
หนาที่ 1

แบบ ผด.2

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

1 ต.ค. 2552 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน 32,000.00        ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคา.ใชจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  ผูฝกสอน
 คาชุดนักกีฬา  คาอาหารทําการนอกเวลา  คาพาหนะ
คาเวชภัณฑ  คาวัสดุกีฬา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คา
ประกันอุบัติเหตุหมูนักกีฬาและเจาหนาที่  คาใชจายใน
การเขาคายเก็บตัวฝกซอมกีฬา ฯ

กองการศึกษา แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการงานกีฬาและ
นันทนาการ

2 ต.ค. 2552 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน แผนงานการศาสนาวัฒน 70,000.00        ตกลงราคา 7
ทองถิ่นระดับภาค กองการศึกษา ธรรมและนันทนาการ
เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  ผูฝกสอน   งานกีฬาและนันทนาการ
คาชุดนักกีฬา  คาอาหาร  คาพาหนะ  คาเวชภัณฑ  คาวัสดุกีฬา  
คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาประกันอุบัติเหตุหมูนักกีฬา
และเจานาที่  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  คาใชจายในการเขาคาย
เก็บตัวนักกีฬา  ฯลฯ

3 ต.ค. 2552 ,พ.ค. 2553 โครงอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดเทศบาล แผนงานการศึกษา 340,340.00      อนท.ทั่วไป 1,241,240.00     สอบราคา
เพื่อจายเปนคาซื้ออาหารเสริม(นม)  สําหรับนักเรียน กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน ระบุวัตถุประสงค

โรงเรียนเทศบาลทุกคน 100%(เงินอุดหนุนอนุบาล- ป.6, และประถมศึกษา
เงินรายได ม.1 - ม.3 )  ภาคเรียนที่ 2/2552 จํานวน 140 วัน
  และภาคเรียนที่  1/2553  จํานวน  120  วัน

4 ต.ค. 2552 ,พ.ค. 2553 โครงอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสพฐ. แผนงานการศึกษา อนท.ทั่วไป 3,356,080.00     สอบราคา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  สําหรับนักเรียน กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน ระบุวัตถุประสงค

โรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน 260 วัน  สําหรับเด็กเล็ก และประถมศึกษา

วิธีจัดหา หมายเหตุ

เทศบาลเมืองบานไผ
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
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หนาที่ 2

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ถึงชั้นป.6 ภาคเรียนที่ 2/2552  จํานวน 140 วัน 
ภาคเรียนที่  1/2553  จํานวน  120  วัน

5 ต.ค. 2552 ,พ.ค. 2553 โครงอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แผนงานการศึกษา อนท.ทั่วไป 568,400.00        สอบราคา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  สําหรับนักเรียน  กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน ระบุวัตถุประสงค

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  3 ศูนยฯ  100%  จํานวน  280 วัน และประถมศึกษา
6 ต.ค. 2552 ,พ.ค. 2553 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล แผนงานการศึกษา 486,200.00      อนท.ทั่วไป 1,773,200.00     สอบราคา จายจากอนท.

เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูประกอบอาหารกลางวัน  กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน ระบุวัตถุประสงค 1,773,200.-
ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน และประถมศึกษา เงินรายได
สังกัดเทศบาล 100% (เงินอุดหนุนทั่วไป  อนุบาล - ป.6, เงิน 486,200.-
รายได  ม.1 - 3)  ของจํานวนเด็กนักเรียน  ณ  10  มิถุนายน
2552  จํานวน  200  วัน  อัตราคนละ  13  บาท

7 ต.ค. 2552 ,พ.ค. 2553 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย แผนงานการศึกษา 1,055,600.00  สอบราคา
เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูประกอบอาหารกลางวัน  กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
ตามโครงการอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กของศูนยพัฒนา และประถมศึกษา
เด็กปฐมวัยทั้งสามศูนย  ของจํานวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 
 จํานวน  280  วัน  อัตราคนละ  13  บาท  ขอมูล ณ 10  มิถุนายน 2552

8 ต.ค. 2552 ,พ.ค. 2553 โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ แผนงานการศึกษา 20,000.00        ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาจางเหมาชาวตางชาติสอนวิชาภาษา กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
อังกฤษในโรงเรียนเทศบาล  ทั้ง 2 แหง  โดยจายคา กับการศึกษา
ตอบแทนตามอัตราที่กําหนดตลอดปการศึกษา

9 ต.ค. 2552 - ก.ย. 2553 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล แผนงานการศึกษา 5,000.00          ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาพิมพ กองการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนด
เอกสาร  สิ่งตีพิมพ  คาอาหาร  อาหารวาง   เครื่องดื่ม ฯลฯ ระดับ
ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
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หนาที่ 3

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

10 ต.ค. 2552 - ก.ย. 2553 โครงการนําสงเด็กไปสถานพยาบาล แผนงานการศึกษา อนท.ทั่วไป 2,900.00            ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาใชจายคาพาหนะนําพาเด็กนักเรียนไป กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน ระบุวัตถุประสงค

สถานพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุ  หรือเจ็บปวยสําหรับ และประถมศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง 3 แหง  คนละ 10 บาท  

11 ต.ค. 52- ก.ย. 2553 คาวัสดุยานพาหนะ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000                 ตกลงราคา 5 ตลอดป
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

12 ต.ค. 52- ก.ย. 2553 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 100,000               ตกลงราคา 5 ตลอดป
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

