขมแข็งฯ 40,000           ตกลงราคา 30  วัน

ตามชองเก็บเอกสาร
พค.-มิย.52 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กใหเหมาะสมกับวัย แผนงานสาธารณสุข 30,000           ตกลงราคา 5  วัน

พ.ค. - มิ.ย. 2552 โครงการพัฒนาโรงเรียนกลุมเปาหมาย แผนงานการศึกษา 10,900           ตกลงราคา 7  วัน
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

พ.ค. - มิ.ย. 52 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา  กลุมองคกร
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

สรางความเขมแข็งฯ        1,000,000 ตกลงราคา 7  วัน

พ.ค. 52 - ก.ค. 52 โครงการจัดตั้งศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง สรางความเขมแข็งฯ 100,000         ตกลงราคา 30 วัน
พ.ค.52 , ส.ค.52 ตามความจําเปน

พค.-สค.52 โครงการฉีดวัคซีนควบคุมและปองกันโรคโค กระ แผนงานพาณิชย 25,000           ตกลงราคา 5  วัน
พค.-สค.52 โครงการรณรงคเฝาระวังและปองกันโรคไขหวัดน แผนงานพาณิชย 40,000           ตกลงราคา 5  วัน
มิย.52 วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานสาธารณสุข 15,000           ตกลงราคา 5  วัน
มิ.ย. 52 วัสดุงานบานงานครัว งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,000             ตกลงราคา  7  วัน
มิ.ย. 52 โครงการอบรมจริยธรรม  คณะผูบริหาร งานบริหารทั่วไป 48,000           7  วัน

สมาชิกเทศบาล  พนักงานเทศบาล
ลูกจาง  และพนักงานจาง

มิ.ย.. - ก.ค. 2552 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด แผนงานการศึกษา 340,000         ตกลงราคา 7  วัน
มิ.ย.. - ก.ค. 2552 โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
แผนงานการศึกษา             50,000 ตกลงราคา

7  วัน
 มิ.ย. 52 - ก.ค. 52 โครงการจัดซื้อปุยสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได สรางความเขมแข็งฯ 50,000           ตกลงราคา 7  วัน

ภาคเกษตรกร

D:pasasu\งานงบ 52\ แผน2552\ แผนจัดหา : ลัดดาวัลย  พิมพ



17

แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

มิ.ย. - ส.ค. 2552 โครงการสงเสริมพนักงานเทศบาล  พนักงานครู
เขารวมแขงขันกีฬา

แผนงานการศึกษา             10,000 ตกลงราคา 7  วัน

มิย.-กย.52 โครงการประชาสัมพันธโรงฆาสัตวมาตรฐาน แผนงานพาณิชย 8,000             ตกลงราคา 5  วัน
กค.52 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานพาณิชย 2,000             ตกลงราคา  5  วัน
กค.52 วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานเคหะและชุมชน 35,000           ตกลงราคา 5  วัน

 ก.ค. 2552 โครงการแขงขันทางวิชาการ แผนงานการศึกษา 45,000           ตกลงราคา 7  วัน
กค.52 โฆษณาและเผยแพร แผนงานเคหะและชุมชน 10,000           ตกลงราคา 5  วัน

 ก.ค. - ก.ย.  2552 โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา
 ก.ค.52 - ส.ค. 52 โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะหแวนส สังคมสงเคราะห 76,000           ตกลงราคา 7  วัน

 ส.ค. 2552 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา แผนงานการศึกษา 60,000           ตกลงราคา 7  วัน
1  ธ.ค. 51 - ก.พ. 52 โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค อุตสาหกรรมฯ รายจายคาง

จาย
2,000,000 สอบราคา 90  วัน

2  ธ.ค. 51 - ก.พ. 52 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  เชื่อม
ซอยประปา 1-2

อุตสาหกรรมฯ รายจายคาง
จาย

756,200 E-Auction 120 วัน

3  ธ.ค. 51 - ก.พ. 52 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  ทอระบาย
น้ํา ถนนซอยแกวทรานี ดานทิศใต

