
ผด. 2

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) ส่งมอบ(ถ้ามี)

1  ต.ค. 2554 ค.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองพิธีการ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒน 20,000      - - ตกลงราคา 7 วัน
โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน ธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

2  ต.ค.2554 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒน 80,000      - - ตกลงราคา 7 วัน
ท้องถิ่นระดับภาคฯ ธรรมและนันทนาการ - -

งานกีฬาและนันทนาการ - -
- -

3  ต.ค.54  - โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อบริการข้อมูล กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 25,000 - - ตกลงราคา  7  วัน

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

สารสนเทศฯ - -
- -

4  ต.ค. 54 โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ครูระดับ 3 - 6 จํานวน 5 ชุด กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,900      - - ตกลงราคา 7 วัน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว - -

กับการศึกษา - -
- -

5 ต.ค.-54 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี  จํานวน 1 เครื่อง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 6,500        - - ตกลงราคา 7 วัน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว - -

กับการศึกษา - -
6 ต.ค.54 -พ.ค.55 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนในสังกัด แผนงานการศึกษา 19,200      - - ตกลงราคา 7 วัน

เทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน - -
และประถมศึกษา - -

7 ต.ค.-พ.ย.54 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,529,800  - - สอบราคา 120  วัน
เม.ย.-พ.ค.55 งานระดับก่อนวัยเรียน - -

และประถมศึกษา - -
- -



ผด. 2

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) ส่งมอบ(ถ้ามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

8 ต.ค.-พ.ย.54 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,183,000  - - สอบราคา 120 วัน
เม.ย.-พ.ค.55 3 ศูนย์ งานระดับก่อนวัยเรียน - -

และประถมศึกษา - -
- -

9 ต.ค.-พ.ย.54 โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000      - - ตกลงราคา 7 วัน
เม.ย.- พ.ค.55 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว - -

กับการศึกษา - -
- -

10 ต.ค.-พ.ย.54 โครงอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด  สพฐ. กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,999,360  - - สอบราคา 120 วัน
พ ค ต ค 55 งานระดับก่อนวัยเรียนพ.ค.-ต.ค.55 งานระดบกอนวยเรยน

และประถมศึกษา

11 ต.ค.-พ.ย.54 โครงอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 637,000    - - สอบราคา 120 วัน
พ.ค.-ต.ค. 55 งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
12 ต.ค.54,พ.ค.55 โครงอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดเทศบาล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,770,860  - - สอบราคา 120 วัน

ต.ค.-55 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

13 ต.ค.54,พ.ค.55  โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 28,500 - - ตกลงราคา 7 วัน

14 ตค.54-สค.55 โครงการหยุดโลกร้อนด้วยมือเรา กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 250,000 - - สอบราคา 5  วัน

15 ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต.ค.54-ก.ย. 55  - ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่าง ๆ สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 320,000    - - ตกลงราคา 7 วัน
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ลําดับที่ ช่วงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
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              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ต.ค.54 -ก.ย. 55  - โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 150,000    - - ตกลงราคา 5 วัน
ต.ค.54 -ก.ย. 55  - โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงาน งานบริหารทั่วไป 348,000    - - ตกลงราคา เดือนละ 1 ครั้ง

และรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

16 ต.ค.54-ก.ย. 55 ข.รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 300,000    - - ตกลงราคา 7 วัน

ค.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
17 ต.ค.54-ก.ย. 55  - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 230,000    - - ตกลงราคา 5 วัน
18 ต.ค.54 -ก.ย. 55 ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 87,000      - - ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดหา

 - จ่ายเป็นค่ารับวารสาร  หนังสือระเบียบ  และค่าจ้าง เป็นรายไตรมาส
เหมาบริการต่าง ๆ 

19 ต.ค. 54-ก.ย. 55  -จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 120,000    - - ตกลงราคา 7  วัน ทุกเดือน
ขอนแก่น

20 ต.ค.54-ก.ย. 55 โครงการจ้างเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาล  กองคลัง งานบริหารงานคลัง 76,800      - - ตกลงราคา 7  วัน ทุกเดือน

21 ต.ค.54-ก.ย. 55  โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บค่าธรรม กองคลัง งานบริหารงานคลัง 153,600    - - ตกลงราคา 7  วัน ทุกเดือน
เนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  จํานวน  2  อัตรา

22 ต.ค. 54 -ก.ย. 55 ข.รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 80,000      - - ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเป็

23 ต.ค. 54-ก.ย. 55 ประเภทง.รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า กองคลัง งานบริหารงานคลัง 80,000      - - ตกลงราคา ขออนุมัติ
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามความจําเป็

24 ต.ค.54- ก.ย. 55 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง งานบริหารงานคลัง 116,000    - - ตกลงราคา  7 วัน ทุกเดือน
25  ต.ค.54 - ก.ย.55  ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 100,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
26  ต.ค.54 - ก.ย.55  - โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 300,000 - - ตกลงราคา ตลอดปีงบประมาณ

27  ต.ค.54-ก.ย.55  ข. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 120,000 - - ตกลงราคา 7  วัน



ผด. 2

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
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              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

28  ต.ค.54 - ก.ย.55  โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและ กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 20,000 - - จัดทําฎีกา ตลอดปีงบประมาณ
ปัญหาความเดือดร้อนยากจนและผู้ด้อยโอกาส

29  ต.ค.54 - ก.ย.55 โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 150,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
30  ต.ค.54 - ก.ย.55 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 100,000 - - ตกลงราคา ลอดปีงบประมาณ
31 ต.ค.54-ก.ย. 55 โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจฯ  กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 20,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
32 ต.ค.54-ก.ย.55 โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชนให้เข้มแข็ง กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 40,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
33 ต.ค.54-ก.ย.55 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญา กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 50,000 - - ตกลงราคา 30 วัน

เศรษฐกิจพอเพียง

34 ต ค 54 ก ย 55 โครงการสงเคราะห์เครื่องอปโภคบริโภคแก่ผ้พิการ กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 40 000 ตกลงราคา 7  วัน34 ต.ค.54-ก.ย.55 โครงการสงเคราะหเครองอุปโภคบรโภคแกผูพการ กองสวสดการ สรางความเขมแขงฯ 40,000 - - ตกลงราคา 7  วน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

35 ต.ค.54-ก.ย. 55 โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภาคชุมชน กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 30,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
36 ต.ค. 54-ก.ย. 55 โครงการเลือกตั้งซ่อมประธานคณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 10,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
37 ต.ค.54-ก.ย.55 โครงการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน(ถนนกินได้) กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 20,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
38 ต.ค.54-ก.ย.55 ง.รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 30,000 - - จัดทําฎีกา ลอดปีงบประมาณ

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
39  ต.ค.54 - ก.ย.55  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 12,000 - - ตกลงราคา  7  วัน

40  ต.ค.54 - ก.ย.55  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 60,000 - - ตกลงราคา  7  วัน
41 ต.ค. 54- ก.ย. 55   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง อุตสาหกรรมฯ,งานบริหารฯ 20,000 - - ตกลงราคา 7  วัน

เคหะและชุมชน,งานไฟฟ้าถนน 60,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
เคหะและชุมชน,งานบําบัดน้ําเสีย 20,000 - - ตกลงราคา 7  วัน

42 ต.ค. 54- ก.ย. 55 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 1,200,000 - - สอบราคา 7  วัน
43 ต.ค. 54- ก.ย. 55 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 3,200,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
44 ต.ค.54-ก.ย. 55 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 265,000    - - ตกลงราคา 5 วัน
45 ต.ค.54-ก.ย.55 ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองช่าง อุตสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ 75,600 - - ตกลงราคา 7  วัน
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เคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ 1,612,800 - - ตกลงราคา 7  วัน
เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะฯ 153,600 - - ตกลงราคา 7  วัน

46 ต.ค.54-ก.ย.55 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดกองช่าง กองช่าง อุตสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ 76,800 - - ตกลงราคา 7  วัน
งานป้องกัน,งานเทศกิจ,ห้องประชุมเล็ก

47 ต.ค.54-ก.ย.55 ข. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม กองช่าง อุตสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ 50,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
ทรัพย์สิน เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 200,000 - - ตกลงราคา 7  วัน

เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะฯ 250,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
48 ต.ค.54-ก.ย.55 ค. รายจ่ายเพื่อการรับรองและพิธีการ กองช่าง เคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ 10,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
19 ต.ค.54 ก.ย.55 ง.รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ กองช่าง อุตสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ 30,000 - - ตกลงราคา 7  วัน

เคหะและชมชน/งานไฟฟ้าถนน 20 000 ตกลงราคา 7  วันเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน 20,000 - - ตกลงราคา 7  วน
50 ต.ค.54-ก.ย.55  ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 36,000      - - ตกลงราคา 5  วัน ตลอดปีงบปร

"
51 ต.ค.54-ก.ย.55 ข.รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือ ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 200,000    - - ตกลงราคา 7 วัน ตลอดปีงบปร

ซ่อมแซมทรัพย์สิน
52 ต.ค.54-ก.ย.55 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุ ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 550,000    - - ตกลงราคา 5 วัน ตลอดปีงบปร

สาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
53 ต.ค.54-ก.ย.55 โครงการกู้ชีพ(EMS)กู้ภัย(EMA) ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 90,000      - - ตกลงราคา 5  วัน ตลอดปีงบปร

54 ต.ค.54-ก.ย.55 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 250,000    - - ตกลงราคา 5  วัน ตลอดปีงบปร
55 ต.ค.54 -ก.ย. 55  ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 15,000      - - ตกลงราคา 5  วัน ตลอดปีงบปร
56 ต.ค.54 -ก.ย. 55 ข.รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือ เทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000      - - ตกลงราคา 7 วัน ตลอดปีงบปร

ซ่อมแซมทรัพย์สิน
57 ต.ค.54 -ก.ย. 55 ง.รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติฯ เทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 15,000      - - ตกลงราคา ตลอดปีงบปร

58 ต.ค.54 -ก.ย. 55 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 5,000        - - ตกลงราคา 5  วัน ตลอดปีงบปร
59 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000      - - ตกลงราคา 5 วัน ตลอดปีงบปร
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60 ต.ค.54 -ก.ย.55 โครงการจัดระเบียบถนน  ทางเท้า เทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 240,000    - - ตกลงราคา 7  วัน ตลอดปีงบปร
การจราจร
ประเภท ก.รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ

61 ตค.54-กย.55  -  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 86,800 - - ตกลงราคา 5  วัน

62 ตค.54-กย.55  - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 3,180,000 - - สอบราคา 5  วัน

63 ตค.54-กย.55  - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย์ 317,200 - - สอบราคา 5  วัน

64 ตค.54-กย.55 ประเภท ข.รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 40,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ซ่อมแซมทรัพย์สิน

65 ตค.54-กย.55 ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือ กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 700,000 - - สอบราคา 5  วัน
ซ่อมแซมทรัพย์สิน

66 ตค.54-กย.55 ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือ กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย์ 10,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ซ่อมแซมทรัพย์สิน

67 ตค.54-กย.55 โครงการจัดตลาดนัดชุมชนคนบ้านไผ่ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 50,000      - - ตกลงราคา 5  วัน

68 ตค.54-กย.55 ประเภท ง.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 30,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น

69 ตค.54-กย.55 ประเภท ง.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 5,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
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ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย (งานบริการสาธารณสุขฯ)
หมวดอื่น

70 ตค.54-กย.55 ประเภท ง.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 10,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น

71 ตค.54-กย.55 ประเภท ง.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย์ 5,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น

72 ตค 54 กย 55 ประเภทวัสดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสขฯ แผนงานสาธารณสข 50 000 ตกลงราคา 5  วัน เดือนละ 2 ค72 ตค.54-กย.55 ประเภทวสดุเชอเพลงและหลอลน กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 50,000 - - ตกลงราคา 5  วน เดอนละ 2 ค
15 วันเบิก 1

73 ตค.54-กย.55 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 1,630,000 - - สอบราคา 5  วัน เดือนละ 2 ค
15 วันเบิก 1

74 ตค.54-กย.55 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย์ 50,000 - - ตกลงราคา 5  วัน เดือนละ 2 ค
15 วันเบิก 1

75 ตค.54-กย.55 ประเภทวัสดุโรงงาน กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย์ 40,000      - - ตกลงราคา 5  วัน

76 ตค.54-กย.55 ประเภทวัสดุอื่นๆ กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 2,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

77  ต.ค.54-ก.ย.55  ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 120,000 - - ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดห
ตามความจํา
ตลอดปีงบปร

78 ต.ค.54-ก.ย.55  - โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 320,000 - - ตกลงราคา 15 วัน
ผลงานของเทศบาล ฯ

79 ต.ค.54-ก.ย.55  ข. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,000 - - ตกลงราคา  5  วัน ขออนุมัติจัดห
ตามความจํา
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ตลอดปีงบปร
80  ต.ค.54-ก.ย. 55  ง. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000 - - ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดห

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตามความจํา
81  ต.ค.54-ก.ย. 55  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 40,000 - - ตกลงราคา  7  วัน ตลอดปีงบปร

82  ต.ค.54-ก.ย. 55  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 15,000 - - ตกลงราคา  7  วัน ตลอดปีงบปร

83 ต.ค. 54-ก.ย. 55 ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา - - ตกลงราคา 5  วัน

ต.ค. 54-ก.ย. 55  โครงการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 70,000      - - ตกลงราคา  5  วัน ตลอดปีงบปร

ต.ค. 54-ก.ย. 55  โครงการจ้างเหมาการรักษาความสะอาด กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 307,200    - - ตกลงราคา 5 วัน

ต.ค. 54-ก.ย. 55  โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 230,400    - - ตกลงราคา 5 วัน

84 ต.ค. 54-ก.ย. 55 ข.รายจ่ายเพื่อบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 80,000      - - ตกลงราคา 5  วัน
85 ต.ค.54 -ก.ย.55 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 216,000    - - ตกลงราคา 7  วัน

ในสังกัดทศบาลฯจํานวน 2 แห่ง งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

86 ต.ค.54 -ก.ย.55 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 25,000      - - ตกลงราคา 7  วัน
งานการศึกษาไม่กําหนด

ระดับ
87 ต.ค.54 -ก.ย.55 โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 120,000    - - ตกลงราคา 7  วัน

ในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง งานการศึกษาไม่กําหนด
ระดับ
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88 ต.ค.54 -ก.ย.55 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสําหรับเป็นฐาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 60,000      - - ตกลงราคา 7 วัน
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล งานระดับก่อนวัยเรียน
จํานวน 2 แห่ง และประถมศึกษา

89 ต.ค.54- ก.ย.55 ค่าวัสดุยานพาหนะ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000      - - ตกลงราคา 5 วัน ตลอดปี
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา
90 ต.ค.54-ก.ย.55 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 100,000    - - ตกลงราคา 5  วัน ตลอดปี

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษากบการศกษา

91 ต.ค.54- ก.ย.55 ค่าวัสดุห้องสมุดเทศบาล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000      - - ตกลงราคา 5 วัน ตลอดปี
งานการศึกษา
ไม่กําหนดระดับ

92 ต.ค.54 -ก.ย.55 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 33,200      - - ตกลงราคา 7 วัน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

93 พ.ย.54 -ก.พ. 55  - โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 150,000    - - ตกลงราคา 5 วัน
และทัศนศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกฯ

94 พย.54-มีค.55 โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฉุกเฉินโรง กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย์ 20,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

95 พย.54-มีค.55 โครงการจ้างเหมาติดตั้งถังสํารองน้ํา กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย์ 50,000 - - ตกลงราคา 15  วัน
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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96 พ.ย.54,ก.พ. 55 , ค่าวัสดุสํานักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 200,000    - - ตกลงราคา  7  วัน 4  ครั้ง
พ.ค.55 , ส.ค.55

97 พ.ย.54,ก.พ. 55 , ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000      - - ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดห
พ.ค.55 , ส.ค.55 ตามความจํา

98 พ.ย.54 , มี.ค. 55, ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 70,000      - - ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดห
มิ.ย. 55 , ส.ค.55 ตามความจํา

99 พ.ย54,มีค.55 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 85,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
มิย กย 55มย.-กย.55

100 พ.ย.54,ม.ค,เม.ษ, ง.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 150,000    - - ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 4 ครั้ง
    ส.ค. 55 รายจ่ายหมวดอื่นๆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

101 พ.ย.54,ม.ค,เม.ย,  ประเภท วัสดุสํานักงาน สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 300,000    - - ตกลงราคา 5 วัน
ก.ค.-55

102 พ.ย.54,ก.พ.,มิ.ย., ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 80,000      - - ตกลงราคา 5 วัน
ส.ค.-55

103 พ.ย.54,ม.ค,เม.ย., ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 15,000      - - ตกลงราคา 5 วัน
ส.ค.-55

104 พ.ย.54,ก.พ,พ.ค., ประเภท วัสดุก่อสร้าง สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 15,000      - - ตกลงราคา 5 วัน
ส.ค.-55

105 พ.ย.54,มี.ค.,มิ.ย., ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 40,000      - - ตกลงราคา 5 วัน
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ก.ย.-55

106 พ.ย.54,มี.ค.,มิ.ย., ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 40,000      - - ตกลงราคา 5 วัน
ก.ย.-55

107 พ.ย.54 ,มี.ค.55  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 20,000 - - ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดห
มิ.ย.55,ก.ย.55 ตามความจํา

108 พ.ย.54- มี.ค.55 วัสดุสํานักงาน ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 15,000      - - - 5  วัน จัดซื้อปีละ  3
ก.ค. 55

109 พ.ย.54-มี.ค.55 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 15,000      - - "  5  วัน จัดซื้อปีละ  3
ก.ค. 55

110 พ.ย.54,มี.ค.55 วัสดุงานบ้านงานครัว ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 15,000      - - " 5  วัน จัดซื้อปีละ  3
ก.ค. 55

111 พ.ย54 เมย.55 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 5,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

112 พย.54-กย.55 ประเภท  วัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 55,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
113 พย.54-กย.55 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 180,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
114 พ.ย54-ก.ย55 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 50,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

แพทย์
115 พ.ย54-ก.ย55 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 30,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

116 พ.ย.54 -ก.ย. 55 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม กองการศึกษา แผนงานการศาสนาฯ 1,500,000  - - ตกลงราคา 7  วัน
 ม.ค. 2555 1.  โครงการจัดงานวันปีใหม่
 เม.ย. 2555 2.  โครงการจัดงานวันสงกรานต์
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 ก.ค.-ก.ย. 55 3.  โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา
 พ.ย. 2554 4.  โครงการจัดงานวันลอยกระทง
 ม.ค. 2555 5.  โครงการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่

117 พ.ย.54- ก.ย.55 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,200,000  - - ตกลงราคา 7  วัน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ร.ร.ท.1/ท.2 งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา

118 พ.ย.54 -ก.ย.55 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 72,000      - - ตกลงราคา 7  วัน
ในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 3 แห่ง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวในสงกดเทศบาลฯ จานวน 3 แหง งานบรหารทวไปเกยว

กับการศึกษา
119 ต.ค.-ธ.ค. 54 โครงการจัดทําป้ายชื่อถนน ซอยชุมชนต่างๆภายใน สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 170,000    - - สอบราคา 30 วัน

เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

120 ธ.ค.  54 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริม เทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000      - - " 7  วัน
สร้างวินัยจราจร

121 ธ.ค. 54 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งยุว อปพร. ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 45,000      - - " 5  วัน     1  รุ่น

122 ธ.ค.-54 ค่าวัสดุโฆษณา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000        - - ตกลงราคา 5  วัน จัดซื้อ 1 ครั้ง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

123 ธ.ค.-54 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000      - - ตกลงราคา 5  วัน จัดซื้อ 1 ครั้ง
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
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124 ธ.ค.-54  - โครงการภาษีคืนกําไร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 20,000      - - ตกลงราคา 7  วัน
125 ธ.ค. 54 โครงการคัดเลือกสมาชิก อปพร.ดีเด่น ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 9,000        - - " 5  วัน ปีละ  1  ครั้ง

126 ธ.ค.-54  - โครงการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ภาษีอากรแล กองคลัง งานบริหารงานคลัง 3,000        - - ตกลงราคา  7 วัน
ค่าธรรมเนียมฯ