13 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 ประเภท ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 80,000.00        ตกลงราคา ขออนุมัติ

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตามความจําเปน

14 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 ประเภท ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ขออนุมัติจัดหา

จายเปนคารับวารสาร  หนังสือระเบียบตาง ๆ และคาจาง กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 23,000.00        ตกลงราคา 7  วัน เปนรายไตรมาส

เหมาบริการและคาธรรมเนียมตาง ๆ
15 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 จายเปนคาใชจายสําหรับสํานักงานธนารักษพื้นที่ขอนแกน กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 80,000.00        ตกลงราคา 7  วัน ทุกเดือน

16 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 โครงการจางเหมา ร.ป.ภ. (ยาม)   ตลาดสดเทศบาล กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 76,800.00        ตกลงราคา 7  วัน ทุกเดือน

17 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 ประเภท ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 56,000.00        ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดหา
จายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ ตามความจําเปน
หมวดคาใชสอย ประเภท ค.รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 416,800.00      

18 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 153,600.00      ตกลงราคา 7  วัน ทุกเดือน
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หนาที่ 4

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

มูลฝอย งานบริหารงานคลัง
19 ต.ค. 52- ก.ย. 2553 คาวัสดุหองสมุดเทศบาล แผนงานการศึกษา 40,000                              ตกลงราคา 5 ตลอดป

งานการศึกษา

ไมกําหนดระดับ

20 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 110,000.00      ตกลงราคา 7  วัน ทุกเดือน
งานบริหารงานคลัง

 ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ

21  ต.ค.52 - ก.ย.53  - เพื่อจายเปนคารับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพตาง ๆ กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 100,000.00      ตกลงราคา 7  วัน
งานบริหารทั่วไป

22  ต.ค.52 - ก.ย.53  - โครงการแกไขปญหาความยากจน กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 453,600.00      ตกลงราคา ตลอดปงบประมาณ

งานบริหารทั่วไป

 ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
23  ต.ค.52 - ก.ย.53  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 20,000.00        ตกลงราคา 7  วัน

ที่ชํารุดเสียหาย เชน เครื่องคอมฯ เครื่องปริ๊นเตอร งานบริหารทั่วไป

โตะ  เกาอี้  รถยนต  รถจักรยานยนต   ฯลฯ

24  ต.ค.52 - ก.ย.53 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและ กองสวัสดิการฯ แผนงานสังคมสงเคราะห 30,000.00        จัดทําฎีกา ตลอดปงบประมาณ

ปญหาความเดือดรอนยากจนและผูดอยโอกาส งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

25  ต.ค.52 - ก.ย.53  - โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 100,000.00      ตกลงราคา 7  วัน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ

26  ต.ค.52 - ก.ย.53  - โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชน กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 50,000.00        ตกลงราคา ตลอดปงบประมาณ

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ
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หนาที่ 5

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

27 ต.ค. 52 - ก.ย. 53  - โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจฯ  สราง กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 20,000.00        ตกลงราคา 7  วัน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ

28 ต.ค. 52 - ก.ย. 53  - โครงการเสริมสรางศักยภาพภาคชุมชนใหเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 40,000.00        ตกลงราคา 7  วัน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ

29 ต.ค. 52 - ก.ย. 53  - โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 10,000.00        ตกลงราคา 7  วัน
   ทั้ง  26  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ

30 ต.ค. 52 - ก.ย. 53  - โครงการสงเคราะหผูพิการ  ผูปวยโรคเอดส และ กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 40,000.00        ตกลงราคา 7  วัน
    ผูดอยโอกาสในสังคม งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น

31  ต.ค.52 - ก.ย.53 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 25,000.00        จัดทําฎีกา ตลอดปงบประมาณ

อาณาจักร งานบริหารทั่วไป

32  ต.ค.52 - ก.ย.53  คาวัสดุสํานักงาน กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 30,000.00        ตกลงราคา  7  วัน
งานบริหารทั่วไป

33  ต.ค.52 - ก.ย.53  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 3,000.00          ตกลงราคา  7  วัน
งานบริหารทั่วไป

34  ต.ค.52 - ก.ย.53  คาวัสดุงานบานงานครัว กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 5,000.00          ตกลงราคา  7  วัน
งานบริหารทั่วไป

35  ต.ค.52 - ก.ย.53 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 10,000.00        ตกลงราคา  7  วัน
งานบริหารทั่วไป

36  ต.ค.52 - ก.ย.53 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 50,000.00        ตกลงราคา  7  วัน
งานบริหารทั่วไป

37  ต.ค.52 - ก.ย.53 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 3,000.00          ตกลงราคา  7  วัน
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หนาที่ 6

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งานบริหารทั่วไป

38  ต.ค.52 - ก.ย.53 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 20,000.00        ตกลงราคา  7  วัน
งานบริหารทั่วไป

39 ต.ค. 52 -  ก.ย. 53 เงินอุดหนุนองคกรเครือขายคณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 100,000.00      จัดทําฎีกา กองคลัง
และกลุมสตรีแมบาน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ

40 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 เงินอุดหนุนสนับสนุนสงเสริมบุญประเพณี  (บุญคุม) กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 130,000.00      จัดทําฎีกา กองคลัง
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ

41 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งานเทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 12,000.00        ตกลงราคา 5
42 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน งานเทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 20,000.00        ตกลงราคา 7
43 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 ง.รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติฯ งานเทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 15,000.00        ตกลงราคา
44 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 วัสดุไฟฟาและวิทยุ งานเทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 5,000.00          ตกลงราคา 5
45 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 วัสดุกอสราง งานเทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 1,000.00          ตกลงราคา 5
46 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 วัสดุยานพาหนะและขนสง งานเทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 5,000.00          ตกลงราคา 5
47 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น งานเทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 20,000.00        ตกลงราคา 5
48 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 วัสดุโฆษณาและเผยแพร งานเทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 10,000.00        ตกลงราคา 5
49 ต.ค. - พ.ย.   52 วัสดุเครื่องแตงกาย งานเทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 10,000.00        ตกลงราคา 30
50 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 วัสดุคอมพิวเตอร งานเทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 3,000.00          ตกลงราคา 5
51  ต.ค.52 - ก.ย. 53  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000.00        ตกลงราคา  7  วัน ตลอดปงบประมาณ

งานวางแผนสถิติ ฯ

52  ต.ค.52 - ก.ย. 53  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 20,000.00        ตกลงราคา  7  วัน ตลอดปงบประมาณ

งานวางแผนสถิติ ฯ

53  ต.ค.52 - ก.ย.53  ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดหา

จายเปนคาจางเหมาตาง ๆ  ระเบียบตาง ๆ  งานวางแผนสถิติ ฯ 160,000.00      ตามความจําเปน
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หนาที่ 7

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

คาธรรมเนียมศาล  อัยการ ทนายความเกี่ยวกับการ ตลอดปงบประมาณ

ดําเนินการทางคดีความของเทศบาลที่ตองชําระ
คาธรรมเนียมตามกฏหมาย  และคาจางเหมาตาง ๆ
ตามหนังสือสั่งการ

54 ต.ค.52-ก.ย.53 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของเทศบาล ฯ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 207,200.00      ตกลงราคา 15 วัน
โครงการจัดทําแผนพับแนะนําเทศบาลเมืองบานไผ งานวางแผนสถิติ ฯ ตกลงราคา 7 วัน
โครงการจัดทําจุลสารเทศบาลเมืองบานไผ ตกลงราคา 15 วัน
โครงการจัดทําวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ(วารสารเมืองไผสัมพันธ) ตกลงราคา  7  วัน
โครงการจัดทํารายงานประจําปของเทศบาลเมืองบานไผ ตกลงราคา 15 วัน
โครงการจัดทําปฏิทินเทศบาลเมืองบานไผ ตกลงราคา 15 วัน

55 ต.ค.52-ก.ย.53  ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 40,000.00        ตกลงราคา  5  วัน ขออนุมัติจัดหา

งานวางแผนสถิติ ฯ ตามความจําเปน

56 ต.ค.52,พ.ค.53 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่น กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 40,000.00        ตกลงราคา 7 วัน
งานวางแผนสถิติ ฯ

57  ต.ค.52 - ก.ย. 53  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000.00        ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดหา

เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น งานวางแผนสถิติ ฯ ตามความจําเปน

58 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 200,000.00      ตกลงราคา 5 ตลอดปงบประมาณ

59 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิกตามโครงการขยับกาย สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 12,000.00        ตกลงราคา 5 ตลอดปงบประมาณ

60
ต.ค. 52 - ก.ย. 53 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญ

ของชาติ
สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000.00      ตกลงราคา 5 ตลอดปงบประมาณ

61
ต.ค. 52 - ก.ย. 53 โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงานและ

รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 348,000.00      สอบราคา เดือนละครั้งตลอดปงบประมาณ

62 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 200,000.00      ตกลงราคา 7 ตลอดปงบประมาณ

ค.รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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หนาที่ 8

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

63 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 230,000.00      ตกลงราคา 5 ตลอดปงบประมาณ

64 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 47,000.00        ตกลงราคา 5
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

65 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 300,000.00      ตกลงราคา 5
ที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ 

66 ต.ค. 52 - ม.ค.53 คาใชจายในการเลือกตั้งฯ สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 1,400,000.00  ตกลงราคา
67 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 คาสินไหมทดแทน สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 20,000.00        ตกลงราคา
68 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 120,000.00      ตกลงราคา 5 ตลอดปงบประมาณ

69 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000.00        ตกลงราคา 5 ตลอดปงบประมาณ

70 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 17,000.00        ตกลงราคา 5
71 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 วัสดุกอสราง สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 15,000.00        ตกลงราคา 5
72 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 10,000.00        ตกลงราคา 5 ตลอดปงบประมาณ

73 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 180,000.00      ตกลงราคา 5 จัดซื้อเดือนละ 2 ครั้ง

74 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 3,000.00          ตกลงราคา 5
75 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 38,000.00        ตกลงราคา 5
76 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 วัสดุอื่น ๆ สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 3,000.00          ตกลงราคา

หมวดคาสาธารณูปโภค
77 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 คาไฟฟา สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 1,000,000.00  ทําฎีกาเบิกจาย

78 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 คาน้ําประปา สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 90,000.00        ทําฎีกาเบิกจาย

79 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 คาโทรศัพท สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 150,000.00      ทําฎีกาเบิกจาย

80 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 คาไปรษณีย สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 110,000.00      ทําฎีกาเบิกจาย

หมวดเงินอุดหนุน
81 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 เงินอุดหนุนชมรมขาราชการเกษียณ สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 30,000.00        ทําฎีกาเบิกจาย

82 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 เงินอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 10,000.00        ทําฎีกาเบิกจาย
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หนาที่ 9