อุตสาหกรรมฯ รายจายคาง
จาย

190,575 E-Auction 120 วัน
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

4  ธ.ค. 51 - ก.พ. 52  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบาย
น้ํา ถนนซอยหลังรานวีระชัยอลูมิเนียม

อุตสาหกรรมฯ รายจายคาง
จาย

587,000 E-Auction 120  วัน

5  ธ.ค. 51 - ก.พ. 52 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยศาลเจา อุตสาหกรรมฯ รายจายคาง
จาย

1,351,250 E-Auction 120  วัน

6  ธ.ค. 51 - ก.พ. 52 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย คึกฤทธิ์  2 อุตสาหกรรมฯ รายจายคางจาย 154,000 E-Auction 120  วัน
7  ธ.ค. 51 - ก.พ. 52 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเอี่ยมไพบูลย

 ซอย 3
อุตสาหกรรมฯ รายจายคาง

จาย
452,400 E-Auction 120  วัน

8  ธ.ค. 51 - ก.พ. 52 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบาย
น้ํา ถนนขนมจีน ซอย 1

อุตสาหกรรมฯ รายจายคาง
จาย

772,500 E-Auction 120  วัน

9  ธ.ค. 51 - ก.พ. 52 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง
 ซอย 13

อุตสาหกรรมฯ รายจายคาง
จาย

153,900 E-Auction 120  วัน

10  ธ.ค. 51 - ก.พ. 52 โครงการปรับปรุงผิวจราจร บานเกิ้งซอย 3 อุตสาหกรรมฯ รายจายคาง
จาย

78,650 E-Auction 120  วัน

11  ธ.ค. 51 - ก.พ. 52 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย  คึกฤทธิ์ 1 
(ดานทิศตะวันตกสระคึกฤทธิ์)

อุตสาหกรรมฯ รายจายคาง
จาย

251,000 E-Auction 120  วัน

12  ธ.ค. 51 - ก.พ. 52 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกขางวัด
ปาชัยวารินทร

อุตสาหกรรมฯ รายจายคาง
จาย

149,000 E-Auction 120  วัน
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

13 มค. 52 โครงการจัดซื้อเกาอี้พักคอย 4 ที่นั่ง งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน 10,000             ตกลงราคา 7  วัน
14

มค. 52
โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
บานไผ

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน              41,500 ตกลงราคา 7  วัน

15 มค. 52 รื้อถอนอาคารศูนยซอมเครื่องจักรกล จายขาดเงิน
สะสม

           200,000 สอบราคา 60  วัน

16 ม.ค. - ก.พ. 2552 กอสรางโรงฆาสัตว เงินกู กสท.         8,850,000 E-Auction 180 วัน
17 ม.ค. - ก.พ. 2552 กอสรางทอระบายน้ําถนนหนองลุมพุก ชวงที่ 2 เงินกู กสท.         1,131,200 E-Auction 60  วัน

18 ม.ค. - ก.พ. 2552 กอสรางทอระบายน้ําถนนหลัง รร.ประเสริฐ
แกวอุทิศ

เงินกู กสท.         3,850,000 E-Auction 90  วัน

19 ม.ค. - ก.พ. 2552 กอสรางทอระบายน้ําซอยขาราชการ เงินกู กสท.         1,747,200 E-Auction 90  วัน
20 ม.ค. - ก.พ. 2552 ปูแอสฟลทติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ซอย

ประปา 1
เงินกู กสท.         2,377,000 E-Auction 90  วัน

21 ม.ค. - ก.พ. 2552 โครงการปรับปรุงอาคารกองชาง อุตสาหกรรมฯ รายจายคาง
จาย

300,000 สอบราคา

22 ม.ค. - ก.พ. 2552  โครงการจัดซื้อเครื่องไฟลวอล (ปองกันไวรัส) งานวางแผนสถิติและวิชาการ อนท. 50,000             ตกลงราคา       15  วัน
23 ม.ค. - ก.พ. 2552 โครงการจัดสวนหยอมหนาอาคารเรียน แผนงานการศึกษา 15,000           ตกลงราคา
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

24 ม.ค. - ก.พ. 2552 โครงการปรับปรุงตอเติมหองเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเกิ้ง

