แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

ประเภท

จานวน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ

1

ต.ค.58- ก.ย.59

โครงการจ้างเหมาบริการต่างๆ

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

180,000

ตกลงราคา

เบิกจ่ายเดือนละ
1 ครัง้

2

ต.ค.58- ก.ย.59

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

610,000

ตกลงราคา

เบิกจ่ายเดือนละ
1 ครัง้

3

ต.ค.58- ก.ย.59

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

259,200

ตกลงราคา

เบิกจ่ายเดือนละ
1 ครัง้

4
5
6
7
8
9

ต.ค.58 - ก.ย.59

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย สถานที่
ราชการ
ก. รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ก. รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ก. รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ก. รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ก. รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองวิชาการ

อุตสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ

74,800
864,800
1,814,400
172,800
172,800
181,600

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

10

ต.ค.58 - ก.ย.59 รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

กองสวัสดิการ ฯ

250,000

ตกลงราคา

11

ต.ค.58-ก.ย.59 ราจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

กองคลัง

700,000

ตกลงราคา

12

ตค.58 - กย.59 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารทัว่ ไปฯ

20,000

ตกลงราคา

13

ตค.58 - กย.59 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

กองสาธารณสุขฯ

งานโรงพยาบาล

20,000

ตกลงราคา

14

ตค.58 - กย.59 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

กองสาธารณสุขฯ

งานบริการสาธารณสุขฯ

10,000

ตกลงราคา

15

ตค.58 - กย.59 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

กองสาธารณสุขฯ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

10,000

ตกลงราคา

16

ตค.58 - กย.59 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ

5,900,000

ตกลงราคา

17

ตค.58 - กย.59 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานพาณิชย์ / งานโรงฆ่าสัตว์

10,000

ตกลงราคา

ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59

เคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน
เคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ
เคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะฯ
เคหะและชุมชน/งานบาบัดน้าเสีย
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

เบิกจ่ายทุกเดือน
เบิกจ่ายทุกเดือน
เบิกจ่ายทุกเดือน
เบิกจ่ายทุกเดือน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

ประเภท

จานวน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ

18

ตค.58 - กย.59 โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารสาธารณสุขและ

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข

86,400

ตกลงราคา

เบิกจ่ายทุกเดือน

19

่งแวดล้อมางเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้าน กองสาธารณสุขฯ
ตค.58 - กย.59 สิโครงการจ้

แผนงานการพาณิชย์

345,600

ตกลงราคา

เบิกจ่ายทุกเดือน

20

ไผ่
ตค.58 - กย.59 โครงการจ้
างเหมาบุคลากรเพือ่ ปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัย

แผนงานสาธารณสุข / งานบริการ
สาธารณสุขฯ

86,400

ตกลงราคา

เบิกจ่ายทุกเดือน

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

86,400

ตกลงราคา

เบิกจ่ายทุกเดือน

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

86,400

ตกลงราคา

เบิกจ่ายทุกเดือน

777,600

ตกลงราคา

เบิกจ่ายทุกเดือน

86,400

ตกลงราคา

กองสาธารณสุขฯ

22

สิ่งแวดล้อมในตาแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
ตค.58 - กย.59 โครงการจ้างเหมาบุคลากรทาความสะอาดอาคารศูนย์บริการฯ
กองสาธารณสุขฯ
และดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้ปราศจากเชื้อประจาศูนย์บริการ
ตค.58 - กย.59 โครงการจ้
สาธารณสุาขงเหมาเวรยามดู
เทศบาลเมืองบ้แลศู
านไผ่
นย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้าน กองสาธารณสุขฯ

23

ตค.58 - กย.59 ไผ่
โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองบ้าน กองสาธารณสุขฯ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

24

ต.ค.58 - ก.ย.59 ไผ่
โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดกองช่าง ,งานปูองกัน,งานเทศกิจ

กองช่าง

อุตสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

21

30

เบิกจ่ายทุกเดือน

,ห้องประชุมเล็ก
25

ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

26

ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

27
28
29
30

ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ตค 58-กย 59 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองวิชาการ

31

ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

กองสวัสดิการ ฯ

32

ตค.58 - กย.59 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

กองสาธารณสุขฯ

33

ตค.58 - กย.59 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

กองสาธารณสุขฯ

ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

กองคลัง

150,000

7 วัน

ตลอดปี
ขออนุมัติจดั หาตาม
ความจาเป็น

30,000

ตกลงราคา

7 วัน

20,000
300,000
350,000
20,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
7
7

60,000

จัดทาฎีกา

7 วัน

แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทัว่ ไปฯ

30,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงานสาธารณสุข / งานโรงพยาบาล

20,000

ตกลงราคา

5 วัน

อุตสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ
เคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน
เคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะฯ
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
บริหารทั่วไปฯ

วัน
วัน
วัน
วัน
ตลอดปีงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

34

ตค.58 - กย.59 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

กองสาธารณสุขฯ

35

ตค.58 - กย.59 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

36

ตค.58 - กย.59 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

37
38

ตค.58 - กย.59 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ต.ค.58- ก.ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

39

ต.ค 58 - ก.ย 59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

40

ต.ค 58 - ก.ย 59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

41

ต.ค 58 - ก.ย 59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

42

ต.ค 58 - ก.ย 59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

43

ต.ค.58 - ก.ย59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

44
45

ต.ค.58 - ก.ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ต.ค.58 - ก.ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง
กองคลัง

46

ตค 58-กย 59

47

ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กองสวัสดิการ ฯ

48

ต.ค.58- ก.ย.59 วัสดุการศึกษา

กองการศึกษา

49

ต.ค.58- ก.ย.59 วัสดุการศึกษา

กองการศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กองวิชาการ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

50,000
400,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5 วัน

20,000
160,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5 วัน
5 วัน

70,000

ตกลงราคา

5 วัน

เบิกเดือนละ 2 ครัง้

3,000

ตกลงราคา

5 วัน

เบิกเดือนละ 2 ครัง้

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

เบิกเดือนละ 2 ครัง้

1,200,000

ตกลงราคา

5 วัน

เบิกเดือนละ 2 ครัง้

30,000

ตกลงราคา

5 วัน

เบิกเดือนละ 2 ครัง้

1,300,000
50,000

ตกลงราคา

เบิกเดือนละ 2 ครัง้

ตกลงราคา

5 วัน
5 วัน

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

เบิกเดือนละ 2 ครัง้

80,000

ตกลงราคา

5 วัน

เบิกเดือนละ 2 ครัง้

30,000

ตกลงราคา

5 วัน

ตลอดปี

30,000

ตกลงราคา

5 วัน

ตลอดปี

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)
แผนงานสาธารณสุข / งานบริการฯ
แผนงานสาธารณสุข / งานศูนย์บริการฯ

แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ
แผนงานพาณิชย์ / งานโรงฆ่าสัตว์
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข / งานบริหาร
ทั่วไปฯ
แผนงานสาธารณสุข / งานบริการ
สาธารณสุขฯ
แผนงานสาธารณสุข / งาน
ศูนย์บริการฯ
แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ
แผนงานพาณิชย์ / งานโรงฆ่าสัตว์
เคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
บริหารทั่วไปฯ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

ประเภท

จานวน (บาท)

หมายเหตุ

5 วัน
เบิกจ่ายเดือนละ
2 ครัง้

เบิกเดือนละ 2 ครัง้

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

50
51
52
53
54
55
56

ต.ค. 58- ก.ย. 59 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

57

ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

58

ต.ค.58-ส.ค.59 วัสดุก่อสร้าง

59

ต.ค. 58- ก.ย. 59 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต.ค. 58- ก.ย. 59 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต.ค. 58- ก.ย. 59 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
ต.ค. 58- ก.ย. 59 วัสดุก่อสร้าง
ต.ค. 58- ก.ย. 59 วัสดุก่อสร้าง
ตค 58-กย 59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ต.ค.58- ก.ย.59