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

83 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 120,000.00      ทําฎีกาเบิกจาย

หมวดรายจายอื่น
84 ต.ค. 52 - ก.ย. 53 คาจางเหมาบุคคลภายนอกประเมินผลประโยชนตอบแทน สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 20,000.00        ตกลงราคา 5
85 เม.ย. - พ.ค. 2553 โครงการสรางสงเสริมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

เพื่อจายเปนคาวัสดุในการจัดฝกอบรมจัดทําหลักสูตร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา อนท.ทั่วไป 36,000.00          ตกลงราคา 7
สถานศึกษา   เชน คาวัสดุสํานักงานและใชจายในการ งานระดับกอนวัยเรียน ระบุวัตถุประสงค

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

86 พ.ย. - ก.ย. 2552 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒน 750,000.00      ตกลงราคา 7
        เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา กองการศึกษา ธรรมและนันทนาการ
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
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หนาที่ 10

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

เทียนพรรษา  คาจัดพิมพหนังสือสวดมนต  คากระทงใน
งานประเพณีลอยกระทง  คาเชาเตนท  คาเชาอุปกรณไฟฟา  
และเครื่องเสียง  คาเชาสถานที่จัดงาน  คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขันตาง ๆ  ( ที่ไมใชการแขงขันกีฬา )  
คาใชจายระหวางจัดงานเปนคากระแสไฟฟา คาน้ําประปา
  คาใชโทรศัพท  และคาเชาอุปกรณโทรศัพทตลอดระยะ
เวลาที่จัดงานนอกสถานที่  คาแตงตัวสาวงาม  เขารวม
ขบวนแห  และรวมประกวดในงานเทศกาลไหม,  
บุญกุมขาวใหญ  คาวัสดุอื่นๆ ฯลฯ  ตามโครงการดังตอไปนี้

 พ.ย. 2552 4.  โครงการจัดงานวันลอยกระทง
 ม.ค. 2553 5.  โครงการจัดงานบุญกุมขาวใหญ

87 พ.ย. 2552 - ก.ย. 2553 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ร.ร. ท.1 กองการศึกษา ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช แผนงานการศึกษา อนท.ทั่วไป 40,000.00          
โรงเรียนเปนฐาน  สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผ งานระดับกอนวัยเรียน ระบุวัตถุประสงค

และประถมศึกษา
88 พ.ย. 2552 - ก.ย. 2553 คาพัฒนาครู/ผูดูแลเด็ก/ครูอัตราจาง/บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา อนท.ทั่วไป 207,000.00        ตกลงราคา 7

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาพิมพเอกสาร งานบริหารทั่วไปเกี่ยว ระบุวัตถุประสงค

และสิ่งพิมพ  คาใบประกาศนียบีตร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ กับการศึกษา
คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม
การประชุมชี้แจงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและ
การทัศนศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ  สําหรับ
พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจาง  ขาราชการครูในทองถิ่น
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารศูนยฯ
กรรมการชุมชนฝายการศึกษา  และเจาหนาที่  ตลอดจน
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หนาที่ 11

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

สมาชิกสภาเทศบาลและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
คาจางเหมาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาวัสดุสํานักงาน
คาเบี้ยเลี้ยง  และคาจางเหมาจําทําอาหาร  อาหารวาง  น้ําดื่ม
สําหรับผูเขารวมโครงการ ฯลฯ

88 พ.ย.52 , ก.พ. 53 , คาวัสดุสํานักงาน กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 175,500.00      ตกลงราคา  7  วัน 4  ครั้ง
พ.ค.53 , ส.ค.53 งานบริหารงานคลัง

89 พ.ย.52 , ก.พ. 53 , คาวัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 55,000.00        ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดหา

พ.ค.53 , ส.ค.53 งานบริหารงานคลัง ตามความจําเปน

90 พ.ย. 52 โครงการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 6,500.00          ตกลงราคา  15  วัน อนท.
งานบริหารงานคลัง

91 พ.ย. 52 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 17,000.00        ตกลงราคา  15  วัน อนท.
งานบริหารงานคลัง

92 พ.ย. 52 - ธ.ค. 52 เงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมเหลากาชาด จังหวัด
ขอนแกน

กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็ง
งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งฯ

30,000.00        จัดทําฎีกา กองคลัง

93 พ.ย. 52 - ธ.ค.52 จัดซื้อกลองดิจิตอล ความละเอียดไมต่ํากวา 7 ลานพิกเซล กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ อนท.ทั่วไป 8,000.00            ตกลงราคา 7  วัน จัดซื้อตามราคา

งานบริหารทั่วไป มาตรฐานครุภัณฑ

94 พ.ย. 52 - ธ.ค.52 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร ขนาดไมต่ํากวา 18 นิ้ว จํานวน 1 จอ กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ อนท.ทั่วไป 6,000.00            ตกลงราคา 7  วัน จัดซื้อตามราคา

งานบริหารทั่วไป ทองตลาด
95 พย.52,ก.พ.,มิ.ย.53   วัสดุสํานักงาน กองชาง อุตสาหกรรมฯ 20,000.00      ตกลงราคา 7  วัน
96 พย.52,ก.พ.,มิ.ย.53   วัสดุเครื่องแตงกาย กองชาง อุตสาหกรรมฯ 15,000.00      ตกลงราคา 7 วัน
97 พย.52,ก.พ.,มิ.ย.53   วัสดุงานบานงานครัว กองชาง อุตสาหกรรมฯ 10,000.00      ตกลงราคา 7  วัน
98 พย.52,ก.พ.,มิ.ย.53   วัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง อุตสาหกรรมฯ 70,000.00      ตกลงราคา 7  วัน
99 พย.52,ก.พ.,มิ.ย.53   วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองชาง อุตสาหกรรมฯ 10,000.00      ตกลงราคา 7  วัน
100 พย.52,ก.พ.,มิ.ย.53   วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง อุตสาหกรรมฯ 15,000.00      ตกลงราคา 7  วัน
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หนาที่ 12