แผนงานการศึกษา             50,000 ตกลงราคา 30

25 ม.ค. - ก.พ. 2552 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิม งานบริหารงานคลัง 35,000           ตกลงราคา  15  วัน
26 ม.ค. - ก.พ. 2552  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร  งานบริหารงานคลัง 5,000             ตกลงราคา  15  วัน
27 ม.ค. - ก.พ. 2552 โครงการจัดซื้ออุปกรณเก็บขอมูล (Harddisk  Exte งานบริหารงานคลัง 18,000           ตกลงราคา  15  วัน
28

ม.ค. - ก.พ. 2552
โครงการถมดินปรับระดับพรอมอัดแนนบริเวณ
โรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ

แผนงานพาณิชย           240,000 สอบราคา 120  วัน

29
30  ม.ค.  - มี.ค. 52  โครงการจางศึกษา ออกแบบสํานักงานเทศบาล " 400,000         รายจายคางจาย สอบราคา 120  วัน
31 กพ. 52 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพสีเพื่อผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ อนท.              15,000 ตกลงราคา       7  วัน

32 กพ. 52  โครงการจัดซื้อเครื่องสกรีนแผนซีดี งานวางแผนสถิติและวิชาการ อนท. 8,000 ตกลงราคา        7  วัน
33  ก.พ. - มี.ค.  2552 โครงการจัดทําประตูมวนบานเหล็ก แผนงานการศึกษา 60,000           ตกลงราคา
34 กพ.-เมย.52 โครงการจัดซื้อแปรงกวาดพื้นของรถดูดฝุน แผนงานเคหะและชุมชน 65,000           ตกลงราคา 5  วัน
35 มีค. 52 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ งานวางแผนสถิติและวิชาการ อนท. 80,000 ตกลงราคา 15  วัน
36 มีค. 52  จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล อุตสาหกรรมฯ 100,000         ตกลงราคา 7  วัน
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

37 มีค. 52  จัดซื้อโตะเขียนแบบ อุตสาหกรรมฯ 5,800             ตกลงราคา 7  วัน
38 มี.ค  52 โครงการจัดทําตูเก็บเอกสารชนิดติดผนังมีประตู

ปด-เปดตามชองเก็บเอกสาร
งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน              70,000 ตกลงราคา 7  วัน

39 มี.ค. - เม.ย. 2552 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แผนงานการศึกษา 144,000         สอบราคา 30  วัน
40 มี.ค. - เม.ย. 2552 โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน แผนงานการศึกษา 35,000           ตกลงราคา 7  วัน
41 มี.ค. - เม.ย. 2552 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน ถนนแจงสนิท

  ซอย 1
อุตสาหกรรมฯ           951,600 สอบราคา 120  วัน

42 มี.ค. - เม.ย. 2552  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก อุตสาหกรรมฯ 1,928,000      E-Auction 120  วัน
43 มี.ค. - เม.ย. 2552  กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนน

ประชาอุทิศ 1
อุตสาหกรรมฯ        1,863,500 E-Auction 120  วัน

44 มี.ค. - เม.ย. 2552 กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
 ซอยเชื่อมถนนบานเกิ้ง ซอย 1    ถึง ถนนศรีบุญ
เรือง ซอย 3

อุตสาหกรรมฯ        1,530,000 E-Auction 120  วัน

45 มี.ค. - เม.ย. 2552  กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยอินทรประชา อุตสาหกรรมฯ 97,000           ตกลงราคา 120  วัน
46 มี.ค. - เม.ย. 2552  จางศึกษาออกแบบในการปรับปรุง ภูมิทัศนลํา

หวย ภายในเขตเทศบาล เมืองบานไผ
อุตสาหกรรมฯ           500,000 สอบราคา 60  วัน

47 มี.ค. - เม.ย. 2552 โครงการจัดซื้อเครื่องเซอฟเวอร  (Serfver) งานบริหารงานคลัง 100,000         ตกลงราคา  15  วัน
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

48 มี.ค. - เม.ย. 2552 โครงการจัดทําปายชื่อถนน  ซอยในชุมชนเขต
เทศบาลเมืองบานไผ

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน            100,000 สอบราคา 120  วัน

49 มี.ค. - พ.ค. 2552 โครงการกอสรางบานพักภารโรงพรอมโรง
อาหาร  โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต  
เทศบาลเมืองบานไผ

แผนงานการศึกษา           300,000 สอบราคา 90  วัน

50 เมย. 52 โครงการจัดซื้อเครื่อง Server งานวางแผนสถิติและวิชาการ อนท. 100,000           ตกลงราคา 15  วัน
51 เม.ย. - พ.ค. 2552 โครงการจัดซื้อโตะเด็กเล็กพรอมเกาอี้ แผนงานการศึกษา 90,000           ตกลงราคา 7  วัน
52 เม.ย. - พ.ค. 2552 โครงการจัดซื้อกระดานไวทบอรด แผนงานการศึกษา 30,000           ตกลงราคา 7  วัน
53 เม.ย. - พ.ค. 2552 โครงการจัดซื้อกระดานชานออย แผนงานการศึกษา 30,000           ตกลงราคา 7  วัน
54 เม.ย. - พ.ค. 2552 โครงการจัดซื้อโทรโขง แผนงานการศึกษา 5,000             ตกลงราคา 7  วัน
55 เม.ย. - พ.ค. 2552 โครงการจัดซื้อคูลเลอรน้ํา แผนงานการศึกษา 20,000           ตกลงราคา 7  วัน
56 เม.ย. - พ.ค. 2552 โครงการจัดซื้อตูเย็น  5 คิว  3  เครื่อง แผนงานการศึกษา 16,500           ตกลงราคา 7  วัน
57 เม.ย. - พ.ค. 2552 โครงการจัดทําปายชื่อโรงเรียนเทศบาล 2 

อนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบานไผ
แผนงานการศึกษา             40,000 ตกลงราคา 7  วัน

58 เม.ย. - พ.ค. 2552 โครงการจัดทําเสาธงพรอมฐาน แผนงานการศึกษา 60,000           ตกลงราคา 7  วัน
59 เม.ย. - พ.ค. 2552 โครงการจัดทําที่ประดิษฐานพระพุทธรูป แผนงานการศึกษา 30,000           ตกลงราคา 7  วัน
60  เม.ย. - พ.ค.  2552 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ แผนงานการศึกษา 35,000           ตกลงราคา
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

61 เม.ย. - พ.ค. 2552 โครงการกอสรางรั้วอนุบาลโรงเรียนเทศบาล
บานไผ

แผนงานการศึกษา           150,000 สอบราคา 30  วัน

62 เมย. - พค. 52 โครงการจัดซื้อโตะประชุมสภาเทศบาลพรอม
เกาอี้

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน            200,000 สอบราคา 30  วัน

63 เมย. - พค. 52 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
พรอมจอรับภาพแบบมอเตอรไฟฟา

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน            150,000 สอบราคา 120  วัน

64  เม.ย. - มิ.ย.  2552 โครงการจัดทํารั้วกั้นอาณาเขตพรอมประตู เขา-
ออก 2 ดาน

แผนงานการศึกษา           270,000 สอบราคา 30  วัน

65 พ.ค.-52  จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน อุตสาหกรรมฯ 30,000           ตกลงราคา 7  วัน
66 พ.ค.-52  จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย อุตสาหกรรมฯ 27,000           ตกลงราคา 7  วัน
67 พ.ค.-52  จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร อุตสาหกรรมฯ 4,500             ตกลงราคา 7  วัน
68 พ.ค.-52  จัดซื้อกลองดิจิตอล อุตสาหกรรมฯ 12,000           ตกลงราคา 7  วัน
69 พ.ค.-52 โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้  ครูระดับ 1-2 แผนงานการศึกษา 21,900           ตกลงราคา 7  วัน
70 พ.ค.-52 โครงการจัดซื้อตูล็อคเกอร แผนงานการศึกษา 20,000           ตกลงราคา 7  วัน
71 พ.ค.-52 โครงการจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน แผนงานการศึกษา 21,120           ตกลงราคา 7  วัน
72 พ.ค.-52 โครงการจัดซื้อตูเหล็ก   2  บานทึบ แผนงานการศึกษา 7,040             ตกลงราคา 7  วัน
73 พ.ค.-52 โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือ แผนงานการศึกษา 8,000             ตกลงราคา 7  วัน
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

