
ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

ตค.53 ซอมรถกวาดดูดฝุน หมายเลขทะเบียน กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 262,000 - - สอบราคา 30 งบฯป53
83-7526 กันเบิกป54

ต.ค.53 วัสดุเครื่องดับเพลิง งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 200,000       - - สอบราคา 5 จัดซื้อจํานวน

 1 ครั้ง
ต.ค.2553  โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน กองการศึกษา การศาสนาวัฒน 35,000          -  - ตกลงราคา 7

 เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  ผูฝกสอน ธรรมและนันทนาการ
 คาชุดนักกีฬา  คาอาหารทําการนอกเวลา  คาพาหนะ  งานกีฬาและนันทนาการ
 คาเวชภัณฑ  คาวัสดุกีฬา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  

่

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

 คาประกันอุบัติเหตุหมูนักกีฬาและเจาหนาที่  
 คาใชจายในการเขาคายเก็บตัวฝกซอมกีฬา ฯลฯ

ต.ค. 2553 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒน 80,000          -  - ตกลงราคา 7
ทองถิ่นระดับภาค ธรรมและนันทนาการ
  เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  ผูฝกสอน   งานกีฬาและนันทนาการ
คาชุดนักกีฬา  คาอาหาร  คาพาหนะ  คาเวชภัณฑ  คาวัสดุกีฬา  

คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาประกันอุบัติเหตุหมูนักกีฬา
และเจานาที่  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  คาใชจายในการเขาคาย
เก็บตัวนักกีฬา  ฯลฯ
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ตค.53-ธค.53 โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาล กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 15,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
เมืองบานไผ

พ.ย. 53 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ๊นเตอร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 35,000         -              -               ตกลงราคา  15  วัน
จํานวน  1  ชุด

พย.53-ธค.53 โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัคร กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 80,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
สาธารณสุข(อสม.)เทศบาลเมือง
 ไบานไผ

พย.53-ธค.53 โครงการเงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 50,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
เทศบาลเมืองบานไผ

ธค.53 โครงการจัดซื้อถังคอนเทนเนอร กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 25,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

ธ.ค.53 โครงการฝกอบรมทบทวนยุว อปพร. งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 80,000         - - " 5

ธ.ค.2553 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000           ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

 ธ.ค.2553 คาวัสดุเครื่องแตงกาย กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000         ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา
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ต.ค.53,ธ.ค.53,กพ.5โครงการประชุมเจาหนาที่ปองกันและ งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 12,000         - - " 5
เม.ย.54,มิ.ย.54,ส.ค.5รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินฯ

ต.ค. 53 - ม.ค. 54 - โครงการพัฒนาเว็ปไซตเพื่อบริการขอมูลขาวสารฯ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 25,000 - - " 15 วัน

ต.ค. 53 - เม.ย. 54 ครุภัณฑสํานักงานโครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 53,000         - - ตกลงราคา 5

ต.ค. 53 - เม.ย. 54 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุโครงการจัดซื้อไมโครโฟน สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 140,000       - - สอบราคา 7
สําหรับหองประชุมสภาเทศบาล

ตค.53-สค.54 โครงการรณรงคลดการใชน้ํามัน กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 40,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ทอดซ้ํา

ตค.53-กย.54  ก.รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการตางกองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 10,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ตค.53-กย.54  ก.รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการตางกองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 3,180,000 - - สอบราคา 5  วัน
ตค.53-กย.54  ก.รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการตางกองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย 10,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

ตค.53-กย.54  -  โครงการจางเหมาฆาสัตวในโรง กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย 153,600 - - สอบราคา - ปละ 2 ครั้งเบิก
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ฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ เบิกจายเดือน

ละ 1 ครั้ง

ตค.53-กย.54  -  โครงการจางเหมาทําความสะอาด กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 76,800 - - ตกลงราคา - ปละ 2 ครั้งเบิก

อาคารกองสาธารณสุขฯ เบิกจายเดือน

ละ 1 ครั้ง

ตค.53-กย.54 ประเภท ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 50,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ซอมแซมทรัพยสิน

ตค.53-กย.54 ประเภท ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 700,000 - - สอบราคา 5  วัน
ซอมแซมทรัพยสินซอมแซมทรพยสน

ตค.53-กย.54 ประเภท ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย 10,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ซอมแซมทรัพยสิน

ตค.53-กย.54 ใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 100,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

ตค.53-กย.54 โครงการชุมชนรวมใจลด คัดแยกขยะ กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 100,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
อัตรายชุมชน

ตค.53-กย.54 โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 100,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ตค.53-กย.54 ประเภท ง.รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 35,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น

ตค.53-กย.54 ประเภท ง.รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 10,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ไ่ ปฏิบัติราชการทีไมเขาลักษณะรายจาย
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หมวดอื่น

ตค.53-กย.54 ประเภท ง.รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย 5,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น

ตค.53-กย.54 ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 665,000 - - สอบราคา 5  วัน
ตค.53-กย.54 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองสาธารณสุขฯ งานสาธารณสุข 50,000 - - ตกลงราคา 5  วัน เดือนละ 2 ครั้ง

15 วันเบิก 1ครั้ง

ตค.53-กย.54 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 1,680,000 - - สอบราคา 5  วัน เดือนละ 2 ครั้ง

15 ั ิ  1 ั้15 วนเบก 1ครง

ตค.53-กย.54 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย 50,000 - - ตกลงราคา 5  วัน เดือนละ 2 ครั้ง

15 วันเบิก 1ครั้ง

ตค.53-กย.54 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 50,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
แพทย

ต.ค.53-ก.ย.54  ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งานเทศกิจ งานรักษาความสงบฯ 12,000         - - ตกลงราคา 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ งานเทศกิจ 22,746         - - " 7 ตลอดปงบประมาณ

ซอมแซมทรัพยสิน
ต.ค.53-ก.ย.54 ง.รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติฯ งานเทศกิจ งานรักษาความสงบฯ 15,000         " ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุกอสราง งานเทศกิจ งานรักษาความสงบภายใน 10,000         - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุยานพาหนะและขนสง งานเทศกิจ งานรักษาความสงบภายใน 5,000           - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น งานเทศกิจ งานรักษาความสงบภายใน 30,000         - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุโฆษณาและเผยแพร งานเทศกิจ งานรักษาความสงบภายใน 5,000           - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุเครื่องแตงกาย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบภายใน 20,000         - - " 7 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุคอมพิวเตอร งานเทศกิจ งานรักษาความสงบภายใน 6,000           - - " 5 ตลอดปงบประมาณ
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ต.ค.53-ก.ย.54 โครงการจัดระเบียบถนน  ทางเทา งานเทศกิจ แผนงานรักษา 240,000       - - ตกลงราคา 7
การจราจร ความสงบภายใน

ต.ค.53-ก.ย. 54  - คาจางเหมาบริการประเภทตาง ๆ สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 250,000       - - ตกลงราคา 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54  - โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 150,000       - - ตกลงราคา 5 ตลอดปงบประมาณ

ของชาติ
ต.ค.53-ก.ย.54  -โครงการจางเหมาเอกชนทําความ สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 348,000       - - ตกลงราคา เดือนละครั้ง ตลอดปงบประมาณ

สะอาดสถานที่ราชการและรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ต.ค.53-ก.ย.54  -โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจเฉลิม- สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 15,000         - - ตกลงราคา 5 ตลอดปงบประมาณ

พระเกียรติ 84 พรรษา
ต.ค.53-ก.ย.54 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 300,000       - - ตกลงราคา 5 ตลอดปงบประมาณ

