
                                                                                     แผนการจัดหาพัสด ุ/แผนการปฏบิตังิาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2558 แบบ  ผด.2

                                                                                          ของ   เทศบาลเมืองบา้นไผ่  อ าเภอบา้นไผ่  จังหวัดขอนแก่น

รายการ/จ านวน หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ

( หน่วย ) เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน ( วัน )

ครุภณัฑ์ส านักงาน

1 ตค.257 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 111,000 สอบราคา 30  วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ

2 ม.ค. 58  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองวัดระยะเลเซอร์  กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 40,000            ตกลงราคา 5  วัน

งานบริหารงานคลัง

3 ก.พ.  58 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร  กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 18,000            ตกลงราคา 5  วัน

งานบริหารงานคลัง

4 เ.ม.ย. 58 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร  กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 50,000            ตกลงราคา 5  วัน

งานบริหารงานคลัง

5 ตค.-ธค.57  โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองสวัสดิการฯ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25,000            ตกลงราคา 7 วัน

งานส่งเสริมและสนับสนุน

6 สค.-กย.57 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 30,000            ตกลงราคา 7 วัน

(แบบเคล่ือนที่) งานวางแผนสถิติและวิชาการ

7 พย.-ธค.2557 โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป 19,500            ตกลงราคา 5 วัน

จ านวน 1 ชุด งานบริหารทั่วไป

8 พย.-ธค.2557 โครงการจัดซ้ือโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้  ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป 70,000            ตกลงราคา 5 วัน

จ านวน 10  ตัว งานบริหารทั่วไป

9 ธค.2557 โครงการจัดซ้ือระบบบัตรคิวอัตโนมัติ  ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป 60,000            ตกลงราคา 5 วัน

จ านวน 1 ชุด งานบริหารทั่วไป

ล าดับ ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิมจัดหา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



                                                                                     แผนการจัดหาพัสด ุ/แผนการปฏบิตังิาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2558 แบบ  ผด.2

                                                                                          ของ   เทศบาลเมืองบา้นไผ่  อ าเภอบา้นไผ่  จังหวัดขอนแก่น

รายการ/จ านวน หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ

( หน่วย ) เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน ( วัน )

10 ตค.57 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองต้ังเวลาอัตโนมัติ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 13,000            ตกลงราคา 5  วัน

เสียงกร่ิงพร้อมติดต้ัง งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

11 ตค.57 โครงการจัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000            ตกลงราคา 5  วัน

จ านวน 4 หลัง งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

12 ตค.57 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ช่อง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 7,000               ตกลงราคา 5  วัน

จ านวน 2 หลัง งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

13 ตค.57 โครงการจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 21,200            ตกลงราคา 5  วัน

ส าหรับครูผู้สอน จ านวน 2 ชุด งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

14 ตค.57 โครงการจัดซ้ือพัดลมติดผนัง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000            ตกลงราคา 5  วัน

จ านวน  6  เคร่ือง งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

15 ตค.57 โครงการจัดซ้ือโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000            ตกลงราคา 5  วัน

จ านวน 30 ชุด งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

16 ตค.57 โครงการจัดซ้ือโปรแกรมคลังข้อสอบระบบ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 78,000            ตกลงราคา 5  วัน

มัลติมิเดียส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 2 ชุด งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

17 มค.58 โครงการจัดซ้ือพัดลมไอเย็นแบบต้ังพื้น กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 34,000            ตกลงราคา 5  วัน

จ านวน 5 เคร่ือง งานระดับมัธยมศึกษา

18 มค.58 โครงการจัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้นักเรียนขาเหล็ก กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 96,000            ตกลงราคา 15  วัน

จ านวน 80 ชุด งานระดับมัธยมศึกษา

19 มค.58 โครงการจัดซ้ือโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 80,000            ตกลงราคา 15  วัน

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 20 ชุด งานระดับมัธยมศึกษา

ล าดับ ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิมจัดหา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
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( หน่วย ) เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน ( วัน )

20 มค.58 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 74,000            ตกลงราคา 5  วัน

พร้อมติดต้ัง 2 เคร่ือง งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

21 พย.-ธค.2557 โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์ แอลอีดี  TV) ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป 14,000            ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

22 สค- กย.2557  โครงการจัดซ้ือชุดผลิตสปอร์ประชา กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 40,000            ตกลงราคา 7  วัน

สัมพันธ์ งานวางแผนสถิติและวิชาการ

23 ตค.57-มค58 โครงการจัดซ้ือชุดแม่ขายเคร่ืองส่ง กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 200,000          สอบราคา 30  วัน

สัญญาณพร้อมติดต้ัง งานวางแผนสถิติและวิชาการ

24 ตค.57-มค58 โครงการจัดซ้ือชุดลูกข่ายเคร่ืองรับ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 1,720,000        สอบราคา 30  วัน

สัญญาณพร้อมติดต้ัง งานวางแผนสถิติและวิชาการ

25 ตค.57-มค58 โครงการจัดซ้ือเสาอากาศสามเหล่ียม กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 40,000            ตกลงราคา 15  วัน

พร้อมติดต้ัง งานวางแผนสถิติและวิชาการ

26 ตค.57 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ส านัดปลัดเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 25,000            ตกลงราคา 5  วัน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

27 ตค.57 โครงการจัดซ้ือชุดเคร่ืองขยายเสียงพร้อม กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 60,000            ตกลงราคา 5  วัน

ไมโครโฟนไร้สาย งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ล าดับ ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิมจัดหา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
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( หน่วย ) เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน ( วัน )