74 พ.ค. - มิ.ย. 2552 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้น
เตอรและเครื่องสํารองไฟ

แผนงานการศึกษา             80,000 ตกลงราคา
7  วัน

75 พ.ค. - มิ.ย. 2552 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร laser แผนงานการศึกษา 5,000             ตกลงราคา 7  วัน
76 พ.ค. - มิ.ย. 2552 โครงการจัดซื้อเคื่องพิมพสี  ชนิดหมึกพน

(INKJET)   พรอม - อุปกรณเสริม
แผนงานการศึกษา               4,000 ตกลงราคา

7  วัน
77 พ.ค. - มิ.ย. 2552 โครงการจัดซื้อโตะหมูอนุบาล แผนงานการศึกษา 22,500           ตกลงราคา 7  วัน
78 มิย. 52 โครงการจัดซื้อโตะประชุมขาพับเหล็ก งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน 30,000             ตกลงราคา 7  วัน
79 มิย. 52 โครงการจัดซื้อเกาอี้บุนวมขาแสตนเลส งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน 49,000             ตกลงราคา 7  วัน
80 มิย.52 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 ชั้น แผนงานสาธารณสุข 16,000            ตกลงราคา 5  วัน
81 มิย.52 โครงการจัดซื้อโตะระดับ 3-6 พรอมเกาอี้ แผนงานสาธารณสุข 6,400             ตกลงราคา 5  วัน
82 มิย.52 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แผนงานสาธารณสุข 10,000           ตกลงราคา 5  วัน
83 มิย.52 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย

(ขอแข็ง)
แผนงานเคหะและชุมชน             29,700 ตกลงราคา 5  วัน

84 มิย.52 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน แผนงานเคหะและชุมชน 20,000           ตกลงราคา 5  วัน
85 มิย.-กค.52 โครงการปรับปรุงรถบรรทุกดินกลบขยะ แผนงานเคหะและชุมชน 300,000         สอบราคา 30  วัน
86 โรงฆาสัตว
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แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

87 มิย.-กค.52 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณโรงฆา
สัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ

แผนงานพาณิชย           540,000 สอบราคา 180  วัน

88
89 มิย.-กค.52 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณ

โรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ
แผนงานพาณิชย           573,000 สอบราคา  180  วัน

90 มิย.-กค.52 โครงการกอสรางรั้ว ค.ส.ล. โรงฆาสัตว
มาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ

แผนงานพาณิชย           400,000 สอบราคา 180  วัน

91 มิย.-กค.52 โครงการกอสรางถังเก็บน้ําสํารองพรอมวางทอ
และติดตั้งปม

แผนงานพาณิชย           200,000 สอบราคา 120  วัน

92  ก.ค. 52 โครงการจัดซื้อตูเก็บแผนที่ภาษี งานวางแผนสถิติและวิชาการ อนท. 6,300 ตกลงราคา 7  วัน
93 ก.ค.-52 โครงการปรับปรุงชั้นเก็บเอกสารติดผนัง งานวางแผนสถิติและวิชาการ อนท. 80,000 ตกลงราคา 15  วัน
94 กค. 52 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร งานบริหารงานคลัง 2,200             ตกลงราคา 15  วัน
95 กค. 52 โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ  งานบริหารงานคลัง 3,500             ตกลงราคา 15  วัน
96 ก.ค. - ส.ค. 2552 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม แผนงานการศึกษา 1,200,000      สอบราคา 30  วัน
97 ก.ค. - ส.ค. 2552 โครงการกอสรางเรือนเพาะชํา แผนงานการศึกษา 20,000           ตกลงราคา 30  วัน
98 ก.ค. - ส.ค. 2552 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนปลูกตนไมและจัด

สวนในบริเวณ
แผนงานพาณิชย             50,000 ตกลงราคา 5  วัน
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