ทรัพยสินฯ
ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 300,000       - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 80,000         - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 20,000         - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุกอสราง สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 15,000         - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 40,000         - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 250,000       - - ตกลงราคา 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 3,000           - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 40,000         - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุอื่น ๆ สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 3,000           - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54  - คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 230,000       - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

คณะบุคคล
ต.ค.53-ก.ย.54  -คาเลี้ยงรับรองในกาประชุมสภา สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 50,000         - - " 5 ตลอดปงบประมาณุ ,
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ทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ

ต.ค.53-ก.ย.54  ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 30,000         - - ตกลงราคา 5 ตลอดปงบประมาณ

เพื่อจายเปนคาจางเหมาประเภทตางๆ
ต.ค.53-ก.ย.54 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 200,000       - - " 7 ตลอดปงบประมาณ

ซอมแซมทรัพยสิน
ต.ค.53-ก.ย.54 โครงการจัดตั้งเจาหนาที่ปองกันและ- งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 600,000       - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

รักษาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินฯ(สายตรวจจักรยาน)

ต.ค.53-ก.ย.54 โครงการกูชีพ(EMS) กูภัย (EMA) งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 100,000       - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุยานพาหนะและขนสง งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 80,000         - - - 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค.53 - ก.ย.54 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 250,000       - - - 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค..53-ก.ย.54 วัสดุโฆษณาและเผยแพร งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 2,000           - - - 5 ตลอดปงบประมาณ

ต.ค. 53-ก.ย. 54   - โครงการจางเหมาบุคลากรบริหาร/จัดการศึกษาโร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 70,000         - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

เทศบาล 2 อนุบาลสาธิต
ต.ค. 53-ก.ย. 54    -โครงการจางเหมาการรักษาความสะอาด กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 230,400       - - " 5
ต.ค. 53-ก.ย. 54   - โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 230,400       - - " 5

ต.ค. 53-ก.ย. 54 ข.รายจายเพื่อบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสิน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 35,000         - - " 5
ต.ค.53-ก.ย.54 โครงการสงเสริมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเขาร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000            -  - ตกลงราคา 7

แขงขันกีฬา งานการศึกษาไมกําหนด
   เพื่อจายคาใชจายคาชดนักกีฬา คาอาหาร เครื่องดื่ม  ระดับ   เพอจายคาใชจายคาชุดนกกฬา คาอาหาร เครองดม  ระดบ
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คาเวชภัณฑ  คาวัสดุกีฬา  ในการสงพนักงานเทศบาล
พนักงานครู พนักงานจางและลูกจาง เขารวมแขงขันกีฬา
ของหนวยงานภาครัฐ และเอกชนจัดการแขงขันขึ้น

ต.ค.53-ก.ย.54 โครงอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดเทศบาล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,701,700    สอบราคา
เพื่อจายเปนคาซื้ออาหารเสริม(นม)  สําหรับนักเรียน งานระดับกอนวัยเรียน
โรงเรียนเทศบาลทุกคน 100%(เงินอุดหนุนอนุบาล- ป.6, และประถมศึกษา
เงินรายได ม.1 - ม.3 )  ภาคเรียนที่ 2/2552 จํานวน 140 วัน
  และภาคเรียนที่  1/2553  จํานวน  120  วัน

ต.ค.53-ก.ย.54 โครงอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสพฐ. กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,079,440    สอบราคา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  สําหรับนักเรียน งานระดับกอนวัยเรียนเพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม(นม)  สาหรบนกเรยน งานระดบกอนวยเรยน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน 260 วัน  สําหรับเด็กเล็ก และประถมศึกษา
ถึงชั้นป.6 ภาคเรียนที่ 2/2553  จํานวน 140 วัน 
ภาคเรียนที่  1/2554  จํานวน  120  วัน

ต.ค.53-ก.ย.54 โครงอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 584,080       สอบราคา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  สําหรับนักเรียน  งานระดับกอนวัยเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  3 ศูนยฯ  100%  จํานวน  280 วัน และประถมศึกษา

ต.ค.53-ก.ย.54 โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000         ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาจางเหมาชาวตางชาติสอนวิชาภาษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
อังกฤษในโรงเรียนเทศบาล  ทั้ง 2 แหง  โดยจายคา กับการศึกษา
ตอบแทนตามอัตราที่กําหนดตลอดปการศึกษา

ต.ค.53-ก.ย.54 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,431,000    สอบราคา
เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูประกอบอาหารกลางวัน  งานระดับกอนวัยเรียน
ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน และประถมศึกษา

่ ไสังกัดเทศบาล 100% (เงินอุดหนุนทัวไป  อนุบาล - ป.6, เงิน 
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รายได  ม.1 - 3)  ของจํานวนเด็กนักเรียน  ณ  10  มิถุนายน
2553  จํานวน  200  วัน  อัตราคนละ  13  บาท

ต.ค.53-ก.ย.54 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,084,720    สอบราคา
เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูประกอบอาหารกลางวัน  งานระดับกอนวัยเรียน
ตามโครงการอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กของศูนยพัฒนา และประถมศึกษา
เด็กปฐมวัยทั้งสามศูนย  ของจํานวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 
 จํานวน 280 วัน อัตราคนละ 13 บาท ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2553

ต.ค.53-ก.ย.54 โครงการนําสงเด็กไปสถานพยาบาล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,980           ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาใชจายคาพาหนะนําพาเด็กนักเรียนไป งานระดับกอนวัยเรียน
สถานพยาบาลเมื่อประสบอบัติเหต  หรือเจ็บปวยสําหรับ และประถมศึกษาสถานพยาบาลเมอประสบอุบตเหตุ  หรอเจบปวยสาหรบ และประถมศกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง 3 แหง  คนละ 10 บาท  

ต.ค.53-ก.ย.54 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000           ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาพิมพ งานการศึกษาไมกําหนด
เอกสาร  สิ่งตีพิมพ  คาอาหาร  อาหารวาง   เครื่องดื่ม ฯลฯ ระดับ
ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

ต.ค.53-ก.ย.54 ประเภทวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 178,800       ตกลงราคา 7
     เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก งานระดับกอนวัยเรียน
เล็ก ทั้ง 3 แหง (รายหัวเด็กคนละ600 บาท ตอป) จากจํานวน และประถมศึกษา
นักเรียน ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2553 จํานวน 298 คน

ต.ค.53-ก.ย.54 คาวัสดุสํานักงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000         ตกลงราคา 7
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา
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ต.ค.53- ก.ย.54 ประเภทบริการดานโทรคมนาคมสําหรับโรงเรียนใน กองการศึกษา แผนการศึกษา 14,400         ตกลงราคา
เทศบาล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริการดานโทรคมนาคมเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 2 แหง
แหงละ 7,200 บาท

ต.ค.53-ก.ย.54 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000         ตกลงราคา 5 ตลอดป
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษากบการศกษา
ต.ค.53-ก.ย.54 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 100,000       ตกลงราคา 5 ตลอดป

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

ต.ค.53-ก.ย.54 คาวัสดุหองสมุดเทศบาล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000         ตกลงราคา 5 ตลอดป
งานการศึกษา
ไมกําหนดระดับ

ต.ค.53-ก.ย.54 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จายเปนคารับวารส กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 150,000 - - ตกลงราคา 7 วัน ตลอดป

จายเปนคารับวารสาร หนังสือพิมพ หนังสือตางๆ
และระเบียบตางๆ กฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
คาเย็บเลมหนังสื่อ เขาปกหนังสือ คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ คาธรรมเนียม ศาล อัยการ ทนายความ ทางคดี
ของเทศบาลตามหนังสือสั่งการ