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองวิชาการ
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจานวน
กองการศึ
2 แห่ง กษา

60

ตค.58

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา

กองการศึกษา

61

พย..58

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

กองการศึกษา

62

พย..58

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้ 3 แห่ง สังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

กองการศึกษา

63

พย. 58 , พค. 58 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

กองการศึกษา

64

พย. 58 , พค. 58 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสานักงาน

กองการศึกษา

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)
65 พ.ย.58 , ก.พ. ,
พ.ค., ก.ย. 59

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองคลัง

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)
อุตสาหกรรมฯงานบริหารฯ
เคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน
เคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะฯ
เคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน
เคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน
เคหะและชุมชน/งานบาบัดน้าเสีย
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ
แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

ประเภท

จานวน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

10,000
120,000
100,000
1,100,000
1,000,000
150,000
10,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
7
7
7
7

150,000

ตกลงราคา

7 วัน
5 วัน

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

200,000

ตกลงราคา

5 วัน

200,000

ตกลงราคา

5 วัน

3,720,000

สอบราคา

1,719,200

สอบราคา

1,782,100

กรณีพิเศษ

3,324,700

กรณีพิเศษ

10,000

ตกลงราคา

หมายเหตุ

วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

5 วัน

ขออนุมัติจดั หาตาม
ความจาเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

66
67

พ.ย.58 , ก.พ.
,พ.ค,ก.ย. 59

รายการ/จานวน(หน่วย)
วัสดุสานักงาน

พ.ย.58 , ก.พ. 59 , วัสดุคอมพิวเตอร์
พ.ค.59 , ก.ย. 59

68

พย.58,มีค.59

69

พ.ย.58-ม.ค.59 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

70

พ.ย.58-ส.ค.59 วัสดุงานบ้านงานครัว

71

พ.ย.58-ส.ค.59 วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

72

พ.ย.58-ส.ค.59 วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

73

พ.ย.58-ส.ค.59 วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

74

พ.ย.58-ส.ค.59 วัสดุเครื่องแต่งกาย

75

พ.ย.58-เม.ย..59 วัสดุเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ

76

พย.58

โครงการส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

77

Dec-58

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาคู่มือการเรียนรู้ภาษาสู่
ประชาคมอาเซียน

78
79

Dec-58
วัสดุการเกษตร
ธค. 58,มีค.59,มิย. วัสดุสานักงาน
59,สค.59

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

ประเภท

จานวน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

100,000

ตกลงราคา

5 วัน

กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

กองวิชาการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ

10,000

ตกลงราคา

5 วัน

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานพาณิชย์ / งานโรงฆ่าสัตว์

10,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ

260,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงานสาธารณสุข / งานโรงพยาบาล

60,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงานพาณิชย์ / งานโรงฆ่าสัตว์

30,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ

70,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงานการพาณิชย์ / งานโรงฆ่าสัตว์

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

300,000

ตกลงราคา

5 วัน

150,000

ตกลงราคา

5 วัน

100,000
30,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

7 วัน
7 วัน

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองช่าง
กองวิชาการ

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
เคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

10,000

ตกลงราคา

7 วัน

30,000

ตกลงราคา

7 วัน

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

ประเภท

จานวน (บาท)

หมายเหตุ

80

ธค. 58,มี.ค.59,มิย. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
59,สค.59

กองวิชาการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ

81

ธค.58,กพ.59,มิย. วัสดุคอมพิวเตอร์
59,กย.59

กองวิชาการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ

กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

20,000

ตกลงราคา

7 วัน

กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

722,300

กรณีพิเศษ

5 วัน

60,000

ตกลงราคา

5 วัน

จัดซื้อ

30,600

สอบราคา

5 วัน

จัดซื้อ1ครัง้

10,000

ตกลงราคา

5 วัน

ขออนุมัติจดั หาตาม
ความจาเป็น

งานกาจัดขยะมูลฝอย

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอย
แผนงานสาธารณสุข / งาน
บริหารงานทั่วไปฯ
แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