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

101 พย.52,ก.พ.,มิ.ย.53   วัสดุสํานักงาน กองชาง อุตสาหกรรมฯ 25,000.00      ตกลงราคา 7  วัน
102 พย.52,ก.พ.,มิ.ย.53   วัสดุการเกษตร กองชาง เคหะและชุมชน 100,000.00    ตกลงราคา 7  วัน
103 พย.52,ก.พ.,มิ.ย.53   วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองชาง เคหะและชุมชน 1,000,000.00 สอบราคา 7  วัน
104 พย.52,ก.พ.,มิ.ย.53   วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง เคหะและชุมชน 200,000.00    ตกลงราคา 7  วัน
105 พย.52,ก.พ.,มิ.ย.53   วัสดุกอสราง กองชาง เคหะและชุมชน 400,000.00    สอบราคา 7  วัน
106 พย.52,ก.พ.,มิ.ย.53   วัสดุสํารวจ กองชาง เคหะและชุมชน 5,000.00        ตกลงราคา 7  วัน
107 พย.52,ก.พ.,มิ.ย.53   วัสดุอื่น ๆ กองชาง เคหะและชุมชน 5,000.00        ตกลงราคา 7  วัน

108
พ.ย.52 ,เมย.,สค.53  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไปงาน

วางแผนสถิติ ฯ
35,000.00        ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดหา

109 ธค. 2552 วัสดุสํานักงาน งานเทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 6,000               ตกลงราคา 5
110 ธ.ค. 52  และ ก.ค. 53 วัสดุงานบานงานครัว งานเทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 3,000               ตกลงราคา 5
111 ธ.ค. 52  และ ก.ค. 53 โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 12,000             ตกลงราคา 5 ตลอดปงบประมาณ

112 ธันวาคม 52 คาวัสดุโฆษณา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000                 ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

113 ธ.ค. 52, ส.ค. 2553 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 32,000                 ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 2 ครั้ง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

114 ธันวาคม 2552 คาวัสดุเครื่องแตงกาย กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 35,000                 ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง

งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา

115 ธันวาคม 2552 โครงการภาษีคืนกําไร กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 20,000.00        ตกลงราคา 7  วัน
งานบริหารงานคลัง

116 ธันวาคม 2552 โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูภาษีอากรและ กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 3,000.00          ตกลงราคา  7 วัน
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หนาที่ 13

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

คาธรรมเนียมฯ งานบริหารงานคลัง
117 ธ.ค. 52 , มี.ค. 53 , คาวัสดุยานพาหนะและขนสง กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 8,000.00          ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดหา

มิ.ย. 53 , ส.ค. 53 งานบริหารงานคลัง ตามความจําเปน
118 ธ.ค. 52 , ก.พ.53 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 10,000.00        ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดหา

และ  พ.ค. 53 งานบริหารงานคลัง ตามความจําเปน
119  ธ.ค.52 - ม.ค. 53 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส กองสวัสดิการฯ แผนงานสังคมสงเคราะห 50,000.00        ตกลงราคา 7  วัน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

120  ธ.ค. 52 - เม.ย. 53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนน
สุขาภิบาล 2 ซอย 3

กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 997,700.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน

121  ธ.ค. 52 - มี.ค. 53 โครงการกอสราง ค.ส.ล. ซอยเสรีมอเตอร กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 250,700.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา  120  วัน
122  ธ.ค. 52 - ก.พ. 53 โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนน

ประชุมธนสาร (ดานทิศเหนือ)
กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 268,600.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน

123 ธค. 2552 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจร งานเทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000.00        ตกลงราคา 7
124 ธ.ค.52-เม.ย.53 โครงการเสียงตามเทศบาลเมืองบานไผ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 15,000.00        ตกลงราคา 7 วัน

งานวางแผนสถิติ ฯ

125 ธ.ค. 52 , มี.ค. 53  คาวัสดุสํานักงาน กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 85,832.00        ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดหา

มิ.ย.53 ,ก.ย.53 งานวางแผนสถิติ ฯ ตามความจําเปน

126 ธ.ค. 52 , มี.ค. 53  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 14,000.00        ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดหา

มิ.ย.53 ,ก.ย.53 งานวางแผนสถิติ ฯ ตามความจําเปน

127 ธ.ค. 52 , มี.ค. 53  คาวัสดุคอมพิวเตอร กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 68,220.00        ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดหา

มิ.ย.53 ,ก.ย.53 งานวางแผนสถิติ ฯ ตามความจําเปน

128  ม.ค. 2553 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ แผนงานการศึกษา 75,000.00        ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาพิธีการ  คาจัดสถานที่  คาวัสดุ  คาอาหาร  กองการศึกษา านการศึกษาไมกําหนดระดับ
คาเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาของขวัญ ของรางวัล  
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หนาที่ 14

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

คาเชาเครื่องเสียง   คามหรสพ  คาตกแตงสถานที่คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน

129  ม.ค. - ก.พ.  2553 โครงการฝกอบรม/ทัศนศึกษาในประเทศและตางประเทศ แผนงานการศึกษา 60,000.00        ตกลงราคา 7
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เพื่อจายเปนคาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาพิมพ กองการศึกษา การศึกษา
เอกสาร  และสิ่งตีพิมพ  คาใบประกาศนียบัตร  คาเชา
สถานที่และอุปกรณ  คาอาหาร  และเครื่องดื่ม  คาตอบ
แทนวิทยากรในการและทัศนศึกษาดูงานแหลงเรียนรู
สําหรับเด็กเยาวชนในทองถิ่น  คาวัสดุสํานักงาน  
คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

130 ม.ค. - ก.พ. 2553 โครงการฝกอบรม/ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูสําหรับเด็ก แผนงานการศึกษา 10,000.00        ตกลงราคา 7
และเยาวชน งานการศึกษาไมกําหนด
เพื่อจายเปนคาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาพิมพ กองการศึกษา ระดับ
เอกสาร  และสิ่งตีพิมพ  คาใบประกาศนียบัตร  คาเชา
สถานที่และอุปกรณ  คาอาหาร  และเครื่องดื่ม  คาตอบ
แทนวิทยากรในการและทัศนศึกษาดูงานแหลงเรียนรู
สําหรับเด็กเยาวชนในทองถิ่น  คาวัสดุสํานักงาน  
คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

131 ม.ค. - ก.พ. 2553 โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้  ครูระดับ 3 - 4 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 47,700.00        ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ครู  ระดับ 3 - 4 งานระดับกอนวัยเรียน
จํานวน  15  ชุด  สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผจัดซื้อ และประถมศึกษา
ตามราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ

132 ม.ค. - ก.พ. 2553 โครงการจัดซื้อกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 25,000.00        ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
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หนาที่ 15

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ดิจิตอลพรอมขาตั้งกลองโรงเรียนเทศบาลบานไผ  จํานวน กับการศึกษา
1  ชุด  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

133 ม.ค. - ก.พ. 2553 โครงการจัดซื้อเครื่อง Scanner กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 4,000.00          ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง Scannerโรงเรียนเทศบาลบานไผ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
จํานวน  1  ชุด  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น กับการศึกษา

134 ม.ค. - ก.พ. 2553 โครงการจัดซื้อกลองดิจิตอล (รร. ท.2) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 8,000.00          ตกลงราคา 7
เพื่อจัดซื้อกลองดิจิตอล  ความละเอียดไมนอยกวา  7  ลาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
พิกเซล  ระบบปองกันภาพสั่นไหว  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น กับการศึกษา

135 มกราคม 2553 คาวัสดุไฟฟาวิทยุ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000                   ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

136 มกราคม 2553 คาวัสดุการเกษตร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000                   ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

137 มค. - มีค. 53 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ๊นเตอร สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 35,000.00        ตกลงราคา 5
138 ม.ค. 53 , มิ.ย. 53 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 3,000.00          ตกลงราคา  7  วัน 2   ครั้ง

งานบริหารงานคลัง
139 ม.ค.52 , มิ.ย. 52 คาวัสดุงานบานงานครัว กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 3,000.00          ตกลงราคา 7  วัน  2   ครั้ง

งานบริหารงานคลัง
140  ม.ค.53 - มี.ค. 53 โครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 50,000.00        ตกลงราคา 7  วัน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ

141  ม.ค. 53 - พ.ค. 53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสุขาภิบาล 
ดานทิศใต (ขางรานอุดรสุกี้)

กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 111,400.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา  120  วัน

142  ม.ค. 53 - มี.ค. 53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยขุรีรัง กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 162,500.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน
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หนาที่ 16

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

143  ม.ค. 53 - ก.ค. 53 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนสุขาภิบาล 2
 ดานทิศตะวันตก

กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1,100,000.00 อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน

144  ม.ค. 53 - ส.ค. 53 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนสมหวัง
สังวาลย ลงลําหวยทราย

กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1,238,900.00 อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน

145  ม.ค. 53 - มิ.ย. 53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ถนนโพธิ์กลาง ซอย 3

กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1,163,300.00 อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน

146 ม.ค.-มี.ค.53 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกฏหมายควรรู กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 7 วัน
งานวางแผนสถิติ ฯ

147 ม.ค.53-ส.ค.53 โครงการจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป อนท.ทั่วไป 12,000 ตกลงราคา 7  วัน
งานวางแผนสถิติ ฯ

148 ก.พ.  - ก.ย. 2553 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒน 80,000.00        ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา  เชน คาพิธีการ กองการศึกษา ธรรมและนันทนาการ
คาจัดสถานที่คาวัสดุ  คาอุปกรณกีฬา  คาวัสดุจัดทําสนาม งานกีฬาและนันทนาการ
คาเชาและเตรียมสนาม  คาเกียรติบัตร  คาถวยรางวัล  
คาเงินรางวัล  คาของขวัญของรางวัล  คาตอบแทนกรรม
การตัดสิน  คาเชาเครื่องเสียง  คาเครื่องดื่ม  น้ําดื่ม น้ําแข็ง
นักกีฬาและเจาหนาที่ครู  คาชุดนักกีฬาสํารอง คาอาหาร
สําหรับนักกีฬาและเจาหนาที่จัดการแขงขัน  ฯลฯ