127 ธ.ค.-54  - โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภาษีคืนกําไรทางสื่อวิทยุ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 2,000        - - ตกลงราคา
เคเบิ้ลทีวี  หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

128  ธ.ค.54 -ม.ค. 55  - โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 50,000 - - ตกลงราคา 7  วัน

129 ธค.54-มค.55 โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ํามันทอดซ้ํา กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 30,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
เพื่อสุขภาพ

130 ธ.ค.54-ม.ค. 55 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ฯ ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 72,000      - - " 5  วัน เทศกาลปีใหม
ก.พ.55-เม.ย.55 ตรุษจีน,สงกร

131 ธ.ค.54,พ.ค. 55 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 15,000      - - ตกลงราคา 7  วัน ขออนุมัติจัดห
ตามความจํา

132 ธค.54-พค.55 โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 100,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
ผสมผสาน (เชิงรุก)

133 ธค.54 มีค.55 ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 25,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
กค.55

134 ธ.ค.54,มี.ค 55 วัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์ ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 15,000      - - " 5  วัน จัดซื้อปีละ  3
ก.ค. 55
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135 ธค.54,มี.ค,ก.ค55 วัสดุสํานักงาน เทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 12,000      - - " 5  วัน
136 ธค.54,มี.ค,ก.ค55 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 6,000        - - " 5 วัน
137 ธ.ค.54, ก.ค. 55 วัสดุงานบ้านงานครัว เทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 5,000        - - " 5 วัน
138 ธค.54,มี.ค,ก.ค55 วัสดุก่อสร้าง เทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000      - - " 5 วัน
139 ธค.54,มี.ค,ก.ค55 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 5,000        - - " 5 วัน
140 ธค.54,มี.ค,ก.ค55 วัสดุเครื่องแต่งกาย เทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 20,000      - - " 5 วัน
141 ธค.54,มี.ค,ก.ค55 วัสดุคอมพิวเตอร์ เทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 10,000      - - " 5 วัน
142 ธ.ค.54-ก.ค.55 โครงการประชุมประชาคม  อปพร. ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 13,500      - - " 5  วัน ประชุมปีละ 

143 ธ.ค.54,มี.ค.,มิ.ย., ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 3,000        - - ตกลงราคา 5 วัน
ส.ค.-55

144 ธ.ค.54 -ส.ค.55 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000      - - ตกลงราคา 5 จัดซื้อ 2 ครั้ง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

145 ธ.ค.54,มี.ค,55 วัสดุสํานักงาน กองช่าง อุตสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ 25,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
มิ.ย,ก.ย. 55 เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 20,000 - - ตกลงราคา 7  วัน

เคหะและชุมชน/งานกํากัดขยฯ 5,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
146 ธ.ค.54,มี.ค,55 วัสดุเครื่องแต่งกาย กองช่าง อุตสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ 2,000 - - ตกลงราคา 7 วัน

มิ.ย,ก.ย. 55 เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 3,000 - - ตกลงราคา 7 วัน
147 ธ.ค.54,มี.ค,มิ.ย,ก.ย. 55 วัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง อุตสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ 10,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
148 ธ.ค.54,มี.ค,มิ.ย,ก.ย. 55 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง อุตสาหกรรมฯงานบริหารฯ 2,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
149 ธ.ค.54,มี.ค,มิ.ย,ก.ย. 55 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง อุตสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ 20,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
150 ธ.ค.54,มี.ค,มิ.ย,ก.ย. 55 วัสดุการเกษตร กองช่าง เคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ 100,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
151 ธ.ค.54,มี.ค,มิ.ย,ก.ย.55 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 1,200,000 - - สอบราคา 7  วัน



ผด. 2
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ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) ส่งมอบ(ถ้ามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

152 ธ.ค.54,มี.ค,มิ.ย,ก.ย.55 วัสดุสํารวจ กองช่าง เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน 5,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
153 ธ.ค.54,มี.ค,มิ.ย,ก.ย.55 วัสดุอื่นๆ กองช่าง เคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ 2,000 - - ตกลงราคา 7  วัน

154 ธ.ค.54-มี.ค. 55 วัสดุเครื่องดับเพลิง ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000      - - " 5  วัน ปีละ 4  ครั้ง
มิ.ย.55,ก.ย.55

155 ธ.ค.54,มี.ค. 55  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 60,000 - - ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดห
มิ.ย.55 ,ก.ย.55 ตามความจํา

156 ธ ค 54 มี ค 55  ค่าวัสดยานพาหนะและขนส่ง กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 10 000 ตกลงราคา  7  วัน ขออนมัติจัดห156 ธ.ค.54 ,ม.ค.55  คาวสดุยานพาหนะและขนสง กองวชาการฯ งานวางแผนสถตและวชการ 10,000 - - ตกลงราคา  7  วน ขออนุมตจดห
มิ.ย.55 ,ก.ย.55 ตามความจํา

157 ธ.ค.54 ,มี.ค. 55 ค่าวัสดุสํานักงาน กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 70,000 - - ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดห
มิ.ย.55,ก.ย.55 ตามความจํา

158  ธ.ค.54-ส.ค.55 โครงการส่งเสริมพนักงานครู  พนักงานแทศบาล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000      - - ตกลงราคา 7  วัน
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา งานการศึกษาไม่กําหนด

ระดับ

159 ธค.54-กย.55 โครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 100,000 - - ตกลงราคา 30  วัน

160 ม.ค.-55 ค่าวัสดุสํานักงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 45,000      - - ตกลงราคา 5  วัน จัดซื้อ 1 ครั้ง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

161 ม.ค.-55 ค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000        - - ตกลงราคา 5  วัน จัดซื้อ 1 ครั้ง
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              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

162 ม.ค. 55 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 8 สําหรับผอ.กองคลัง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 4,400        - - ตกลงราคา 7 วัน

163 ม.ค. 55 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 8 สําหรับ ผอ.กองคลัง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 1,300        - - ตกลงราคา 7 วัน

164 ม.ค. 55 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 5 สําหรับ นักวิชาการเงิน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 580          - - ตกลงราคา 7 วัน
165 ม.ค. 55 โครงการเผยแพร่กิจกรรมด้านการ ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 18,000      - - ตกลงราคา 5  วัน ปีละ  1 ครั้ง

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบญก้มข้าวใหญ่ ปองกนและบรรเทาสาธารณภยบุญกุมขาวใหญ 

166 มค.55 โครงการแผงสะอาดตลาดน่าซื้อ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 60,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
เงินรายได้    10,000  บาท
เงินอุดหนุน  50,000 บาท

167  ม.ค. 2555 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 75,000      - - ตกลงราคา 7  วัน
งานการศึกษาไม่กําหนด

ระดับ
168 ม.ค.-55 ค่าวัสดุการเกษตร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000        - - ตกลงราคา 5  วัน จัดซื้อ 1 ครั้ง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

169  ม.ค. 55  -โครงการจัดซื้อดต๊ะพร้อมเก้าอี้ ครูระดับ7-9 ท.2 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,700        - - ตกลงราคา 7 วัน
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
170 ม.ค.55-ก.พ. 55 โครงการจัดทําป้ายบอกทาง ทางเข้าตลาดสดเทศบาล 1 กองคลัง งานบริหารงานคลัง 20,000      - - ตกลงราคา 15  วัน
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ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ชนิดป้ายกล่องไฟ  จํานวน  4  ป้าย

171  ม.ค.-ก.พ.55 โครงการอบรมครูทัศนศึกษาดูงานในประเทศ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 80,000      - - ตกลงราคา 7  วัน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
172 ม.ค.55-ก.พ. 55 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ๊นเตอร์ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 66,400      - - ตกลงราคา  15  วัน

จํานวน  2  ชุด
173 ม.ค.55- มี.ค.55 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 28,000 - - ตกลงราคา  7  วัน
174 ม ค55 มี ค 55 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  ค ส ล  กองช่าง อตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้างฯ 908 000    สอบราคา 120  วัน174 ม.ค55-ม.ค.55 โครงการกอสรางทอระบายนา  ค.ส.ล. กองชาง อุตสาหกรรมฯ/งานกอสรางฯ 908,000    - - สอบราคา 120  วน

ถนนขนมจีน  (ชุมชนขนมจีน)  
175 ม.ค55 -มี.ค.55 โครงการก่อสร้างแท่นล้างรถ ค.ส.ล. บริเวณ กองช่าง เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะฯ 100,000 - - ตกลงราคา 120  วัน

สถานีกําจัดขยะมูลฝอย
176  ม.ค.55-มี.ค. 55 โครงการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 70,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
177 มค.-มี.ค.55 โครงการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ใส่ใจสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

178 มค.-มีค.55 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 20,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
179 มค.มีค.55 โครงการจัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย์ 3,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
180 ม.ค.-มี.ค.55 โครงการจัดตั้งศูน์การเรียนรู้ ICTเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 250,000 - - ตกลงราคา 7 วัน

ตกลงราคา 15 วัน
181 ม.ค.-มี.ค.55  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฏหมายควรรู้ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 15,000 - - ตกลงราคา 7 วัน

182 ม.ค.-เม.ย. 55 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทํา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 600,000    - - ตกลงราคา 7  วัน
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษา ในสังกัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
เทศบาลฯ  และระดับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น กับการศึกษา

183 ม.ค.- เม.ย.55 โครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยของสถาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 300,000    - - ตกลงราคา 7  วัน
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ศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

184 ม.ค.-เม.ย.55 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 300,000    - - ตกลงราคา 7  วัน
การศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานระดับก่อนวัยเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ และประถมศึกษา

185 มค.-มิย.55 โครงการจัดซื้อโต๊ะ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 10,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

186 มค มิย 55 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ กองสาธารณสขฯ แผนงานสาธารณสข 20 000 ตกลงราคา 5  วัน186 มค.-มย.55 โครงการจดซอเกาอ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000 - - ตกลงราคา 5  วน

187 มค.-มิย.55 โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 2,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

188 มค.-มิย.55 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 5,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

189 มค. เมย. กค.55 ประเภท  วัสดุสํานักงาน กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 40,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

190 มค.55, พค.55 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 50,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
สาธารณสุข(อสม.)และทัศนศึกษาดูงาน

191 ม.ค.,มี.ค. 55 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 90,000      - - ตกลงราคา 5  ปีละ 4  ครั้ง
มิ.ย,ก.ย.55

192 มค.-มิย.55 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย์ 10,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
แพทย์



ผด. 2

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) ส่งมอบ(ถ้ามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

193 ม.ค. - มิ.ย. 55  - ค. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 50,000      - - ตกลงราคา 5 วัน
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

194 ม.ค.55, มิ.ย.55 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 6,000        - - ตกลงราคา  7  วัน 2   ครั้ง

195 ม.ค.55,มิ.ย. 55 วัสดุก่อสร้าง ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 10,000      - - " 5  วัน ปีละ 2 ครั้ง

196 ม.ค.  - ก.ค. 55 โครงการจัดซื้อเครื่องตดัหญ้าแบบสะพาย 1 เครื่อง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 9,700        - - ตกลงราคา 7 วัน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษากบการศกษา

197 ม.ค.  - ก.ค. 55 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคาร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 85,000      - - ตกลงราคา 7  วัน
ห้องสมุดเทศบาลฯ งานการศึกษาไม่กําหนด

ระดับ

198 มค. เมย. กค. ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย์ 10,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
กย. 55

199 มค.-สค.55 โครงการประกวดชุมชนสะอาด  หน้า กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 50,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
บ้านน่ามอง

200 มค. เมย. สค.55 ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 365,000 - - สอบราคา 5  วัน
201 มค. เมย. สค.55 ประเภท  วัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย์ 8,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
202 มค.-สค.55 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย์ 5,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
203 ม.ค.55-ส.ค.55 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟสํารับ Server กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 12,000 - - ตกลงราคา 7  วัน

204 มค.-กย.55 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 220,000 - - สอบราคา 5  วัน



ผด. 2

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) ส่งมอบ(ถ้ามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ทัศนศึกษาดูงาน

205 ก.พ.-มี.ค. 55 โครงการแข่งขันกีฬาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒน 10,000      - - ตกลงราคา 7  วัน
ธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

206  ก.พ.-มี.ค.55  - โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 30,000 - - ตกลงราคา  7  วัน

207 ก.พ. - มี.ค. 55  - โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 25,000 - - ตกลงราคา 15  วัน

208 ก.พ.55 - มี.ค.55  - โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 280,000 - - ตกลงราคา 7  วัน

209  ก.พ.55-ก.ค. 55  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 15,000 - - ตกลงราคา  7  วัน
210  ก.พ. 55-ก.ค.55  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 2,000 - - ตกลงราคา  7  วัน
211 ก.พ.55,ส.ค.55 วัสดุเครื่องแต่งกาย ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 100,000    - - " 5  วัน จัดซื้อปีละ  2

212 กพ. -  สค.55 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย์ 70,000      - - ตกลงราคา 5  วัน
โรคติดต่อในสัตว์ (อุดหนุน 50,000 บาท)

(รายได้ 20,000  บาท)

213 ก.พ. -ก.ย. 55 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒน 80,000      - - ตกลงราคา 7  วัน
ธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
214 มี.ค.55 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง กองช่าง อุตสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ 66,400 - - ตกลงราคา 7  วัน

ปริ้นเตอร์
215 มี.ค. 55 โครงการจัดกิจกรรมวัน  อปพร. ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 13,500      - - " 5 วัน ปีละ  1  ครั้ง



ผด. 2

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) ส่งมอบ(ถ้ามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

216   มี.ค.55 โครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 40,000 - - ตกลงราคา 7 วัน

217  มี.ค.2555 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒน 40,000      - - ตกลงราคา 7 วัน
ธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
218 มี.ค 55 โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนโรงเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 60,000      - - ตกลงราคา 7 วัน

อนุบาลสาธิตฯ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

219  มี.ค.2555 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒน 40,000      - - ตกลงราคา  7  วัน
ธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
220  มี.ค.55 โครงการบัณฑิตน้อย กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000      - - ตกลงราคา 7 วัน

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

221 มี.ค. - เม.ย. 55  - โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 50,000      - - ตกลงราคา 5 วัน

222 มี.ค.-เม.ย. 55  -โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 5,000        - - ตกลงราคา 5 วัน

223 มีค.-พค.55 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 40,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
แพทย์

224 มี.ค.-พ.ค.55  - โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 15,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในองค์กร



ผด. 2

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) ส่งมอบ(ถ้ามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

225  มี.ค.55- ก.ค.55  ค่าวัสดุสํานักงาน กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 40,000 - - ตกลงราคา  7  วัน

226  มี.ค.55- ก.ค. 55  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 2,000 - - ตกลงราคา  7  วัน
227 มี.ค.55-ส.ค.55  โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 20,000      - - ตกลงราคา 15  วัน

228 มี.ค.55-ส.ค.55  - โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 100,000    - - ตกลงราคา 15  วัน

229 มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.55 ประเภท วัสดุอื่น ๆ สํานักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป 3,000        - - ตกลงราคา 5 วัน

230  เม.ย. 2555 โครงการบรรพชาสามเณร/ จาริณี ภาคฤดูร้อน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000      - - ตกลงราคา 7  วันฤ ู
งานการศึกษาไม่กําหนด

ระดับ

231 เม.ย. 55 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง  อปพร. ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 180,000    - - ตกลงราคา 5  วัน  1  รุ่น       
232 เม.ย. 55 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 27,000      - - ตกลงราคา 5  วัน 1  ครั้ง
233 เม.ย.-55 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ เทศกิจ แผนงานรักษาความสงบฯ 33,200      - - ตกลงราคา 7  วัน

234 เมย.55 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 10,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

235 เม.ย.-55 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000        - - ตกลงราคา 5  วัน จัดซื้อ 1 ครั้ง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา
236 เม.ย.-55 ค่าวัสดุกีฬา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 52,000      - - ตกลงราคา 5 วัน จัดซื้อ 1 ครั้ง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา



ผด. 2

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) ส่งมอบ(ถ้ามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

237 เม.ย.-55 ค่าวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000        - - ตกลงราคา 5 วัน จัดซื้อ 1 ครั้ง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา

238 เม.ย.-55 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง งานบริหารงานคลัง 3,000        - - ตกลงราคา 7  วัน

239 เม.ย.-พ.ค. 55 โครงการส่งเสริมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 40,000      - - ตกลงราคา 7  วัน
งานระดับก่อนวัยเรียนงานระดบกอนวยเรยน

และประถมศึกษา
240 เม.ย.55-มิ.ย.55 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  และราง กองช่าง อุตสาหกรรมฯงานก่อสร้างฯ 873,000 - - สอบราคา 120  วัน

ระบายน้ํา  ซอยแยก ซอยอุตรนคร (หมู่บ้าน
โชคชัย  1 )

241 เม.ย.55-มิ.ย.55 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทองประ กองช่าง อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้างฯ 131,000 - - สอบราคา 120  วัน
เสริฐ ซอย 13  ช่วงที่ 3

242 เม.ย.55-มิ.ย.55 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. กองช่าง อุตสาหกรรมฯงานก่อสร้างฯ 1,314,000 - - สอบราคา 120  วัน
ซอยเก้าหน้า (ชุมชนหลัก  14)

243  เม.ย. - มิ.ย.55  - โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 20,000 - - ตกลงราคา  7  วัน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

244 เม.ย.55-มิ.ย.55 โครงการก่อสร้างที่เก็บน้ําสํารอง ค.ส.ล. พร้อม กองช่าง เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะฯ 100,000 - - ตกลงราคา 120  วัน
ติดตั้งถังเก็บน้ําสําเร็จรูป บริเวณสถานีกําจัด



ผด. 2

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) ส่งมอบ(ถ้ามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ขยะมูลฝอย
245 เมย., กค. 55 ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 5,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

246 เมย., กค.55 ประเภท  วัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 5,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

247 เม.ย.55-ส.ค.55  - โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 20,000 - - ตกลงราคา 7  วัน

248 พ.ค.55 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้องกันฯ แผนงานรักษาความสงบฯ 2,000        - - " 5  วัน จัดซื้อ/จ้างปีล
249 พค.-มิย.55 โครงการรอบรู้ใช้รถใช้ถนนลด กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

อบัติเหตอุบตเหตุ

250 พค.-สค.55 โครงการจําหน่ายเนื้อสัตว์(เขียงสะอาด)แผนงานพาณิชย์ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

251 มิย.55 โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

252 มิ.ย. - ก.ค. 55 โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 100,000    - - ตกลงราคา 30  วัน

253 มิ.ย. 55- ส.ค.55  - โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหาของ กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 5,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
 ชุมชนและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี

254 มิย.- สค.55 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 10,000 - - ตกลงราคา 5  วัน
งานบริการสาธารณสุขฯ

255  มิ.ย.55- ก.ย. 55  - โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะห์แว่นสายตา กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 10,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
แก่ผู้มีปัญหาทางสายตาที่ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล

 



ผด. 2

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) ส่งมอบ(ถ้ามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

256  มิ.ย.55-ก.ย. 55  - โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ กองสวัสดิการ สร้างความเข้มแข็งฯ 400,000 - - ตกลงราคา 7  วัน
เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นํา  กลุ่มองค์กรในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

257  มิ.ย.55-ก.ย.55  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 5,000 - - ตกลงราคา  7  วัน

258 มิย.-กย.55 ประเภทวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขฯ แผนงานพาณิชย์ 5,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

259 มิ.ย.-ก.ค.55 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 33,700      - - ตกลงราคา 7 วัน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษากบการศกษา

260 ก.ค.-55  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว กองวิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชการ 1,000 - - ตกลงราคา  7  วัน ขออนุมัติจัดห

261  ก.ค. 2555 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 60,000      - - ตกลงราคา 7  วัน
งานการศึกษาไม่กําหนด

ระดับ
262 ก.ค.-55 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 160,000    - - สอบราคา 60  วัน

(ชุมชนหลัก14) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

263 ก.ค.55-ก.ย.55 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนสุขาภิบาล กองช่าง อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้างฯ 483,600 - - สอบราคา 120  วัน
10  (ฝั่งทิศใต้)  ข้างตลาดสดเทศบาล 4 กองช่าง
(ชุมชนศรีหมอน)