82 ธ.ค.58 , มี.ค.,มิ.ย. วัสดุก่อสร้าง
, ก.ย. 59

83
84

ธ.ค.58 , เม.ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ธค. 58

โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

85

ธ.ค.58 , ก.ค.59 วัสดุคอมพิวเตอร์

กองการศึกษา

86

ธ.ค.58 - มี.ค.59 วัสดุคอมพิวเตอร์

กองการศึกษา

87

ธ.ค.58 , มี.ค., มิ.ย. วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
, ก.ย. 59

กองคลัง

88
89

ธ.ค.58-เม.ย. 59 วัสดุสานักงาน
ธค. 58

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

90

ธ.ค58,เม.ย,ส.ค59 วัสดุคอมพิวเตอร์

91

ธ.ค.58-เม.ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

ขออนุมัติจดั หาตาม
ความจาเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

92

มค.59

โครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฐานทรพยากรท้องถิ่น
สนองพระราชดาริโดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
อพ.สธ.เทศาบลเมืองบ้านไ)

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

100,000

93

Jan-59

โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ

กองการศึกษา

100,000

94

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

กองการศึกษา

95

โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพือ่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองการศึกษา

96

โครงการส่งเสริมคนศรีเมืองไผ่

กองการศึกษา

97

โครงการอบรมเยาวชนนักเรียนจุดประกายความใฝุฝันเพาะเมล็ด
วรรณกรรม

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

98

ม.ค.- มี.ค.59 วัสดุสานักงาน

กองการศึกษา

99

ม.ค.- มี.ค.59

กองการศึกษา

100

ม.ค.- เม.ย.59 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

กองการศึกษา

101

ม.ค.- เม.ย.59 วัสดุก่อสร้าง

กองการศึกษา

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

102 ม.ค. - มี.ค.59 ก.ค. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองการศึกษา

- ก.ย.59

103

ม.ค. - เม.ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

กองการศึกษา

ประเภท

จานวน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ

ตกลงราคา

200,000
40,000
50,000
180,000

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

80,000

ตกลงราคา

5

จัดซื้อ 2 ครัง้

10,000

ตกลงราคา

5

จัดซื้อ 2 ครัง้

5,000

ตกลงราคา

5

จัดซื้อ 2 ครัง้

5,000

ตกลงราคา

5

จัดซื้อ 1 ครัง้

40,000

ตกลงราคา

5

จัดซื้อ 1 ครัง้

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

5,000

ตกลงราคา

5

จัดซื้อ 2 ครัง้

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

104

ม.ค.- เม.ย.59 วัสดุกีฬา

กองการศึกษา

105

ม.ค.-เม.ย.59

กองการศึกษา

106

ม.ค. - มี.ค.59 วัสดุเครื่องแต่งกาย

107
108
109
110
111
112
113

ม.ค.,มิ.ย.,ส.ค.59
ม.ค.,มิ.ย.,ส.ค.59
ม.ค.,มิ.ย.,ส.ค.59
ม.ค.,มิ.ย.,ก.ย. 59
ม.ค.,มิ.ย.,ก.ย. 59
ม.ค มิ.ย 59
ม.ค.,พ.ค.59

วัสดุการเกษตร

กองการศึกษา
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

หมายเหตุ

6,000

ตกลงราคา

5

จัดซื้อ 1 ครัง้

5,000

ตกลงราคา

5

จัดซื้อ1ครัง้

10,000

ตกลงราคา

5

จัดซื้อ1ครัง้

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
5 วัน

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

ประเภท

จานวน (บาท)

วัสดุสานักงาน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุสารวจ
วัสดุอื่นๆ
วัสดุสานักงาน

กองสาธารณสุขฯ

งานบริหารงานทั่วไปฯ

30,000
2,000
40,000
10,000
5,000
40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานพาณิชย์ / งานโรงฆ่าสัตว์

20,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงานสาธารณสุข / งานบริการ
สาธารณสุขฯ