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ต.ค.53-ก.ย.54 - โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงา กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 320,000 - - " 7 วัน
ของเทศบาลฯ

ต.ค.53-ก.ย.54 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 40,000 - - " 5 วัน ตลอดปงบประมาณ

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ
เชน รถยนต  รถจักรยายนต เครื่องทําน้ําเย็น ครุภัณฑ
ภัณฑคอมพิวเตอร  Printer  หรือ Laser เครื่องสแกน

้และอื่นๆ  ตั้งจายเปนเงินรายได

ต.ค.53-ก.ย.54 ง.รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขา กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000 - - " 8 วัน ตลอดปงบประมาณ
ลักษณะรายจายหมวดอื่น
- เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการมนราชอาณาจักร
เชน คาเบียเลียง คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาลงทะเบียนคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
คาธรรมเนียมอื่นๆ  ตั้งจายจากเงินรายได

ต.ค.53-ก.ย.54 ประเภท ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ กองคลัง งานบริหารงานทั่วไป ขออนุมัติจัดหา

 - จายเปนคารับวารสาร  หนังสือระเบียบตาง ๆ และคาจาง งานบริหารงานคลัง 15,000         -              -               ตกลงราคา 7  วัน เปนรายไตรมาส

เหมาบริการและคาธรรมเนียมตาง ๆ
ต.ค.53-ก.ย.54 จายเปนคาใชจายสําหรับสํานักงานธนารักษพื้นที่ขอ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 110,000       -              -               ตกลงราคา - ทุกเดือน



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ต.ค.53-ก.ย.54 โครงการจางเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาล  จํ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 76,800         -              -               ตกลงราคา - ทุกเดือน

ต.ค.53-ก.ย.54 ประเภท ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรั กองคลัง งานบริหารงานคลัง 75,000         -              -               ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดหา

จายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ ตามความจําเปน

ต.ค.53-ก.ย.54 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาธรรมเนียมเ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 153,600       -              -               ตกลงราคา - ทุกเดือน

มูลฝอย  จํานวน  2  ราย

ต.ค.53-ก.ย.54 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 40,000 - - " 7 วัน

ต.ค.53-ก.ย.54 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 20,000 - - " 7 วัน

ต.ค.53-ก.ย.54 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองคลัง งานบริหารทั่วไป 115,000       -              -               ตกลงราคา  7 วัน ทุกเดือน
งานบริหารงานคลัง

ต.ค.53-ก.ย.54 ประเภท ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ กองคลัง งานบริหารทั่วไป 75,000         -              -               ตกลงราคา ขออนุมัติ

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ งานบริหารงานคลัง ตามความจําเปน

ต.ค.53-ก.ย.54 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 100,000 ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค.53-ก.ย.54 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 400,000 ตกลงราคา

โครงการแกไขปญหาความยากจน

ต.ค.53-ก.ย.54  ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 20,000 ตกลงราคา 7  วัน
 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ที่ชํารุดเสียหาย เชน เครื่องคอมฯ เครื่องปริ๊นเตอร,
รถยนต   โตะ  เกาอี้  ฯลฯ

 
ต.ค.53-ก.ย.54  - โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติแล กองสวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห 20,000 จัดทําฎีกา

ปญหาความเดือดรอนยากจนและผูดอยโอกาส
ต.ค.53-ก.ย.54  - โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุม กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 180,000 ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค.53-ก.ย.54  - โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชน กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 100,000 ตกลงราคา

ต.ค.53-ก.ย.54  - โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌ กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 20,000 ตกลงราคา 7  วัน
โ ิ  ั ใ   ็ ั ิ   ็ ัต.ค.53-ก.ย.54  - โครงการเสริมสรางศักยภาพภาคชุมชนใหเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 40,000 ตกลงราคา 7  วัน

ต.ค.53-ก.ย.54  - โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐ กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 100,000 ตกลงราคา 30 วัน
     พอเพียง

ต.ค.53-ก.ย.54  โครงการสงเคราะหเครื่องอุปโภค บริโภคแกผูพิการ กองสวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห 40,000 ตกลงราคา 7  วัน
ผูปวยโรคเอดส และผูดอยโอกาสในสังคม

ต.ค.53-ก.ย.54 โครงการผูนําชุมชนดีเดนประธานคณะกรรมการแล กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 120,000 จัดทําฎีกา
ประธานกลุมสตรีแมบาน

ต.ค.53-ก.ย.54  - โครงการเลือกตั้งซอมประธานคณะกรรมการชุมช กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 10,000 ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค.53-ก.ย.54 ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา กองสวัสดิการฯ งานบริหารทั่วไป 30,000

ลักษณะรายจายหมวดอื่น
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักร

ต.ค.53-ก.ย.54  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ กองสวัสดิการฯ งานบริหารทั่วไป 2,000 ตกลงราคา  7  วัน

ต.ค.53-ก.ย.54  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง กองสวัสดิการฯ งานบริหารทั่วไป 12,000 ตกลงราคา  7  วัน
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ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
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              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ต.ค.53-ก.ย.54  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองสวัสดิการฯ งานบริหารทั่วไป 50,000 ตกลงราคา  7  วัน

ต.ค.53-ก.ย.54  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร กองสวัสดิการฯ งานบริหารทั่วไป 2,000 ตกลงราคา  7  วัน

ต.ค.53-ก.ย.54  คาวัสดุคอมพิวเตอร กองสวัสดิการฯ งานบริหารทั่วไป 15,000 ตกลงราคา  7  วัน

ต.ค.53-ก.ย.54  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคกรเครือขายคณะกรรม กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 100,000 จัดทําฎีกา กองคลัง
   การชุมชนและกลุมสตรีแมบาน

ต ค 53 ก ย 54   เพื่อจายเงินอดหนนสนับสนนสงเสริมบญประเพณี กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 130 000 จัดทําฎีกา กองคลังต.ค.53-ก.ย.54  - เพอจายเงนอุดหนุนสนบสนุนสงเสรมบุญประเพณ กองสวสดการฯ สรางความเขมแขงฯ 130,000 จดทาฎกา กองคลง
(บุญคุม)

ต.ค.53 -ก.ย.54  ก รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ กองชาง อุตสาหกรรมฯ 75,600         ตกลงราคา 7  วัน
" เคหะและชุมชน 1,612,800    ตกลงราคา 7  วัน
" งานกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 150,000       

ต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการจางเหมาทําความสะอาด กองชาง อุตสาหกรรมฯ 76,800 ตกลงราคา 30 วัน

ต.ค.53-ก.ย.54 ประเภท ง รายจายที่เกียวเนื่องกับการปฏิบัติ กองชาง อุตสาหกรรมฯ 30,000 ตกลงราคา 7  วัน
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ เคหะและชุมชน 20,000 ตกลงราคา 7  วัน

ต.ค.53 - ก.ย.54   วัสดุสํานักงาน กองชาง อุตสาหกรรมฯ 20,000  -  - ตกลงราคา 7  วัน
"   วัสดุสํานักงาน กองชาง เคหะและชุมชน 25,000  -  - ตกลงราคา 7  วัน

ื่ต.ค.53 - ก.ย.54   วัสดุเครืองแตงกาย กองชาง อุตสาหกรรมฯ 5,000  -  - ตกลงราคา 7 วัน
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ของเทศบาลเมืองบานไผ

"   วัสดุเครื่องแตงกาย กองชาง เคหะและชุมชน 5,000
"   วัสดุเครื่องแตงกาย กองชาง งานกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 5,000  -  - ตกลงราคา 7 วัน