264 ก.ค.55-ก.ย.55 โครงการก่อสร้างผิวจราจรก่อสร้างท่อ กองช่าง อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้างฯ 762,000 - - สอบราคา  120  วัน
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 3 
(ชุมชนบ้านข่าพัฒนา)



ผด. 2

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่ รายการ / จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ต้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) ส่งมอบ(ถ้ามี)

              เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

265 สค.55 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

266  ส.ค. 2554 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000      - - ตกลงราคา 7 วัน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา



แบบ ผด.5

ลําดับที่ รายการ / จํานวน/วงเงิน ลําดับตาม วิธีการจัดหา ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ
แผนจัดหา (ผด.2) อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยเก้าหน้า  (ชุมชนหลัก 14) 242 สอบราคา เม.ย.-55 พ.ค.-55 มิ.ย.-55 120 ก.ย.-55
งบประมาณตั้งไว้   1,314,000.-บาท

2 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 262 สอบราคา มิ.ย.-55 ก.ค.-55 ส.ค.-55 60 ต.ค.-55
งบประมาณตั้งไว้  160,000.- บาท

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

2555 1 โครงการก่อสร้างห้องน้ําห้องส้วมเทศบาลและห้องน้ํา 530,000.00        เงินอุดหนุนทั่วไป สอบราคา สํานักปลัดฯ  - ประชาชนและผู้พิการได้รับความ
ห้องส้วมสําหรับผู้พิการ สะดวกในการใช้บริการห้องน้ํา

ห้องส้วม
2555 2 โครงการจัดซื้อโต๊ะหินอ่อนพร้อมเก้าอี้ จํานวน 6 ชุด 12,000.00         เงินอุดหนุนทั่วไป ตกลงราคา สํานักปลัดฯ  - อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

ผู้มาใช้บริการภายในสํานักงาน
2555 3 โครงการติดตั้งมุ้งลวดห้องพักเวร-ยาม  อาคารงานป้องกันฯสถานีดับเพลิง 30,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา งานป้องกันฯ เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย

ย่อยมิตรภาพ จากยุงและแมลงในขณะเข้าเวรยาม
2555 4 โครงการจัดทําฐานดับเพลิง 25,000.00         งบประมาณ ประกวดราคา งานป้องกันฯ เพื่อใช้เป็นกลาง

ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และรักษาความสงบ

2555 5 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาล 300,000.00        งบประมาณ ตกลงราคา กองวิชาการ ฯ  - เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
เมืองบ้านไผ่ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มากขึ้น

2555 6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า (ชุมชนหลัก 14) 2,420,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
2555 7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนสุขาภิบาล 10 (ฝั่งทิศใต้) ข้างตลาด 483,600.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

สดเทศบาล 4 (ชุมชนศรีหมอน)
2555 8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอยแยกซอยประปา 2 ข้างไทยประดิษฐ์ 624,300.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

ตัดเย็บ (ชุมชนซอยประปา)
2555 9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอยภู่กันทอง (ชุมชนศาลเจ้า) 575,900.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2555 10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ําถนนเจริญสุข 1 3,442,800.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง

 (โนนสว่างเชื่อมซอยศาลเจ้าด้านหลังโรงเรียนกรุณาศึกษา) 
(ชุมชนซอยศาลเจ้า)

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

2555 11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสมประสงค์ซอย 1 1,073,200.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
(ชุมชนสมประสงค์)

2555 12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยข้างคริสตจักร (ชุมชนศรีหมอน) 939,200.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2555 13 โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างถนนแจ้งสนิทจากสามแยกถนนสมหวัง 1,000,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง

สังวาล  ถนนแจ้งสนิทจากสามแยกถนนสมหวังสังวาล ถึงสี่แยก
โรงพยาบาลบ้านไผ่

2555 14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนขนมจีน (ชุมชนขนมจีน) 929,200.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2555 15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนราษฎร์ธุรกิจและ 967,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

ถนนสมาสบํารุง(ชุมชนตลาด 1,2,3)
2555 16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนแจ้งสนิทซอย3 (ชุมชนกกแดง) 211,680.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2555 17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยเชื่อมถนนโพธิ์กลาง 870,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

ซอย 1 ถนนหน้าวัดโพธิ์กลาง
2555 18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ําถนนเอี่ยมประเสริฐ 1,302,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง

ซอย 1 (ช่วงที่ 2)
2555 19 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนค.ส.ล.ซอยแยกซอยข้าราชการ 201,300.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

ด้านทิศตะวันตก(ชุมชนเจ้าเงาะ)
2555 20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนโพธิ์ชัยเชื่อมท่อระบายน้ํา 2,787,600.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง

โรงเรียนเทศบาล
2555 21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําถนนบ้านเกิ้ง ซอย 5 640,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

(ชุมชนบ้านข่าพัฒนา)
2555 22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 803,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

ซอยเชื่อมถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1 ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

ซอย 2 (ข้างข้างหน้า ผอ.สมจิตร)
2555 23 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ซอยแยก 900,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

ซอยอุตรนคร  (หมู่บ้านโชคชัย 1)
2555 24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยแก้วทรานี ช่วงที่ 2 3,764,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
2555 25 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนทองประเสริฐ ซอย 13 ช่วงที่ 3 141,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2555 26 โครงการปรับภูมิทัศน์เกาะกลางเจนจบทิศ 800,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2555 27 โครงการทบทวนจา้งศึกษาออกแบบและรายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย 100,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

2555 28 โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 60,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา กองช่าง
2555 29 โครงการปรับปรุงระบบบ่อเกรอะตลาดสดเทศบาล  3        200,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ
2555 30 โครงการจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกั้นนกพิราบ  ณ  บริเวณตลาดสดเทศบาล  1        100,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ
2555 31 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น ULV        800,000.00 งบประมาณ สอบราคา กองสาธารณสุขฯ
2555 32 โครงการปรับปรุงศาลาบริการสุขภาพและภูมิทัศน์        200,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ
2555 33 โครงการปรับปรุงศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่        500,000.00 งบประมาณ สอบราคา กองสาธารณสุขฯ
2555 34 โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนประเสริฐแก้ว      4,000,000.00 งบประมาณ สอบราคา กองสาธารณสุขฯ
2555 35 โครงการปรับปรุงศนูย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่    6 ช.        200,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ
2555 36 โครงการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขฯ        500,000.00 งบประมาณ สอบราคา กองสาธารณสุขฯ
2555 37 โครงการจัดซื้อโต๊ะ          40,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ
2555 38 โครงการจัดซื้อเก้าอี้          20,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ
2555 39 โครงการจัดซื้อพัดลม          10,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ
2555 40 โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะ          80,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

2555 41 โครงการจัดซื้อชุดแปรงกวาดพื้นของรถดูดฝุ่น        100,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ
2555 42 โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ        200,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ
2555 43 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จํานวน  1  เครื่อง          20,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ

2555 44 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคาร 50,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา กองการศึกษา  -เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ
ห้องสมุดเทศบาล เรียบร้อยสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ

ห้องสมุด
2555 45  -โครงการติดตั้งผ้าม่าน 70,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2ฯ  -เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

2555 47  -โครงการจัดทําลวดตาข่ายกั้นบริเวณสนามเด็กเล่น 20,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 1  -เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกนอกบริเวณและ
เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

2555 48  -โครงการติดตั้งผ้าม่านกันแดดภายในห้องเรียนของศูนย์ฯ 3 50,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 3 เพื่อลดแสงแดดและความร้อนภายในห้องเรียน
2555 49  -โครงการจัดทําหลังคาบริเวณสนามเด็กเล่น 70,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 3  -เพื่อให้เด็กมีที่เล่นที่ปลอดภัย

2555-2556 50 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ระดับ 1-3 5,000.00           เงินอุดหนุนทั่วไป ตกลงราคา สํานักปลัดฯ  - เพิ่มประสิทธิภาพและอํานวย
จํานวน 4 ชุด ความสะดวกในการปฏิบัติงาน

2555-2556 51   -  โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 10,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา กองการศึกษา  - เพื่อใช้สําหรับตัดหญ้าบริเวณศูนย์ฯ3
ศูนย์ฯ3

2555-2557 52 โครงการจัดทําป้ายชื่อถนน ซอยชุมชนต่าง ๆ ภายใน 100,000.00        เงินอุดหนุนทั่วไป สอบราคา สํานักปลัดฯ  - ประชาชนได้รับประโยชน์
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในการสัญจรไป-มา

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการติดต่อสถานที่ต่าง ๆ ภายใน
เขตเทศบาล

2555-2557 53 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรและจัด 300,000.00        เงินอุดหนุนทั่วไป สอบราคา สํานักปลัดฯ  - เพื่อให้เทศบาลมีสัญญาณไฟ



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

ระเบียบจราจร จราจรและอุปกรณ์ในการจัดการ
จราจรที่ดีขึ้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้รถ ใช้ถนน
และอุบัติเหตุลดลง

2555-2557 54 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณประจําแยกแต่ละซอย 500,000.00        เงินอุดหนุนทั่วไป สอบราคา สํานักปลัดฯ  - เพื่อลดความปลอดภัยของผู้ใช้
เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ รถใช้ถนนภายในเขตเทศบาล

2555-2557 55 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญ 150,000.00        เงินอุดหนุนทั่วไป ตกลงราคา สํานักปลัดฯ  - เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
ของชาติ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช

และ 12 สิงหาคมหาราชินี
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

2555-2557 56 โครงการจัดซื้อรถจักรยาน 25,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา งานป้องกันฯ เพื่อให้การบริการ
ประชาชนเกิด
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

2555-2557 57 โครงการจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงตลาดสด 300,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองคลัง
เทศบาล 2 ให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ

2555-2557 58 โครงการปรับปรุงพัฒนาตลาดสดเทศบาล 1,2,3 ให้เป็นตลาด 600,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองคลัง



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

มาตรฐาน

2555-2557 59 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ 50,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา กองคลัง
งานด้านการเงินฯ  การจัดเก็บรายได้   และงานพัสดุ

2555-2557 60 โครงการจัดทําบัตรประจําตัวผู้ค้าปลีกตลาดสดเทศบาล 1,2,3 30,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา กองคลัง