149 ก.พ. - มี.ค. 2553 โครงการแขงขันกีฬาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน แผนงานการศาสนาวัฒน 28,000.00        ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา  เชน  คาพิธีการ กองการศึกษา ธรรมและนันทนาการ
คาจัดสถานที่  คาวัสดุ  คาอุปกรณกีฬา  คาวัสดุจัดทําสนาม งานกีฬาและนันทนาการ
คาเกียรติบัตร  คาถวยรางวัล  คาเงินรางวัล  คาของขวัญ
ของรางวัล  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาเชา
เครื่องเสียง  คาเครื่องดื่ม  น้ําดื่ม น้ําแข็ง นักกีฬาและ
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หนาที่ 17

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

เจาหนาที่ครู  คาชุดนักกีฬาสํารอง คาอาหารสําหรับ
นักกีฬาและเจาหนาที่จัดการแขงขัน  ฯลฯ

150  ก.พ. 53 - ก.ค. 53 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยตรงขาม
โบสถฝรั่ง

กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 438,500.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน

151  ก.พ. 53 - มิ.ย. 53 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยธรรมาพิสมัยและ
ซอยเชื่อม

กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1,099,900.00 อนท.ทั่วไป สอบราคา  120  วัน

152 ก.พ. 53 - มี.ค. 53 เงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 10,000.00        จัดทําฎีกา กองคลัง
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ

153  ก.พ. 53 - ก.ค. 53 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยแกวทรานี ซอย 2 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 789,200.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา  120  วัน
154  ก.พ. 53 - ก.ค. 53 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ําค.ส.ล. ถนน

สุมนามัย ซอย 1
กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 924,000.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน

155 ก.พ. - มี.ค. 53 โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 15  วัน
งานวางแผนสถิติ ฯ

156 มี.ค. 53 - พ.ค. 53 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 20,000.00        ตกลงราคา 7  วัน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ

157 มี.ค. 53 -  เม.ย.53  - โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 230,000.00      ตกลงราคา 7  วัน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ

158 มี.ค.53 ,  มิ.ย.53 จายคาจางเหมาจัดทําวิดีทัศนและจัดทําเว็บไซตของเทศบาล กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป ตกลงราคา  15  วัน
งานวางแผนสถิติ ฯ

  ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
160 มี.ค.-เม.ย.53 โครงการประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนาทองถิ่น กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 40,000 ตกลงราคา  7  วัน

งานวางแผนสถิติ ฯ

161 มี.ค.-พ.ค.53 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 7  วัน
เทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร งานวางแผนสถิติ ฯ
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หนาที่ 18

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ตลอดปงบประมาณ

162 มี.ค.53-ส.ค.53 โครงการจัดซื้อจอภาพโปรกเตอร กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป อนท.ทั่วไป 12,000               ตกลงราคา 15  วัน
งานวางแผนสถิติ ฯ

163 มี.ค.53-ส.ค.53 โครงการจัดซื้อกลองภาพนิ่งระบบดิจิตอล กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป อนท.ทั่วไป 21,000               ตกลงราคา 15  วัน
งานวางแผนสถิติ ฯ

164 มี.ค. 53 - เม.ย. 53 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจาง สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 15,000             ตกลงราคา 5
พนักงานจางดีเดน
ง.รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายอื่น ๆ
หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร
หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง

165 มี.ค. 53 - เม.ย. 53 โครงการจัดทําปายชื่อถนน ซอยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบานไผ สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 165,000.00      สอบราคา 30
166  เม.ย. 2553 โครงการบรรพชาสามเณร/ จาริณี ภาคฤดูรอน แผนงานการศึกษา 30,000.00        ตกลงราคา 7

เพื่อจายเปนคาพิธีการ  คาจัดสถานที่  คาวัสดุ คารับรอง  กองการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนด
คาน้ําดื่ม  น้ําแข็ง  เครื่องดื่ม  คาอาหารถวายพระสงฆ  ระดับ
และสามเณรออกโครงการ   คาปจจัย  คาเครื่องไทยธรรม 
 ดอกไมธูปเทียน  คาตอบแทนพระวิทยากร  พระพี่เลี้ยง  
คาเสื้อนาคเณร  คาน้ําปานะ  คาน้ํา  คากระแสไฟฟาบํารุง
วัด  คาหนังสือสวดมนต  คาเกียรติบัตร  คาเชาเครื่องเสียง
คามหรสพ  และอื่น ๆ 

167 เม.ย. - พ.ค. 2553 โครงการจัดหาหนังสือสําหรับนักเรียน แผนงานการศึกษา 90,000.00        ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อหนังสือเรียน กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลยืมเรียน และประถมศึกษา

168 เม.ย. - พ.ค. 2553 โครงการติดตั้งกันสาดหนาโรงอาหารและอาคาร 2 ศูนย 1 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 18,000.00        ตกลงราคา 7
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หนาที่ 19

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

เพื่อจายเปนคาติดตั้งกันสาดหนาโรงอาหารและอาคาร 2 ศูนย งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
1  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบานไผ กับการศึกษา

169 เม.ย. - พ.ค. 2553 โครงการจัดทํากันสาดบริเวณโรงอาหาร ศูนยฯ 3 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000.00        ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาจัดทํากันสาดบริเวณโรงอาหารศูนยฯ 3 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบานไผ กับการศึกษา

170 เมษายน 2553 คาวัสดุงานบานงานครัว กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000             ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

171 เมษายน 2553 คาวัสดุกอสราง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000             ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 1 ครั้ง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