ต.ค.53 - ก.ย.54   วัสดุงานบานงานครัว กองชาง อุตสาหกรรมฯ 10,000  -  - ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค.53 - ก.ย.54   วัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง อุตสาหกรรมฯ 100,000  -  - ตกลงราคา 7  วัน

"   วัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง เคหะและชุมชน 100,000
"   วัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง งานบําบัดน้ําเสีย 60,000

ต.ค.53 - ก.ย.54   วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองชาง อุตสาหกรรมฯ 2,000  -  - ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค.53 - ก.ย.54   วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง อุตสาหกรรมฯ 15,000  -  - ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค.53 - ก.ย.54   วัสดุการเกษตร กองชาง เคหะและชุมชน 250,000  -  - ตกลงราคา 7  วัน
ต ค 53  ก ย 54   วัสดน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองชาง เคหะและชมชน 1 200 000   สอบราคา 7  วันต.ค.53 - ก.ย.54   วสดุนามนเชอเพลงและหลอลน กองชาง เคหะและชุมชน 1,200,000  -  - สอบราคา 7  วน
ต.ค.53 - ก.ย.54   วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง เคหะและชุมชน 600,000  -  - ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค.53 - ก.ย.54   วัสดุกอสราง กองชาง เคหะและชุมชน 1,000,000  -  - สอบราคา 7  วัน
ต.ค.53 - ก.ย.54   วัสดุสํารวจ กองชาง เคหะและชุมชน 5,000  -  - ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค.53 - ก.ย.54 วัสดุเครื่องดับเพลิง กองชาง เคหะและชุมชน 2,000  -  - ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค.53 - ก.ย.54 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย กองชาง เคหะและชุมชน 25,000  -  - ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค.53 - ก.ย.54 วัสดุอื่นๆ กองชาง เคหะและชุมชน 2,000  -  - ตกลงราคา 7  วัน

ต.ค.53 -ก.ย.54 ข รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม กองชาง อุตสาหกรรมฯ 50,000 ตกลงราคา 7  วัน
ทรัพยสิน

ต.ค.53-ก.ย.54 ข รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม กองชาง เคหะและชุมชน 200,000 ตกลงราคา 7  วัน
ทรัพยสิน

ต.ค.53 -ก.ย.54 ข รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม กองชาง งานกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 250,000 ตกลงราคา 7  วัน
ทรัพยสิน
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ของเทศบาลเมืองบานไผ

ต.ค.53 -ก.ย. 54   เงินอุดหนุนเอกชนฯ  คาขยายเขตไฟฟา กองชาง เคหะและชุมชน 300,000 สอบราคา 7  วัน
ต.ค.53 -ก.ย.54   เงินอุดหนุนเอกชนฯ  คาขยายเขตประปา กองชาง เคหะและชุมชน 150,000 สอบราคา 7 วัน

ต.ค.53 -ก.ย. 54 ครุภัณฑสํานักงาน โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพสําเนา กองชาง อุตสาหกรรมฯ 96,500 ตกลงราคา 7  วัน

ต.ค.53-ก.ย.54 ประเภท ค รายจายเพื่อการรับรองและพิธีการ กองชาง เคหะและชุมชน 20,000 ตกลงราคา 7  วัน

ต.ค.53 - ก.ย.54  - โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. กองชาง อุตสาหกรรมฯ 1,077,000 ประกวดราคา 120  วัน
ซอยแยกซอยยิ่งยงเชื่อมซอยแกวทรานี
ถึงซอยประปา 1 (ชุมชนซอยยิ่งยง)

ต.ค.53- ก.ย.54  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนน กองชาง อุตสาหกรรมฯ 340,000 สอบราคา 120  วัน
หนองลุมพุกดานทิศตะวันออกวัดสะอาดโนนงาม
หนองลุมพุก(ชุมชนหนองลุมพุก)

ต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการกอสรางถนน ค..ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา กองชาง อุตสาหกรรมฯ 752,000 สอบราคา 120  วัน
ซอยขางโรงเรียนเอี่ยมไพศาล
(ชุมชนศรีหมอนพัฒนา)

โ  ้ต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการกอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล.ซอย กองชาง อุตสาหกรรมฯ 542,000 สอบราคา 120  วัน



ผด. 2
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ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)
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ตรงขามโบสถฝรั่งดานทิศใต(ซอยฮั้งเลง)

ต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ซอย กองชาง อุตสาหกรรมฯ 371,000 สอบราคา 120  วัน
แยกซอยแกวทรานีดานทิศใต(ตรงขามโอเปงฮง)

ต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.บริเวณ กองชาง อุตสาหกรรมฯ 185,000 สอบราคา 120  วัน
รอบตลาดเทศบาล 3 (ชุมชนตลาด 1,2,3)

ต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.และวางทอ กองชาง อุตสาหกรรมฯ 1,403,000    สอบราคา 120  วัน
ระบายน้ําถนนทางเทาบานเกานอยเชื่อมกับระบายนาถนนทางเทาบานเกานอยเชอมกบ
ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 ตอนเลี่ยง
เมืองตรงขามโรงแรมไฮเวย(ชุมชนโนนสะอาด)

ต.ค.53-ก.ย.54  - โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยสมประสงค กองชาง อุตสาหกรรมฯ 553,000 สอบราคา  120  วัน
 ซอย 4 (แยกซอยศาลเจาลงลําหวยทราย)

ต.ค.53-ก.ย.54  - โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยศาลเจา กองชาง อุตสาหกรรมฯ 703,000 สอบราคา 120  วัน
(ชุมชนศาลเจา)

ต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สมประสงค กองชาง อุตสาหกรรมฯ 327,000 สอบราคา 120  วัน
 ซอย 3 (ชุมชนสมประสงค)

ต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน กองชาง อุตสาหกรรมฯ 727,000 สอบราคา  120  วัน
บานเกิ้ง ซอย 17 (ชุมชนหมูสี่พัฒนา)



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
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              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน กองชาง อุตสาหกรรมฯ 452,000 สอบราคา  120  วัน
ยุทธพลบํารุง(ชุมชนขนมจีน)

ต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน กองชาง อุตสาหกรรมฯ 397,500 สอบราคา  120  วัน
แจงสนิทซอย 3 (ชุมชนกกแดง)

ต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.หลัง กองชาง อุตสาหกรรมฯ 678,000 สอบราคา 120  วัน
ปมกิ่งไผ(ชุมชนบานไผเกา)

ต ค 53 ก ย 54   โครงการกอสรางถนน ค ส ล ซอยแยกถนน กองชาง อตสาหกรรมฯ 88 500 ตกลงราคา 120  วันต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนน กองชาง อุตสาหกรรมฯ 88,500 ตกลงราคา 120  วน
รอบสระสวรรค(ดานทิศใต)(ชุมชนโนนสวรรค)

ต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนรอบ กองชาง อุตสาหกรรมฯ 101,000 สอบราคา 120  วัน
สระสวรรค(ดานทิศใต)(ชุมชนโพธิ์สวรรค)

ต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนเอี่ยมไพบูลย กองชาง อุตสาหกรรมฯ 203,000 สอบราคา 120  วัน
ซอย 2 (ชุมชนปอบิด)

ต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนน กองชาง อุตสาหกรรมฯ 213,000 สอบราคา  120  วัน
เลี่ยงเมือง(ดานทิศใต)(ชุมชนหมูสี่พัฒนา)

ต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยก ถนน กองชาง อุตสาหกรรมฯ 137,000 สอบราคา 120  วัน
บานเกิ้ง ซอย 6 (ชุมชนบานขาพัฒนา)

โ   ้ต.ค.53 -ก.ย.54  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนบานเกิง กองชาง อุตสาหกรรมฯ 534,000 สอบราคา 120  วัน