2555-2557 61 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 40,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา กองคลัง

2555-2557 62 โครงการจ้างเหมาจัดทําผ้าม่านพร้อมติดตั้ง 50,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา กองคลัง

2555-2557 63 โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในกองคลังและ 200,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองคลัง
บริเวณรอบ ๆ

2555-2557 64 โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง 400,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองคลัง

2555-2557 65 โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล 1,500,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองชา่ง
2555-2557 66 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล 1,500,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง

2555-2557 67 โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ 20,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา กองสวัสดิการสังคม  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน



แบบ  ผด.4
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ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

    

2555-2557 68  -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและศูนย์ 250,000.00        เงินรายได้ ตกลงราคา กองการศึกษา  -เพื่อความสวยงามภายในโรงเรียนและ
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ รร.ท.1,ท.2 ศูนย์เด็กเล็ก

ศูนย์ฯ 1,2,3

2555-2557 69  -โครงการจัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมที่นอนขนาด 3 ฟุต 5,000.00           เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ.2  -  เพื่อไว้เป็นที่พักของคนป่วยและการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น

2555-2557 70 -โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 1,237,000.00     เงินรายได้ สอบราคา กองการศึกษา -เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1

2555-2557 71  -โครงการจ้างเหมาทําป้ายกองการศึกษา 20,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา  -เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และอํานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการในกองการศึกษา

2555-2557 72  -ติดตั้งผ้าม่านขนาด 1.50 X 1.50 ม. จํานวน 10 ผืน 5,000.00           เงินรายได้ ตกลงราคา ห้องสมุดเทศบาล

2555-2557 73  -โครงการศาลารักการอ่าน 20,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา เพื่อเป็นสถานที่ในการอ่านหนังสือ ฝึกให้
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ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

เด็กนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2555-2557 74  -โครงการจัดตั้งห้องสมุด 200,000.00        เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2ฯ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ในการเรียน

2555-2557 75  -โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจําห้องพยาบาล 3,500.00           เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2ฯ  -เพื่อเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2555-2557 76  - โครงการจัดทําป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เทศบาล) 50,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 2  -เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และอํานวย 
ความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อ 
ราชการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2555-2557 77  -โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียน 19,200.00         เงินรายได้ ตกลงราคา กองการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดรูปแบบสาร
สังกัดเทศบาล ฯ จํานวน 2 แห่ง สนเทศ

2555-2557 78  -โครงการจัดซื้อหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน  สังกัดเทศบาลฯ 120,000.00        เงินรายได้ ตกลงราคา กองการศึกษา  -เพื่อให้นักเรียนมีหนังสืออ่านที่น่าสนใจ
จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

2555-2557 79  -โครงการเหล็กดัดหน้าต่างอาคารเรียน 4 ชั้น 100,000.00        เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร.ท.2 ฯ  -เพื่อป้องกันนักรียนตกจากอาคารเรียน

2555-2557 80  -โครงการจัดทําแผงเหล็กกกั้นสําหรับป้องกันอันตราย 100,000.00        เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร.ท.2 ฯ เพื่อป้องกันนักเรียนปีนเล่นบริเวณ
อาคาร 4 ชั้น โรงเรียน
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ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

2555-2557 81  -ประเภทวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก 195,000.00        เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 1,2,3  -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง

2556 82 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 500,000.00        เงินอุดหนุนทั่วไป สอบราคา สํานักปลัดฯ  - เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
2556 83 โครงการจ้างเหมาจัดทําตู้เก็บเอกสารชนิดติดผนังมี 90,000.00         เงินอุดหนุนทั่วไป ตกลงราคา สํานักปลัดฯ  - เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ประตูเปิด-ปิด ตามช่องเก็บเอกสารต่าง ๆ 
2556 84 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6 7,500.00           เงินอุดหนุนทั่วไป ตกลงราคา สํานักปลัดฯ  - เพิ่มประสิทธิภาพและอํานวย

จํานวน 4 ชุด ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
2556 85 โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณภายใน 2,500,000.00     เงินอุดหนุนทั่วไป ประกวดราคา สํานักปลัดฯ  - เกิดความสวยงาม และสมพระเกียรติ

เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
2556 86 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค์เครื่องยนต์ 1,500,000.- งบประมาณ สอบราคา งานป้องกันฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออก

ดีเซล  10 ล้อ  ขนาดความจุ  6,000  ลิตร ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

2556 87 โครงการก่อสร้างอาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 5,000,000.- งบประมาณ ประกวดราคา งานป้องกันฯ เพื่อใช้เป็นศูนย์
กลางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันฯ

2556 88 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงย่อยบ้านเกิ้ง 1,500,000.00     งบประมาณ สอบราคา งานป้องกันฯ เพื่อใช้เป็นอาคารสถานีดับเพลิง
แห่งใหม่ในการป้องกันฯ

2556 89 โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล 12,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา งานป้องกันฯ เพื่อใช้ในการบันทึกกิจกรรมงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2556 90 โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
 - จัดซื้ออุปกรณ์ไฟว์วอล (Firewall) จํานวน 1 ชุด 40,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา กองวิชาการ ฯ ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
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 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี จํานวน 2 ชุด 10,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา กองวิชาการ ฯ 
 - จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 10,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา กองวิชาการ ฯ 
จํานวน 2 จอ
 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จํานวน 2 เครื่อง 60,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา กองวิชาการ ฯ 
 - จัดซื้อกล้องภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 10,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา กองวิชาการ ฯ 
 - จัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว จํานวน 1 เครื่อง 20,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา กองวิชาการ ฯ 
 - จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย 50,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา กองวิชาการ ฯ 
 - เครื่องสํารองไฟฟ้าสําหรับ Server 12,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา กองวิชาการ ฯ 

2556 91 โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรจรปิดแบบไร้สาย 1,500,000.00     งบประมาณ ตกลงราคา งานรักษาความสงบ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

92 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเล็ก 580,000.00        งบประมาณ ตกลงราคา งานรักษาความสงบ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

2556 93 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยเชื่อมถนนราษฎร์ธุรกิจ-สุขาภิบาล 9 302,500.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
(ชุมชนศรีหมอน)

2556 94 โครงการขุดลอกลําห้วย ลําห้วยจิก, ลําห้วยยาง,ลําห้วยน้อย ภายในเขต 10,000,000.00    งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
เทศบาลทั้งหมด

2556 95 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนนโพธิ์กลาง- 919,600.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 17 (ชุมชนหมู่สี่พัฒนา)

2556 96 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจ้งสนิท ซอย 1 (ชุมชนกกแดง) 313,600.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2556 97 โครงการกอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอยเลียบกําแพงวัดป่าชัยวารินทร์ 261,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

(ชุมชนคลองชลประทาน)
2556 98 โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอยสมานมิตร ช่วงที่ 2 (ชุมชนคลอง 232,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
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ชลประทาน)
2556 99 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําซอยแยกซอยศาลเจ้า 1,630,500.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง

ด้านทิศใต้ (ซอยหน้าบ้านพ่อสี) (ชุมชนซอยศาลเจ้า)
2556 100 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธิ์ชัย-มิตรภาพ (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) 290,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2556 101 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนนบ้านเกิ้งซอย 19 เชื่อม 788,900.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

เอี่ยมไพบูลย์ (ชุมชนปอบิด)
2556 102 โครงการติดตั้งแผงกันตก (Guard Rail) 40,000.00         งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2556 103 โครงการปรับปรุงผวิจราถนนบ้านเกิ้ง  ซอย 19 142,680.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2556 104 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีชมมอญ 1 35,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา กองช่าง
2556 105 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําถนนประชาอุทิศ 2 1,647,280.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง

(ชุมชนโนนสวรรค์)
2556 106 โครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนเจนจบทิศตลอดสาย 3,200,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
2556 107 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบสระสวรรค์ 378,100.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2556 108 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนโพธิ์กลาง ซอย 1 (ชุมชนโพธิ์สวรรค์) 1,235,500.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
2556 109 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีรัตน์ 135,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2556 110 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ่อตกปลา 330,600.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2556 111 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนนเลียบทางรถไฟ 411,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2556 112 โครงการก่อสร้างผิวจราจรก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนบ้านเกิ้ง 713,400.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

 ซอย 3  (ชุมชนบ้านข่าพัฒนา)
2556 113 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนค.ส.ล.ซอยแยกซอยถนนเจ้าเงาะ 346,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

ด้านทิศใต้  (ชุมชนเจ้าเงาะ)
2556 114 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นบริเวณลําห้วยจิก 3,000,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
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2556 115 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบลําห้วยจิก 1,100,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
2556 116 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา 21,500,000.00    งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง

ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. และขยายความกว้างสะพาน ค.ส.ล. ถนน
แจ้งสนิท (บ้านไผ่ - ชนบท)

2556 117 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ําซอยเชื่อม ถนนประเสริฐ 1,375,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
แก้วอุทิศ - ซอยบสุขสําราญ

2556 118 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ  ซอย 1 1,095,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
2556 119 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 2 295,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2556 120 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยข้างสถานีดับเพลิงย่อย 538,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2556 121 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส,ล. ถนนเลียบคลองชลประทาน  1,650,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
2556 122 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเจนจบทิศ 13,280,000.00    งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
2556 123 โครงการบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 500,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2556 124 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสุมนามัย  ด้านทิศใต้ 118,125.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

(ซอย ตัน)
2556 125 โครงการจัดซื้อไฟสํารองโรงฆ่าสัตว์พร้อมติดตั้ง          50,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ
2556 126 โครงการจัดซื้อถังสํารองน้ําโรงฆ่าสัตว์พร้อมติดตั้ง          50,000.00 เงินอุดหนุน ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ
2556 127 โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา          10,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ
2556 128 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร          20,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ
2556 129 โครงการจัดซื้อตู้เย็น  ขนาด 7  คิวบิกฟุต            9,400.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ
2556 130 โครงการซื้อรถเก็บขนขยะ  ขนาดเล็ก 1  คัน        670,000.00 งบประมาณ สอบราคา กองสาธารณสุขฯ
2556 131 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น          10,900.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