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

28 มค.-ก.พ. 58 โครงการจัดซ้ือกล้องดิจิตอล กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000            ตกลงราคา 5  วัน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

29 มค.-ก.พ. 58 โครงการจัดซ้ือป้ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000          ตกลงราคา 15  วัน

อิเล็กทรอนิกส์ งานวางแผนสถิติและวิชาการ

30 มค.-ก.พ. 58 โครงการจัดซ้ือแฟลซกล้องดิจิตอล กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 22,000            ตกลงราคา 5  วัน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

31 มค.-ก.พ. 58 โครงการจัดซ้ืเลนส์กล้องดิจิตอล กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 28,000            ตกลงราคา 5  วัน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

32 ตค.57 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจค กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 65,800            ตกลงราคา 5  วัน

เตอร์ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

33 ตค.57 โครงการจัดซ้ือไมล์ลอยคู่ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,600               ตกลงราคา 5  วัน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

34 ก.พ. 58 โครงการจัดซ้ือจอรับภาพคอมพิวเตอร์  กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 5,000               ตกลงราคา 5  วัน

งานบริหารงานคลัง

35 มค.-ก.พ. 58  จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 30,000            ตกลงราคา 7  วัน

 พัฒนาส่ือผสมเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ล าดับ ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิมจัดหา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



                                                                                     แผนการจัดหาพัสด ุ/แผนการปฏบิตังิาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2558 แบบ  ผด.2

                                                                                          ของ   เทศบาลเมืองบา้นไผ่  อ าเภอบา้นไผ่  จังหวัดขอนแก่น

รายการ/จ านวน หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ

( หน่วย ) เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน ( วัน )

36 มค.-ก.พ. 58  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 26,200            ตกลงราคา 5  วัน

ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 งานวางแผนสถิติและวิชาการ

37 มค.-ก.พ. 58  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 25,000            ตกลงราคา 5  วัน

โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล งานวางแผนสถิติและวิชาการ

38 มค.-ก.พ. 58  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 3,000               ตกลงราคา 5  วัน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

39 มค.-ก.พ. 58  โครงการเมืองไผ่ไอที กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 165,000          สอบราคา 45  วัน

ติดต้ังจุดกระจายสัญญาณเพิ่ม งานวางแผนสถิติและวิชาการ

40 มีค.-เมย.58 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 18,500            ตกลงราคา 5  วัน

เคร่ืองปร้ินเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

41 ตค.57 โครงการจัดซ้ือกระดานอิเล็กทรอนิกส์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 380,000          สอบราคา 30  วัน

พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

42 ตค.57 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 60,000            ตกลงราคา 5  วัน

จ านวน 2 เคร่ือง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

43 ตค.57 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชั่น กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 8,400               ตกลงราคา 5  วัน

ชนิดฉีดหมึก จ านวน 2 เคร่ือง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

44 ตค.57 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,200            ตกลงราคา 5  วัน

เคร่ือง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

45 ตค.57 โครงการจัดซ้ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000            ตกลงราคา 5 วัน

สอน (CAI) ส าหรับเด็กปฐมวัย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ล าดับ ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิมจัดหา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



                                                                                     แผนการจัดหาพัสด ุ/แผนการปฏบิตังิาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2558 แบบ  ผด.2

                                                                                          ของ   เทศบาลเมืองบา้นไผ่  อ าเภอบา้นไผ่  จังหวัดขอนแก่น

รายการ/จ านวน หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ

( หน่วย ) เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน ( วัน )

46 ตค.57 โครงการจัดซ้ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 95,000            ตกลงราคา 5 วัน

รูปแบบมัลติมิเดีย e-Learning งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

47 ตค.57 โครงการจัดซ้ือไม้คฑา จ านวน 2 อัน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000            ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

48 ตค.57 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์น าสัญญาณภาพ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 11,000            ตกลงราคา 5 วัน

VGA จ านวน 2 ชุด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

49 พย.-ธค.2557 โครงการจัดซ้ือตู้เย็น  ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป 6,500               ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

ครุภณัฑ์ดบัเพลิง

50 มค.58 โครงการจัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิงพร้อม กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 80,000            ตกลงราคา 5  วัน

หัวฉีด งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

51 มค.-มีค.58 โครงการจัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิงชนิด ส านักปลัดเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 150,000          สอบราคา 30  วัน

ผ้าใบ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ

ครุภณัฑ์อ่ืน

52 ตค.57 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 16,000            

พร้อมอุปกรณ์ งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

53 ตค.2557 โครงการจัดซ้ือเต้นท์ จ านวน 30 หลัง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 360,000          สอบราคา 30  วัน

งานไฟฟ้าถนน

ล าดับ ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิมจัดหา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



                                                                                     แผนการจัดหาพัสด ุ/แผนการปฏบิตังิาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2558 แบบ  ผด.2

                                                                                          ของ   เทศบาลเมืองบา้นไผ่  อ าเภอบา้นไผ่  จังหวัดขอนแก่น

รายการ/จ านวน หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ

( หน่วย ) เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน ( วัน )

54 มค.58 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ าห้อง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 21,000            ตกลงราคา 5  วัน

พยาบาล งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ

ครุภณัฑ์การเกษตร

55 ตค.57 เคร่ืองย่อยกิ่งไม้ กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 50,000            ตกลงราคา 5  วัน

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

56 ตค.57 จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน ชนิดรถตู้ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 2,000,000        สอบราคา 60  วัน

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

57 ตค.-ธค.57 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ กองสวัสดิการฯ แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 55,000            ตกลงราคา 7  วัน

งานบริหารทั่วไปฯ

ล าดับ ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิมจัดหา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ