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
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              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ซอย  12 (ชุมชนปอบิด)

ต.ค.53-ก.ย.54  - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนบานเกิ กองชาง อุตสาหกรรมฯ 334,000 สอบราคา 120  วัน
ซอย10 ดานทิศใต(หนาโรงงานเย็บผา)

พ.ย.53-ม.ค., ง.รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลกั กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 150,000       ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 4 ครั้ง

  เม.ย, ส.ค. 54 รายจายหมวดอื่นๆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

พ.ย.53-ก.พ. 54 ครุภัณฑงานบานงานครัวโครงการจัดซื้อคูลเลอรตม สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 9,000           - - ตกลงราคา 5
น้ํารอนไฟฟา

พ.ย.53,ก.พ. 54 , คาวัสดุสํานักงาน กองคลัง งานบริหารทั่วไป 150,000       -              -               ตกลงราคา  7  วัน 4  ครั้ง

พ.ค.54,ส.ค.54 งานบริหารงานคลัง

พ.ย.53,ก.พ. 54 , คาวัสดุยานพาหนะและขนสง กองคลัง งานบริหารทั่วไป 10,000         -              -               ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดหา

พ.ค.54,ส.ค.54 งานบริหารงานคลัง ตามความจําเปน

พ.ย.53,มี.ค54 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 30,000 - - ตกลงราคา 7 วัน ตลอดปงบประมาณ
มิ.ย.54,ก.ย.54

พ.ย.53,มี.ค.54, คาวัสดคอมพิวเตอร กองคลัง งานบริหารทั่วไป 60,000         -              -               ตกลงราคา  7  วัน ขออนมัติจัดหาพ.ย.53,ม.ค.54, คาวสดุคอมพวเตอร กองคลง งานบรหารทวไป 60,000                                      ตกลงราคา  7  วน ขออนุมตจดหา



ผด. 2
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ของเทศบาลเมืองบานไผ

มิ.ย.54,ส.ค.54 งานบริหารงานคลัง ตามความจําเปน

พ.ย.53,มี.ค.54, โครงการประชุมประชาคม อปพร. งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 30,000         - - " 5 ประชุมปละ3ครั้ง

ก.ค.54

พ.ย.53-มี.ค.54, วัสดุสํานักงาน งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 15,000         - - ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 3 ครั้ง

ก.ค.54

พ.ย.53-มี.ค.54, วัสดุไฟฟาและวิทยุ งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 15,000         - - ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 3 ครั้ง

ก.ค.54

พ.ย.53-มี.ค.54, วัสดุงานบานงานครัว งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 10,000         - - ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 3 ครั้ง

ก.ค.54

พ.ย.53 -ก.ย.54 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน กองการศึกษา 1,200,000    สอบราคา 30
ร.ร. ท.1/ท.2 แผนงานการศึกษา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช งานระดับกอนวัยเรียน
โรงเรียนเปนฐาน  สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผ และประถมศึกษา
และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาพิมพเอกสาร งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
และสิ่งพิมพ  คาใบประกาศนียบีตร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ กับการศึกษา
คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม
การประชุมชี้แจงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและ
การทัศนศึกษาดงานในประเทศและตางประเทศ  สําหรับการทศนศกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ  สาหรบ
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ของเทศบาลเมืองบานไผ

พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจาง  ขาราชการครูในทองถิ่น
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารศูนยฯ
กรรมการชุมชนฝายการศึกษา  และเจาหนาที่  ตลอดจน
สมาชิกสภาเทศบาลและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
คาจางเหมาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาวัสดุสํานักงาน
คาเบี้ยเลี้ยง  และคาจางเหมาจําทําอาหาร  อาหารวาง  น้ําดื่ม
สําหรับผูเขารวมโครงการ ฯลฯ

พ.ย.53 -ก.ย.54 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒน 1,300,000     -  - ตกลงราคา 7
        เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา ธรรมและนันทนาการ        เพอจายเปนคาใชจายในพธทางศาสนา ธรรมและนนทนาการ
เปนคาเครื่องไทยทาน  คาปจจัยถวายพระ  คาอาหาร งานศาสนาวัฒนธรรม
ถวายพระ  คาดอกไมธูปเทียน  คาเครื่องดื่มสําหรับแขก ทองถิ่น
ผูมีเกียรติ  และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในพิธีเปด-ปด  และ
ในวันงาน  คามหรสพ  และการคาเงินสนับสนุน  
คาเงินรางวัล หรือของรางวัลสําหรับผูชนะการประกวด
หรือแขงขัน  คาวัสดุ  และหรือคาจางตกแตงสถานที่ตก
แตงรถยนตแสดงในขบวนแหตลอดจนคารื้อถอน  คาวัสดุ
หรือคาเชาและหรือคาจางทําของที่เปนองคประกอบสําคัญ
ของงานนั้นๆ  เชน  คาตนเทียนในงาน  ประเพณีแห
เทียนพรรษา  คาจัดพิมพหนังสือสวดมนต  คากระทงใน
งานประเพณีลอยกระทง  คาเชาเตนท  คาเชาอุปกรณไฟฟา  
และเครื่องเสียง  คาเชาสถานที่จัดงาน  คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขันตาง ๆ  ( ที่ไมใชการแขงขันกีฬา )  
คาใชจายระหวางจัดงานเปนคากระแสไฟฟา คาน้ําประปา

โ  โ   คาใชโทรศัพท  และคาเชาอุปกรณโทรศัพทตลอดระยะ



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

เวลาที่จัดงานนอกสถานที่  คาแตงตัวสาวงาม  เขารวม
ขบวนแห  และรวมประกวดในงานเทศกาลไหม,  
บุญกุมขาวใหญ  คาวัสดุอื่นๆ ฯลฯ  ตามโครงการดังตอไปนี้
1.  โครงการจัดงานวันปใหม  ม.ค. 2554
2.  โครงการจัดงานวันสงกรานต  เม.ย. 2554
3.  โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา  ก.ค.-ก.ย.54
4.  โครงการจัดงานวันลอยกระทง  พ.ย. 2554
5.  โครงการจัดงานบุญกุมขาวใหญ  ม.ค. 2554

พ.ย.53-ก.ย.54 โครงการรูรักษภาษาไทยตามแบบอยางไทย(โรงเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000         ตกลงราคา 7
    เพื่อจายเปนคารางวัลการประกวดกิจกรรมตาง ๆ เชนกิจกรรม งานการศึกษาไมกําหนด
การกลาวสุนทรพจนการประกวดเลานิทาน การประกวดรองเพลง ระดับ
การประกวดมารยาทไทย ฯลฯ เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด
คาอาหาร อาหารวางเครื่องดื่ม ฯลฯ

พ.ย.53-ก.ย.54 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000         ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 2 ครั้ง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

ธ.ค.53  - โครงการภาษีคืนกําไร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000         -              -               ตกลงราคา 7  วัน



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

 ธ.ค.53-ม.ค.54  - โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกา กองสวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห 50,000 ตกลงราคา 7  วัน

ธ.ค.53-ม.ค.54 โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 36,000         ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง
   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
จํานวน 20 ตัว พรอมติดตั้ง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 กับการศึกษา

ธ.ค.53-ม.ค.54 โครงการติดตั้งผามานพรอมติดตั้ง ศูนยฯ  2 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 78,000         ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง

  เพื่อจายเปนคาผามานพรอมติดตั้ง บริเวณภายในอาคารเรียน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว  เพอจายเปนคาผามานพรอมตดตง บรเวณภายในอาคารเรยน งานบรหารทวไปเกยว
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 จัดซื้อจัดจางตามราคาทองถิ่น กับการศึกษา

ธ.ค.53-ม.ค.54, โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 80,000         - - " 5 ปใหม,ตรุษจีน,
ก.พ.54,เม.ย.54 สงกรานต

ธค.53-มีค.54  - โครงการกอสรางรั้ว ค.ส.ล. โรงฆา กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย 70,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
สัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ

ธค.53,มีค.,มิย โครงการประกวดชุมชนสะอาด หนา กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 100,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
กย.54 บานนามอง

ธ.ค 53 , มี.ค 54 คาวัสดุสํานักงาน กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 85,000 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหา

มิ.ย.54,ก.ย.54 ตามความจําเปน

ธ.ค 53 , มี.ค 54 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,000 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหา



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

มิ.ย.54,ก.ย.54 ตามความจําเปน

ธ.ค 53 , มี.ค 54 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 60,000 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหา

มิ.ย.54,ก.ย.54 ตามความจําเปน

ธ.ค.53-มี.ค, วัสดุคอมพิวเตอร งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 15,000         - - - 5 จัดซื้อจํานวน 

ก.ค.54 3  ครั้ง

ธ.ค.53-เม.ย.54 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่น กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 40,000 - - " 7 วัน

ธ.ค.53,พ.ค.54 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร กองคลัง งานบริหารทั่วไป 10,000         -              -               ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดหา

งานบริหารงานคลัง ตามความจําเปน

ธ.ค. 53, ก.ค. 54 วัสดุงานบานงานครัว งานเทศกิจ รักษาความสงบฯ 4,000           - - " 5

ธค.53-กย.54 ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย 10,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

 ม.ค. 2554 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 75,000          -  - ตกลงราคา 775,000           7



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

เพื่อจายเปนคาพิธีการ  คาจัดสถานที่  คาวัสดุ  คาอาหาร  งานการศึกษาไมกําหนด
คาเครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  น้ําแข็ง  คาของขวัญ  ของรางวัล  ระดับ
คาเชาเครื่องเสียง   คามหรสพ  คาตกแตงสถานที่คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน

ม.ค.54 โครงการคัดเลือกสมาชิก อปพร.ดีเดน งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 10,000         - - " 5 วันสถาปนา 

อปพร.22มี.ค.54

ม.ค.54 โครงการฝกซอมแผนปองกันและ งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 30,000         - - " 5
ไ ป ั ี ั ั ัแกไขปญหาอัคคีภัย,วาตภัย,อุทกภัย

ม.ค.54 โครงการเผยแพรกิจกรรมดาน งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 20,000         - - " 5
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุญกุมขาวใหญ

มค.54 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 15,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

มค.54 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 70,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

มค.54 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 30,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

ม.ค.2554 คาวัสดุไฟฟาวิทยุ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000           ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษากบการศกษา



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ม.ค.2554 คาวัสดุการเกษตร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000           ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

ม.ค.54 -โครงการจัดตั้งเครือขายประชาสัมพันธในชุมชน กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000 - - " 7 วัน

ม.ค.54 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติ 25,000 - - ตกลงราคา 7 วัน
โ ป ั ป ป ั ั  ิโครงการปรับปรุงรถยนตประชาสัมพันธ และวิชาการ

ม.ค.54 - โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติ 80,000 - - " 15 วัน
และวิชาการ

ม.ค.54  - โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูภาษี กองคลัง งานบริหารงานคลัง 3,000           -              -               ตกลงราคา  7 วัน
คาธรรมเนียมฯ

ม.ค.54  - โครงการจางเหมาประชาสัมพันธภาษีคืนกําไรทาง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 2,000           -              -               ตกลงราคา 7  วัน
เคเบิ้ลทีวี  หนังสือพิมพ ฯลฯ

มค.54-กพ.54 โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 30,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
เกียรติ  เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

มค.54-กพ.54 โครงการเงินอุดหนุนบริจาคโลหิต กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ชวยเหลือเพื่อนมนุษย



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

มค.54-กพ.54 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 260,000 - - สอบราคา 5  วัน
สนุนการบริการสาธารณสุข

มค.54-กพ.54 โครงการจัดซื้อพัดลม กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย 8,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

มค.54-กพ.54 โครงการจัดซื้อตูเย็น กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย 6,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

มค.54-กพ.54 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 5,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

มค กพ 54   โครงการจัดทําประตอาคารกอง กองสาธารณสขฯ แผนงานสาธารณสข 10 000 ตกลงราคา 5  วันมค.,กพ.54  - โครงการจดทาประตูอาคารกอง กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 10,000 - - ตกลงราคา 5  วน
สาธารณสุขฯ

ม.ค. - ก.พ54  -โครงการเพิ่มพูนความรู ทักษะ สํานักปลัดฯ งานบริหารงานทั่วไป 600,000       - - " 5
ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน
ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง
และครูเทศบาล

มค.54-กพ.54 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 250,000 - - สอบราคา 5  วัน
สาธารณสุข(อสม.)และทัศนศึกษาดูงาน

มค มีค 54 ประเภทวัสดวิทยาศาสตรหรือการ กองสาธารณสขฯ แผนงานพาณิชย 10 000 ตกลงราคา 5  วันมค.-มค.54 ประเภทวสดุวทยาศาสตรหรอการ กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณชย 10,000 - - ตกลงราคา 5  วน



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

แพทย

มค.-มีค.54 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย 5,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

มค.-มีค.54  -โครงการจางเหมาจําทําบอรดประชา กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 10,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
สัมพันธตลาดสดฯ

 ม.ค.54-มี.ค.54  - โครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 50,000 ตกลงราคา 7  วัน

มค.54-เมย.54 โครงการยกระดับมาตรฐานรานกวย กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 50,000 อนท. 50,000         ตกลงราคา 5  วัน
เตี๋ยวปลอดภัย ใสใจสุขภาพ

มค.,เมย.54 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 30,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

มค.,เมย.,กค.54 ประเภท  วัสดุสํานักงาน กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 40,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

มค.,เมย.,กค.54 ประเภท  วัสดุกอสราง กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 60,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

มค.,เมย.54 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 40,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
แพทย



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

มค.54,มิย.54 โครงการรณรงครักษาสิ่งแวดลอมลํา กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 20,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
หวยธรรมชาติ

ม.ค.54 , มิ.ย.54 วัสดุกอสราง งานปองกันฯ รักษาความสงบฯ 5,000           - - - 5 จัดซื้อ 2 ครั้ง

ม.ค.54,มิ.ย. 54 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ กองคลัง งานบริหารทั่วไป 7,000           -              -               ตกลงราคา  7  วัน 2   ครั้ง
งานบริหารงานคลัง

มค.,กค.54 ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 25,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

มค.-กย.54 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน 180,000 - - สอบราคา 5  วัน

มค.-กย.54 ประเภทวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย 5,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

ก.พ.54 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 100,000       - - " 5

ก.พ.54 โครงการอบรมการใชวิทยุสื่อสาร งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 40,000         - - ตกลงราคา 5

ก.พ.54 โครงการจัดเก็บคาธรรมเนียมการจอดยานยนตภายใ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000         -              -               ตกลงราคา - ทุกเดือน

ก.พ.-มี.ค.54 โครงการแขงขันกีฬาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒน 10,000         ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา  เชน  คาพิธีการ ธรรมและนันทนาการ



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

คาจัดสถานที่  คาวัสดุ  คาอุปกรณกีฬา  คาวัสดุจัดทําสนาม งานกีฬาและนันทนาการ
คาเกียรติบัตร  คาถวยรางวัล  คาเงินรางวัล  คาของขวัญ
ของรางวัล  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาเชา
เครื่องเสียง  คาเครื่องดื่ม  น้ําดื่ม น้ําแข็ง นักกีฬาและ
เจาหนาที่ครู  คาชุดนักกีฬาสํารอง คาอาหารสําหรับ
นักกีฬาและเจาหนาที่จัดการแขงขัน  ฯลฯ

ก.พ.54-มี.ค.54  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวันสตรีสากลโลก กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 10,000 จัดทําฎีกา กองคลัง

ั ื่  ป ั ั ั ื้ ํก.พ.54-ส.ค.54 วสดุเครืองแตงกาย งานปองกนฯ แผนงานรักษา 100,000       - - ตกลงราคา 5 จดซือจํานวน 
ความสงบภายใน 2 ครั้ง

ก.พ.-ก.ย.54 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒน 80,000          -  - ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา  เชน คาพิธีการ ธรรมและนันทนาการ
คาจัดสถานที่คาวัสดุ  คาอุปกรณกีฬา  คาวัสดุจัดทําสนาม งานกีฬาและนันทนาการ
คาเชาและเตรียมสนาม  คาเกียรติบัตร  คาถวยรางวัล  
คาเงินรางวัล  คาของขวัญของรางวัล  คาตอบแทนกรรม
การตัดสิน  คาเชาเครื่องเสียง  คาเครื่องดื่ม  น้ําดื่ม น้ําแข็ง
นักกีฬาและเจาหนาที่ครู  คาชุดนักกีฬาสํารอง คาอาหาร
สําหรับนักกีฬาและเจาหนาที่จัดการแขงขัน  ฯลฯ

มี.ค.54 โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร. งานปองกันฯ รักษาความสงบฯ 15,000         - - " 5



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

มี.ค.54 -ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 100,000 - - " 7 วัน เหมาจายเปนป

(เหมาจายเปนป) (เหมาจายครั้งเดียวตามขอตกลงของหนวยงาน)

มีค.54-เมย.54 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 10,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ทัศนศึกษาดูงาน

มี.ค.-เม.ย.54 โครงการบัณฑิตนอย กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000         ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาชุยครุย คาเกียรติบัตร งานการศึกษาไมกําหนด
คาจัดทําเวที ซุม คาดอกไม คาน้ํา คาอาหาร และคาใชจายอื่น ๆ ระดับ
ที่จําเปน ฯลฯ

มี.ค.54-เม.ย.54  - โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 280,000 ตกลงราคา 7  วัน

มี.ค.54-พ.ค.54  - โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 20,000 ตกลงราคา 7  วัน

มี.ค.54,มิ.ย. 54 วัสดุสํานักงาน งานเทศกิจ แผนงานรักษา 10,000         - - ตกลงราคา 5
ความสงบภายใน

 มี.ค.54,มิ.ย.54  คาวัสดุสํานักงาน กองสวัสดิการฯ งานบริหารทั่วไป 40,000 ตกลงราคา  7  วัน



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

 มี.ค. 54,มิ.ย.54  คาวัสดุงานบานงานครัว กองสวัสดิการฯ งานบริหารทั่วไป 5,000 ตกลงราคา  7  วัน

มี.ค.54,มิ.ย. 54 วัสดุไฟฟาและวิทยุ งานเทศกิจ งานรักษาความสงบฯ 5,000           - - " 5 ตลอดปงบประมาณ

มีค.-กย.54 ประเภท  วัสดุกอสราง กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย 3,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

เม.ย.54  -โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 50,000         - - " 5

เม.ย.54  -โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล สํานักปลัดฯ บริหารทั่วไป 10,000         - - ตกลงราคา 5
ลูกจาง พนักงานจางดีเดน

เม.ย.54 คาวัสดุงานบานงานครัว กองคลัง งานบริหารทั่วไป 3,000           -              -               ตกลงราคา 7  วัน
งานบริหารงานคลัง

 เม.ย. 2554 โครงการบรรพชาสามเณร/ จาริณี ภาคฤดูรอน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000         ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาพิธีการ  คาจัดสถานที่  คาวัสดุ คารับรอง  งานการศึกษาไมกําหนด
คาน้ําดื่ม  น้ําแข็ง  เครื่องดื่ม  คาอาหารถวายพระสงฆ  ระดับ
และสามเณรออกโครงการ   คาปจจัย  คาเครื่องไทยธรรม 
 ดอกไมธปเทียน  คาตอบแทนพระวิทยากร  พระพี่เลี้ยง   ดอกไมธูปเทยน  คาตอบแทนพระวทยากร  พระพเลยง  



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

คาเสื้อนาคเณร  คาน้ําปานะ  คาน้ํา  คากระแสไฟฟาบํารุง
วัด  คาหนังสือสวดมนต  คาเกียรติบัตร  คาเชาเครื่องเสียง
คามหรสพ  และอื่น ๆ 

เม.ย.2554 คาวัสดุงานบานงานครัว กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000           ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

 เม ย 2554 คาวัสดกอสราง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2 000           ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง เม.ย.2554 คาวสดุกอสราง กองการศกษา แผนงานการศกษา 2,000           ตกลงราคา 5 จดซอ 1 ครง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

เม.ย.2554 คาวัสดุกีฬา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 52,000         ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

เม.ย.54 -โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 30,000 - - ตกลงราคา 15 วัน ขออนุมัติจัดหา

ตามความจําเปน

เม.ย.54 - โครงการเสียงตามสายเทศบาลเมืองบานไผ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 15,000 - - ตกลงราคา 15 วัน

เม.ย.54 - โครงการประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนาทองถิ่น กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 40,000 - - ตกลงราคา 7 วัน

เม.ย.54 - โครงการอบรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสน กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000 - - ตกลงราคา 7 วัน
เทศแกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

 เม.ย.54  - โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทค กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,000 - - ตกลงราคา 7 วัน
โนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร

เม.ย.-พ.ค.54 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศแล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 80,000         ตกลงราคา 7
ตางประเทศ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เพื่อจายเปนคาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาพิมพ การศึกษา
เอกสาร  และสิ่งตีพิมพ  คาใบประกาศนียบัตร  คาเชา

ี่ ป   ื่ ื่ สถานทีและอปุกรณ  คาอาหาร  และเครืองดืม  คาตอบ
แทนวิทยากรในการฝกอบรม การประชุมชี้แจงตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
และตางประเทศ สําหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง 
ขาราชการครูในทองถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ กรรมการชุมชนฝายการศึกษา และเจาหนาที่ ตลอด
จนสมาชิกสภาเทศบาลและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา คาจาง
เหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุสํานักงาน คาเบี้ยเลี้ยง 
คาวัสดุสํานักงาน คาเบี้ยเลี้ยง และคาจางเหมาจําทําอาหาร อาหาร
วาง น้ําดื่ม สําหรับผูเขารวมโครงการ ฯลฯ

เม.ย.-พ.ค.54 โครงการจัดหาหนังสือสําหรับนักเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000         ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อหนังสือเรียน งานระดับกอนวัยเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลยืมเรียน และประถมศึกษา

เม.ย.-พ.ค.54 โครงการสรางสงเสริมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรส กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000         ตกลงราคา 7



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

เพื่อจายเปนคาวัสดุในการจัดฝกอบรมจัดทําหลักสูตร งานระดับกอนวัยเรียน
สถานศึกษา   เชน คาวัสดุสํานักงานและใชจายในการ และประถมศึกษา
จัดทําหลักสูตรคาพิมพเอกสาร  และสิ่งพิมพ คาใบ
ประกาศนียบัตร  คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรมการ
ประชุมชี้แจงตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  
สําหรับพนักงานครูเทศบาล  พนักงานจาง  เจาหนาที่
ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  คาจางเหมายานพาหนะ
คาเชาที่พัก  คาวัสดุสํานักงาน คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