2556 132 โครงการจัดซื้อชุดแปรงกวาดพื้นของรถดูดฝุ่น        100,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ
2556 133 โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันพร้อมอุปกรณ์          15,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ
2556 134 โครงการจัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม            5,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ

2556 135 -โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตกลงราคา  -เพื่อให้เด็กและครูได้ใช้วัสดุการศึกษา
2556 136 -จัดซื้อเครื่องปิ้นเตอร์สี 1 เครื่อง 8,000.00           งบประมาณ ตกลงราคา กองการศึกษา ที่เหมาะสม
2556 137  -จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น จํานวน 2 ตู้ 7,000.00           งบประมาณ ตกลงราคา กองการศึกษา 
2556 138  -จัดซื้อโพเดียม จํานวน 2 ชุด 30,000.00         งบประมาณ ตกลงราคา กองการศึกษา 
2556 139  -จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 100,000.00        งบประมาณ ตกลงราคา กองการศึกษา 

จํานวน 1 เครื่อง
2556 140 -จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนขาเหล็ก จํานวน 50 ชุด 60,000.00         เงินรายได้ สอบราคา ร.ร. ท.1 
2556 141 -จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน พร้อมเก้าอี้จํานวน 60 ชุด 60,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2 
2556 142  -จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ช่อง จํานวน 2 หลัง 7,000.00           เงินรายได้ ตกลงราคา
2556 143 -จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 10 ชุด 40,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2 ฯ
2556 144  - จัดซื้อโต๊ะครูระดับ 3 - 6 จํานวน 5 ชุด 22,500.00         เงินรายได้ ตกลงราคา
2556 145  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมเลเซอร์ 27,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2 

จํานวน 1 ชุด 6,000.00           เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 2
2556 146  -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งชนิดแขวน 16,000 บีทียู 177,000.00        เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2 ฯ

เบอร์ 5 จํานวน 6 เครื่อง เงินรายได้ ตกลงราคา
2556 147  -ตู้เหล็กเก็บเอกสารประจําห้องเรียนขนาด 1x2 เมตร 35,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2 

จํานวน 10 หลัง เงินรายได้ ตกลงราคา
2556 148  -จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร 5,700.00           เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2 



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

จํานวน 1 ชุด
2556 149  -จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น จํานวน 2 ตู้ 7,000.00           เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2 ฯ
2556 150 -จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จํานวน 2 ชุด 8,000.00           เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2 ,ศูนย์ฯ 2
2556 151 -จัดซื้อโต๊ะหมู่อนุบาล จํานวน 15 ชุด 37,500.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์เด็กฯ 1,2,3 
2556 152 -จัดซื้อโทรโข่งจํานวน 3 ตัว 7,500.00           เงินรายได้ ตกลงราคา
2556 153  -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจํานวน 1 เครื่อง 30,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 1

สําหรับห้องสมุดและสื่อ ศูนย์ ฯ1
2556 154  -จัดซื้อพัดลมดูดอากาศติดกระจก 2,000.00           เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 1
2556 155  -จัดซื้อกล้องดืจิตอลความละเอียดถาพไม่น้อยกว่า 10,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา กองการศึกษา 

7 ล้านพิกเซล ขนาดกาณ์ดความจําไม่น้อยกว่า 2 GB
สําหรับกองการศึกษา

2556 156  -จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู ระดับ 1 - 3 จํานวน 2 ชุด 3,000.00           เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ1,2,3 
จํานวน 1 ชุด

2556 157  -จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จํานวน 4 หลัง 15,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา
2556 158  -จัดซื้อตู้โชว์ 2 ตู้ 6,000.00           เงินรายได้ ตกลงราคา
2556 159  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  พร้อมปริ้นเตอร์ 27,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา กองการศึกษา 
2556 160  -จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 8,000.00           เงินรายได้ ตกลงราคา
2556 161  -จัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง  จํานวน 4 ตัว 5,200.00           เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ3 
2556 162  -จัดซื้อโทรทัศน์สี 29 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 30,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ3 
2556 163 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 100,000.00        เงินรายได้ ตกลงราคา  -เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
2556 164  -โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี วงโยธวาธิตพร้อมเครื่อง 1,203,000.00     เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.1  -เพื่อให้ดรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่มีวง

แต่งกายของนักดนตรี โยธวาธิตที่มีประสิทธิภาพระดับสากล



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

 -เพื่อให้โรงเรียนมีเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
 ศิลปะ ดนตรี 

2556 165  -โครงการจัดซื้อเต๊นท์สําหรับกิจกรรมลูกเสือ 200,000.00        เงินรายได้ ตกลงราคา กองการศึกษา  -เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ร.ร. ท.1

 
2556 166  -โครงการจัดซื้อเชือกป่าน 20,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา กองการศึกษา  -เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ

2556 167  -โครงการปรับปรุงห้องเรียนนาฎศิลป์ 50,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.1  -เพื่อให้นักเรียนมีห้องเรียนนาฎศิลป์
ที่สามารถสร้างทักษะด้านนาฎศิลป์
 -นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์
ได้ถูกต้องและสวยงามขึ้น

2556 168  -โครงการก่อสร้างฐานเสาธงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 100,000.00        เงินรายได้ ตกลงราคา  -เพื่อให้มีพื้นที่ในการประกอบกิจกรรม
หน้าเสาธง

2556 169  -โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ําภายในโรงเรียน 200,000.00        เงินรายได้ ตกลงราคา กองการศึกษา  -เพื่อให้มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียน
ร.ร. ท.1

2556 170  -โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ําอนุบาลสาธิต (2) 4,400,000.00     เงินรายได้ ตกลงราคา กองการศึกษา  -เพื่อเปิดใช้เป็นสถานฝึกสอนว่ายน้ําและ
ร.ร. ท.2ฯ พัฒนาสุขภาพของนักเรียน



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

2556 171  -โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสํารองไฟ 1,050,000.00     เงินรายได้ ตกลงราคา กองการศึกษา  -เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
ในโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ร.ร. ท.2 ที่ทันสมัย

2556 172  -โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอนุบาล - อาคารประถม 500,000.00        เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2ฯ  -เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา 
ติดต่อประสานงาน
 

2556 173  -โครงการก่อสร้างเวทีกิจกรรมหน้าเสาธง 3x4  เมตร 21,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2ฯ  -เพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมหน้าเสาธง

2556 174  -โครงการเสียงตามสาย 300,000.00        เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2ฯ  -เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม
เสียงตามสาย

2556 175  -โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่อนุบาล 30,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2ฯ  -เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการจัด
การเรียนการสอน

2556 176  -โครงการจัดซื้อล็อกเกอร์  30 ช่อง 30,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2ฯ  -เพื่อให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ส่วนตัว

2556 177  -โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเท้า 20,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2ฯ  -เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการจัดวางรองเท้า

2556 178  -โครงการกก่อสร้างอ่างล้างถ้วย-ชาม ด้วยตนเอง 55,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร. ท.2ฯ  -เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ล้างถ้วย -ชาม
ด้วยตนเอง

2556 179  -โครงการปูกระเบื้องยางบริเวณสนามเด็กเล่น 50,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 1 เพื่อความปลอดภัยของเด็กนัเรียนในการ



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

เล่นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

2556 180  -โครงการจัดทําเสาธงพร้อมฐาน 120,000.00        เงินรายได้ ตกลงราคา  -เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าแถวเพื่อเคารพ
ธงชาติไทย

2556 181  -โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ชานอ้อยมีล้อ 10,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 2  -เพื่อติดข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักเรียน ผู้ปกครอง  และครู

2556 182  -โครงการจัดทําป้ายชื่อห้องเรียน 2,500.00           เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 2  -เพื่อความสะดวกของผู้ปกครองในการ
รับส่งนักเรียน

2556 183  -โครงการจัดทําป้ายสถิติประจําห้อง 3,000.00           เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 2  -เพื่อบอกจํานวนนักเรียน
2556 184  -โครงการจัดทําบอร์ประชาสัมพันธ์ 30,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์

2556 185  -โครงการทําถนนคอนกรีตภายในศูนย์ฯ3 70,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 3 เพื่อความสะดวกในการรับ - ส่ง นักเรียน

2556 186  -โครงการก่อสร้างเวทีใต้อาคาร 4 ชั้น 500,000.00        ร.ร.ท.2 ฯ เพื่อให้เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

2556 187  -โครงการก่อสร้างพื้นพร้อมท่อระบายน้ํา คสล.และบ่อทราย 54,000.00         ร.ร.ท.2 ฯ เพื่อใช้สําหรับการทํากิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ
สําหรับเครื่องเล่นเด็ก ร.รอนุบาลสิต

2556 188  -โครงการจัดซื้อม้าหินอ่อน 15,000.00         ร.ร.ท.2 ฯ  -นักเรียนมีที่นั่งเล่นสําหรับพักผ่อน

2556 189  -โครงการจัดทํามุ้งลวดช่องลมด้านหน้าห้อง อาคาร 4 ชั้ย 20,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ร.ร.ท.2 ฯ  -เพื่อป้องกันแมลงและนกบินเข้า



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

สร้างความรําคาญและถ่ายมูล

2556 190  -โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นจํานวน 9 เครื่อง 27,900.00         ร.ร.ท.2 ฯ  -เพื่อให้นักเรียนคณะครูได้บริโภค
2556 191   โครงการจัดทําป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์  - เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผู้

  -  จัดทําป้ายชื่อห้องเรียน 2,000.00           เงินรายได้ ตกลงราคา ศึกษา (ศูนย์ฯ 1) ปกครองในการรับส่งนักเรียน/บอกจํา
  -  จัดทําป้ายสถิติประจําห้องเรียน จํานวน 7 ห้อง 2,500.00           เงินรายได้ ตกลงราคา กองการศึกษา นวนนักเรียน/จิดป้ายประกาศและประชา
  -  จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ชนิดมีล้อลื่น 5,000.00           เงินรายได้ ตกลงราคา กองการศึกษา สัมพันธ์ต่างๆ / จัดบอร์ดนิเทศในอาคาร

เรียนและเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ
2556 192  -โครงการเทคอนกรีตหน้าห้องเด็กเล็ก 3 15,000.00         ศูนย์ฯ 1  -เพื่อปรับปรุงให้พื้นดินได้สม่ําเสมอกัน

ในการระบายน้ํา

2556 193   -โครงการจัดทําประตูตาข่ายขึ้นบันไดศูนย์สุขภาพ 2,000.00           เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 1  -เพื่อป้องกัไม่ให้เด็กขึ้นไปยังศูนย์สุขภาพ
ชุมชนบ้านเกิ้ง ชุมชนบ้านเกิ้ง

 -เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยผ่านและขึ้นบันได
ทางด้านทิศตะวันออก
 -เพื่อป้องกันโรคอีกทางหนึ่ง

2556 194  -โครงการก่อสร้างห้องน้ําระหว่างห้องเด็กเล็ก 3  50,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 1  -เพื่อให้เด็กมีห้องน้ําภายในห้องเรียนใช้
และห้องเด็กเล็ 4

2556 195  -โครงการปูกระเบื้องในห้องพักครู 30,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 1  -เพื่อให้บรรยากาศในห้องพักครู
ให้มีความเหมาะสม



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

2556 196  -โครงการจัดทําที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 60,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 2  -เพื่อใช้สําหรับให้นักเรียนกราบไหว้

2556 197  -โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์ฯ 2 206,500.00        เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 2  -เพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการจัดการเรียน
การสอน

2556 198  -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารอบบริเวณศูนย์ฯ 3 157,000.00        เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 3  -เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ําแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังบริเวณศูนย์ฯ

2556 199  -โครงการปรับปรุงและต่อเติมรั้วศูนย์ฯ3 300,000.00        เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 3 เพื่อป้องกันนักเรียนออกนอกบริเวณศูนย์ฯ3

2556 200  -โครงการติดตั้งรางน้ําฝนบริเวณโรงอาหารพร้อมติดตั้ง 30,000.00         เงินรายได้ ตกลงราคา ศูนย์ฯ 3 เพื่อเป็นการเก็บน้ําฝนไว้ใช้ในการอุปโภค
ถังรองน้ําฝน และบริโภคภายในศูนย์ฯ3

2556-2557 201  -โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 4 300,000.00        กองการศึกษา  -เพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย
เป็นสถานที่ออกกําลังกาย และจิตใจของประชาชนและเยาวชน

ให้แข็งแรง
2556-2557 202  -โครงการก่อสร้างสนามกีฬาและลานกีฬาอเนกประสงค์ 2,000,000.00     กองการศึกษา  

2556-2557 203  -โครงการเครื่องออกกลังกายพร้อมเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1,000,000.00     กองการศึกษา  -เพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจของประชาชนและเยาวชน
ให้แข็งแรง



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

2557 204 โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 50,000,000.00    เงินอุดหนุนทั่วไป ประกวดราคา สํานักปลัดฯ  - เพื่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

2557 205 โครงการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณด้วยระบบ 150,000.00        เงินอุดหนุนทั่วไป สอบราคา สํานักปลัดฯ  - การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ
คอมพิวเตอร์ สะดวกในการค้นหาและประหยัด

พื้นที่นการจัดเก็บเอกสาร
2557 206 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมล์ลอย) 20,000.00         เงินอุดหนุนทั่วไป ตกลงราคา สํานักปลัดฯ  - เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จํานวน 1 ชุด 

2557 207 โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ ( SCBA ) 300,000.- งบประมาณ สอบราคา งานป้องกันฯ เพื่อความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่
ในการเข้าผจญ
เพลิงในอาคาร

2557 208 โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศบริสุทธิ์ 300,000.- งบประมาณ สอบราคา งานป้องกันฯ เพื่อใช้เติมอากาศ
ใส่เครื่องช่วย
หายใจแบบอัด
อากาศ(SCBA)

2557 209 โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานดับเพลิง 2,500,000.- งบประมาณ ประกวดราคา งานป้องกันฯ เพื่อให้มีบ้านพัก
สําหรับเจ้าหน้าที่
พนักงานดับเพลิง

2557 210 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค์เครื่องยนต์ 3,000,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา งานป้องกันฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิ



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

ดีเซล   10  ล้อ  ขนาดความจุ  12,000 ลิตร ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น

2557 211 โครงการจัดทํารถพ่วงลากจูงเรือ 50,000.- งบประมาณ สอบราคา งานป้องกันฯ เพื่อใช้เป็นพาหนะ
ในการลากจูงเรือ
ที่จะช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหา
อุทกภัย

2557 212 โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรจรปิดแบบไร้สาย 1,500,000.00     งบประมาณ ตกลงราคา งานรักษาความสงบ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

2557 213 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยยิ่งยง-หนองลุมพุก ช่วงที่ 2 20,654,000.00    งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
(ชุมชนหนองลุมพุก)

2557 214 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยโนนเปือย 401,400.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
(ชุมชนเจ้าเงาะสัมพันธ์)

2557 215 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทางเข้าหนองงิ้ว (ชุมชนสุมนามัย) 1,308,600.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
2557 216 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 4 1,389,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง

(ชุมชนหนองลุมพุก)

2557 217 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 6 2,184,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
(ชุมชนบ้านข่าพัฒนา)

2557 218 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนข้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 1,331,400.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
(ชุมชนบ้านไผ่เก่า)



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

2557 219 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 11 1,141,400.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
(ชุมชนหนองลุมพุก)

2557 220 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนอินทกนก (ชุมชนแสงทองฯ) 1,778,400.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง

2557 221 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนหนองลุมพุก ซอย 2 780,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
(ชุมชนหนองลุมพุก)

2557 222 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ําถนนหน้าชุมสาย 479,100.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
(ชมุชนตลาดสด 1,2,3)

2557 223 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมิตรภาพด้านทิศตะวันออก 1,610,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
ข้างโรงแรมออเรจน์อินท์

2557 224 โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ํา ถนนเจ้าเงาะสัมพันธ์ 490,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
ด้านทิศใต้ เริ่มจากถนนสุขาภิบาล

2557 225 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอยแยกซอยประปา 2 ด้านทิศใต้ 459,800.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
(สุดซอยประปา 2) (ชุมชนประปา)

2557 226 โครงการปรับปรุงคันหิน-ทางเท้า  ถนนเจนจบทิศ 3,677,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง

2557 227 โครงการปรับปรุงคันหิน-ทางเท้า  ถนนราชนิกูล 525,285.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2557 228 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบกําแพงวัดคุ้มจัดสรร 337,680.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

(ด้านทิศตะวันออก)
2557 229 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเอี่ยมไพบูลย์ ซอย 3 198,500.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

(ด้านทิศตะวันออก)
2557 230 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรือง ซอย 1 201,500.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

2557 231 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอยแยกซอยศาลเจ้าที่ 2 750,200.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2557 232 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําซอยแยกซอยสาลเจ้าที่ 1 703,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2557 233 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนหนองลุมพุก ซอย 3 571,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2557 234 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนนประพัทธ์พัฒนา 1,435,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
2557 235 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณลําห้วยจิก 20,000,000.00    งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง
2557 236 โครงการจ้างศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วย 500,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง

ภูมิทัศน์ลําห้วย
2557 237 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา 30,000,000.00    งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง

ค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. และขยายความกว้างสะพาน ค.ส.ล. ถนน
แจ้งสนิท (บ้านไผ่ -บรบือ)

2557 238 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนทองประเสริฐ ซอย 13 ด้าน 325,000.00        งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
ทิศตะวันตก

2557 239 โครงการปรับปรุงภิมิทัศน์บริเวณพื้นที่หลังเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 4,000,000.00     งบประมาณ สอบราคา กองช่าง
2557 240 โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมถมดินสวนสาธารณะ 2,000,000.00     งบประมาณ ประกวดราคา กองช่าง

ชุมชนโนนสว่าง
2557 241 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ      2,000,000.00 งบประมาณ สอบราคา กองสาธารณสุขฯ
2557 242 โครงการจัดซื้อชุดแปรงกวาดพื้นของรถดูดฝุ่น        100,000.00 งบประมาณ ตกลงราคา กองสาธารณสุขฯ

2557 243  - โครงการปรับปรุงขยายโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 1,500,000.00     เงินรายได้ สอบราคา กองการศึกษา  เพื่อขยายบริเวณรับประทานอาหาร
ร.ร.ท.1 ให้เพียงพอต่อปริมาณนักเรียน

2557 244  - โครงการก่อสร้างอาคารกิจการนักเรียน 500,000.00         -เพื่อให้โรงเรียนมีห้องกิจการนักเรียน
ที่เป็นสัดส่วนผู้ปกครองและนักเรียน



แบบ  ผด.4

ปีงบประมาณ ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) วงเงินจัดหา (บาท) แหล่งเงิน วิธีจัดหา หน่วยงานเจ้าของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ  3  ปี    ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

สามารถเข้ามาติดต่อประสานงานได้
สะดวก

2557 245  -โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อํานวยการ 400,000.00        ร.ร.ท.1  -เพื่อให้มีอาคารสําหรับงานด้านกิจการ
งานประชาสัมพันธ์ งานบริการด้านติดต่อ

2557 246  -โครงการจัดทําห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา 50,000.00         ร.ร.ท.1 เพื่อให้งานกีฬาและนันทนาการมีสถานที่เก็บ
อุปกรณ์และห้องพักครูเพิ่มขึ้นโดยการต่อเติม
ห้องใต้บันไดของอาคาร 2

2557 247  -โครงการก่อสร้างโรงจอดรถนักเรียนและครู 150,000.00        ร.ร.ท.1  -เพื่อขยายพื้นที่การจอดรถจักรยาน
จักรยานยนต์  รถยนต์  ซึ่งในปัจจุบันมีขนาด
ไม่เพียงพอ  เพราะจํานวนนักเรียนและ
บุคลากรครูเพิ่มขึ้น

2557 248  -โครงการก่อสร้างศาลาพักสําหรับผู้ปกครอง 100,000.00        ร.ร.ท.1 เพื่อให้ผู้ปกครองที่มารอรับนักเรียนมีสถาน
ที่พักในระหว่างการรอ

2557 249  -โครงการวางท่อและปรับพื้นที่หลังอาคารเรียน 400,000.00        ร.ร.ท.1  -เพื่อให้ดรงเรียนมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  -เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

กับนักเรียน