172 เมษายน 2553 คาวัสดุกีฬา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 60,000           ตกลงราคา 5 จัดซื้อ1ครั้ง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

173 เม.ย.53 - ก.ย.53 โครงการจัดระเบียบการจอดยานยนตภายในเขตเทศบาล กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 30,000.00        ตกลงราคา 7  วัน ทุกเดือน
  ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

174 เม.ย. 53 - พ.ค.53 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหาของ กองสวัสดิการฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 10,000.00        ตกลงราคา 7  วัน
ชุมชนและการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและสตรี งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ

175 เมย. - มิย. 53 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนทองประเสริฐ
 ซอย 9

กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 433,000.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน

176 เมย. - มิย. 53 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอยไทยประทาน กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 103,300.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน
177 เมย. - มิย. 53 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 589,600.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน
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หนาที่ 20

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

178 เมย. - มิย. 53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ่งยง-
หนองลุมพุก (บานเทิดไท)

กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 210,600.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน

179 เมย. - มิย. 53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ่งยง-
หนองลุมพุก (เยื้องศาลาชุมชน)

กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 208,900.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน

180 เมย. - มิย. 53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยคูหา กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 167,100.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน
181 เมย. - มิย. 53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนราษฎร

ธุรกิจ (ดานทิศตะวันออกทางเขาโรงภาพยนตปรามิด)
กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 176,600.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน

182  เม.ย. 53 - ก.ค. 53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนประเสริฐ
แกวอุทิศ 2

กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 281,200.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา  120  วัน

183  เม.ย. 53 - ก.ย. 53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบานเกิ้ง 
ซอย 1

กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 129,300.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน

184  เม.ย. 53 - ก.ย. 53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจงสนิท 
สายบานไผ - ชนบท (บริเวณสี่แยกถนนผังเมืองตัดกับ
ถนนแจงสนิท)

กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 331,600.00    อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน

185  เม.ย. 53 - ก.ย. 53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจงสนิท 
ดานทิศใต (สายบานไผ-ชนบท)

กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 87,800.00       อนท.ทั่วไป ตกลงราคา 120  วัน

186  เม.ย. 53 - ก.ค. 53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสุมนามัย ซอย 3 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 208,900.00     อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน
187  เม.ย. - มิ.ย.53 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000.00        ตกลงราคา  7  วัน

เทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชนในเขตเทศบาล งานวางแผนสถิติ ฯ

เมืองบานไผ
188 เมย. 2553  คาบริการทางดานโทรคมนาคม กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000.00      ตกลงราคา  7  วัน เหมาจายเปนป

(เหมาจายเปนป)  (เหมาจายครั้งเดียวตามขอตกลงของหนวยงาน) งานวางแผนสถิติ ฯ

189 เม.ย. 53 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 20,000.00        ตกลงราคา 5
190 เม.ย. 53 - พ.ค. 53 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู พัฒนา สํานักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000.00      ตกลงราคา 5
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หนาที่ 21

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ทักษะและประสิทธิภาพคณะผูบริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ฯ

191 มิ.ย. - ก.ค. 2553 โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษธรรมชาติและ แผนงานการศึกษา อนท.ทั่วไป 40,000.00          ตกลงราคา 7
สิ่งแวดลอม งานการศึกษาไมกําหนดระดับ ระบุวัตถุประสงค

เพื่อจายเปนคาจางเหมายานพาหนะ  คาวัสดุเครื่อง กองการศึกษา
เขียนและอุปกรณ         คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ  
คาอาหาร  คาใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณตางๆ  
และเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม  
คาเชาที่พักคาวัสดุสํานักงาน

192 มิ.ย. - ก.ค. 2553 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด แผนงานการศึกษา 40,000.00          ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาวัสดุและเครื่องเขียนและอุปกรณ กองการศึกษา 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

193  มิ.ย. 53 - ส.ค. 53 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสมหวัง กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1,492,900.00 อนท.ทั่วไป สอบราคา 120  วัน
194  ก.ค. 53 - ก.ย. 53 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจงสนิท (ราชนิกูล) กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 2,767,000.00  อนท.ทั่วไป e-auction 120  วัน

195 ก.ค. 2553 โครงการแขงขันทางวิชาการ แผนงานการศึกษา 30,000.00        ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ เงินรางวัล กองการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนด
 ของรางวัล  คาดอกไมธูปเทียน  คาพิธีการ  คาใบ ระดับ
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หนาที่ 22

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

วิธีจัดหา หมายเหตุลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณตาง ๆ  คาอาหาร  อาหาร
วาง  น้ําดื่ม  และเครื่องดื่ม คาตอบแทนกรรมการ/วิทยากร ฯลฯ

196 ก.ค. 53  คาวัสดุงานบานงานครัว กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 1,500.00          ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดหา

งานวางแผนสถิติ ฯ ตามความจําเปน

197 ส.ค. 2553 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000.00        ตกลงราคา 7
เพื่อจายเปนคาวัสดุตกแตงรานนิทรรศการและวัสดุผลิต กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สื่อการเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา กับการศึกษา
คาจางเหมาบริการ   คาวัสดุโฆษณาเผยแพร  คาจาง
เหมายานพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง   คาเชาที่พักสําหรับ
นักเรียนและพนักงานครูที่สังกัดสถานศึกษา  
ไมสังกัดสถานศึกษาและพนักงานเทศบาลสามัญ  
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