เมย.,กค.54 ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 5,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

เมย.,กค.54 ประเภท  วัสดุกอสราง กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 5,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

เมย.,กค.54 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

เมย.-กย.54 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 5,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

พ.ค.54 ครุภัณฑโรงงาน  จัดซื้อเลื่อยยนต งานปองกันฯ งานรักษาความสงบฯ 20,000         ตกลงราคา 5



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

พค.54-มิย.54 โครงการรอบรูใชรถใชถนนลด กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
อุบัติเหตุ

พค.54,สค.54 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุม กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย 30,000 อนท. 50,000         ตกลงราคา 5  วัน
โรคติดตอในสัตว

พ ค 54 ก ค 54   เพื่อจายเปนเงินอดหนนกิจกรรมเหลากาชาดจังหวั กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 30 000 จัดทําฎีกา กองคลังพ.ค.54-ก.ค.54  - เพอจายเปนเงนอุดหนุนกจกรรมเหลากาชาดจงหว กองสวสดการฯ สรางความเขมแขงฯ 30,000 จดทาฎกา กองคลง
   ขอนแกน

มิ.ย.2554 โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ ผูบริหารระดับ 7-9 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,700           ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง
 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ผูบริหาร ระดับ 7-9 งานระดับกอนวัยเรียน
จํานวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ และประถมศึกษา

มิ.ย.2554 โครงการจัดซื้อโตะพับขาเหล็กเอนกประสงค กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 29,900         ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง
 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับขาเหล็กเอนกประสงค งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
ขนาด150x45x75 ซม. จํานวน 23 ตัว กับการศึกษา
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

 มิ.ย.54 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นหองสมุดเทศบาลฯ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000         ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน งานการศึกษาไมกําหนด
1 เครื่อง สําหรับหองสมุดเทศบาล ฯ ระดับ

ื้  ่จัดซือตามราคาทองถิน



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

 มิ.ย.54 โครงการจัดซื้อโตะอาหารพรอมเกาอี้โรงเรียนอนุบา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 45,000         ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง
 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอาหารพรอมเกาอี้ งานระดับกอนวัยเรียน
จํานวน 10 ชุด   สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ และประถมศึกษา
จัดซื้อตามราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ

มิย.54-กค.54 โครงการขยายเครือขายอาสาสมัคร กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ปองกันยาเสพติด

มิ ย ก ค 54 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 24 700         ตกลงราคา 7ม.ย.-ก.ค.54 โครงการรณรงคเพอปองกนยาเสพตด กองการศกษา แผนงานการศกษา 24,700         ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาวัสดุและเครื่องเขียนและอุปกรณ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
 คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ  คาใบประกาศนียบัตร  กับการศึกษา
คาเชาอุปกรณตาง ๆ  คาอาหาร  อาหารวาง  น้ํา 
 และเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร / กรรมการตัดสิน คาเชา
และคาเตรียมสถานที่  คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ประจําสนาม
คาอาหารนอกเวลาทําการ  คาโลหรือถวยรางวัล  คาจางเหมา
รถยนต  ของรางวัลและเงินรางวัล  คาวัสดุสํานักงานในการ
ฝกอบรม/การจัดกิจกรรม  และการแขงขันมวยชิงแชมปเพื่อ
รณรงคตอตานยาเสพติด

มิ.ย.54 -ส.ค.54 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหาข กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 5,000 ตกลงราคา 7  วัน
ชุมชนและการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและสตรี

โ ื้ โ    ี้ ี โ ี ึ ้ ้มิ.ย. - ก.ย.54 โครงการจัดซือโตะพรอมเกาอีนักเรียนโรงเรียนอนุบ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 60,000         ตกลงราคา 5 จัดซือ 1 ครัง



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้นักเรียน งานระดับกอนวัยเรียน
จํานวน 75 ชุด  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ และประถมศึกษา
จัดซื้อตามราคาตามทองถิ่น

 มิ.ย.-ก.ย.54 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,000,000    สอบราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
จัดซื้อ  ตามราคาทองถิ่น กับการศึกษา

 มิ ย ก ย 54 โครงการกอสรางรั้วอาคารอนบาลโรงเรียนเทศบาลบ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 120 000       สอบราคา จัดทํา 7 วัน ม.ย.-ก.ย.54 โครงการกอสรางรวอาคารอนุบาลโรงเรยนเทศบาลบ กองการศกษา แผนงานการศกษา 120,000       สอบราคา จดทา 7 วน
เพื่อจายเปนคากอสรางรั้วอาคารอนุบาลโรงเรียน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
เทศบาลบานไผตามแบบแปลนของเทศบาล กับการศึกษา
เมืองบานไผ

 มิ.ย.-ก.ย.54 โครงการกอสรางถนนทางเดิน คสล.เลียบอาคารอนุบ กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบานไผ แผนงานการศึกษา 85,000         ตกลงราคา จัดทํา 7 วัน
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. เลียบอาคารอนุบาลโรงเรียน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
เทศบาลบานไผ สําหรับโรงเรียนเทศบาล ตามแบบแปลนของ กับการศึกษา
เทศบาลเมืองบานไผ

 มิ.ย.-ก.ย.54 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียนและศูนยพ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 21,100         ตกลงราคา จัดทํา 7 วัน
เล็กในสังกัดเทศบาลฯ งานระดับกอนวัยเรียน
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียนและศูนย และประถมศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

ื  ไตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบานไผ



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

 มิ.ย.54-ก.ย.54 โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะหแวนสา กองสวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห 10,000 ตกลงราคา 7  วัน
แกผูมีปญหาทางสายตาที่ดอยโอกาสในเขตเทศบาล

 มิ.ย.54-ก.ย. 54  โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติกา กองสวัสดิการฯ สรางความเขมแข็งฯ 300,000 ตกลงราคา 7  วัน
เพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา  กลุมองคกรในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ

ก.ค.54 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดติด งานปองกันฯ รักษาความสงบฯ 60,000         ตกลงราคา 5
รถยนตและ ตั้งสถานี

 ก.ค.2554 โครงการแขงขันทางวิชาการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000         ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ เงินรางวัล งานการศึกษาไมกําหนด
 ของรางวัล  คาดอกไมธูปเทียน  คาพิธีการ  คาใบ ระดับ
ประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณตาง ๆ  คาอาหาร  อาหาร
วาง  น้ําดื่ม  และเครื่องดื่ม คาตอบแทนกรรมการ/
วิทยากร ฯลฯ

ก.ค.54 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,000 - - " 7 วัน

ก.ค.54 คาวัสดงานบานงานครัว กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,000 - - " 7 วันุ ,



ผด. 2

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หนวย) หนวยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(ถามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ส.ค.54 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000         ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาวัสดุตกแตงรานนิทรรศการและวัสดุผลิต งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สื่อการเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา กับการศึกษา
คาจางเหมาบริการ   คาวัสดุโฆษณาเผยแพร  คาจาง
เหมายานพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง   คาเชาที่พักสําหรับ
นักเรียนและพนักงานครที่สังกัดสถานศึกษา  นกเรยนและพนกงานครูทสงกดสถานศกษา  
ไมสังกัดสถานศึกษาและพนักงานเทศบาลสามัญ  

 ส.ค. 54 ครุภัณฑคอมพิวเตอร โครงการจัดซื้ออุปกรณไฟววอ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000 - - ตกลงราคา 7 วัน

ธ.ค.  54 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริม งานเทศกิจ แผนงานรักษา 30,000         - - ตกลงราคา 7
สรางวินัยจราจร ความสงบภายใน