4,000

ตกลงราคา

5 วัน

อุตสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ
อุตสาหกรรมฯงานบริหารฯ
อุตสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ
เคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน
เคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ

114

ม.ค.59-ส.ค.59 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

115

ม.ค.59-เม.ย.59 วัสดุก่อสร้าง

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารฯ

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

116

ม.ค.59-มี.ค.59 วัสดุก่อสร้าง

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานการพาณิชย์ / งานโรงฆ่าสัตว์

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

117

ม.ค,พ.ค,ส.ค 59 วัสดุคอมพิวเตอร์

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

118

ม.ค.59-ส.ค.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

แผนงานสาธารณสุข / งาน
โรงพยาบาล
แผนงานสาธารณสุข / งานบริการ
สาธารณสุขฯ

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

119

ม.ค. -พ.ค. 59

วัสดุการเกษตร

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานการพาณิชย์ / งานโรงฆ่าสัตว์

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

120

ก.พ มิ.ย 59

วัสดุสานักงาน

กองสาธารณสุขฯ

งานโรงพยาบาล

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

121

ก.พ.-กค. 59

วัสดุสานักงาน

กองสาธารณสุขฯ

งานบริการฯ

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

122

ก.พ มิ.ย ส.ค 58 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

123 ก.พ,มิ.ย,ส.ค 59
124

รายการ/จานวน(หน่วย)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ก.พ เม.ย มิ.ย 59 วัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

ประเภท

จานวน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

งานบริหารงานทั่วไปฯ

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงานสาธารณสุข / งานบริหาร
ทั่วไปฯ
แผนงานสาธารณสุข / งาน
ศูนย์บริการฯ

20,000

ตกลงราคา

5 วัน

10000

ตกลงราคา

5 วัน

125

ก.พ. พ.ค. 59

วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข / งานศูนย์บริการฯ

20,000

ตกลงราคา

5 วัน

126

ก.พ. พ.ค.59

วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

แผนงานสาธารณสุข / งานบริการฯ

20,000

ตกลงราคา

5 วัน

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

10,000

ตกลงราคา

5 วัน

127

ก.พ.59-เม.ย.59 วัสดุเครื่องแต่งกาย

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

128

ก.พ.59-เม.ย.59 วัสดุเครื่องแต่งกาย

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข / งาน
โรงพยาบาล
แผนงานสาธารณสุข / งานศูนบริการฯ

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข / งานบริการฯ

3,000

ตกลงราคา

5 วัน

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานการพาณิชย์ / งานศูนย์บริการฯ

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานการพาณิชย์ / งานโรงฆ่าสัตว์

10,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ
แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ

10,000

ตกลงราคา

5 วัน

30,000

ตกลงราคา

5 วัน

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานการพาณิชย์ /งานโรงฆ่าสัตว์

100,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงานสาธารณสุข / งานบริการฯ

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน

50,000

ตกลงราคา

7 วัน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน

150,000

ตกลงราคา

7 วัน

129
130
131
132
133
134

ก.พ. พ.ค.59

วัสดุเครื่องแต่งกาย

ก.พ เม.ย ส.ค 59 วัสดุการเกษตร
ก.พ - ส.ค 59
กพ. 59
กพ. 59

วัสดุอื่น ๆ
โครงการทอดผ้าปุาขยะ
โครงการรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยวิถีพอเพียง

ก.พ. - เม.ย.59 โครงการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรค ติดต่อในสัตว์

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

135

กพ. 59

136

ก.พ. 59

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วยั ผู้สูงอายุ

กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการ ฯ

137

ก.พ. 59

โครงการเรารักบ้านไผ่

กองสวัสดิการ ฯ

โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

ประเภท

จานวน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ
7 วัน

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ เพือ่
เสริมสร้างภาวะผู้นา กลุ่มองค์กรในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ ฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน

250,000

ตกลงราคา

กพ. - ก.ย.59

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

กองสวัสดิการ ฯ

265,000

จัดทาฎีกา

140

ก.พ.59

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

กองการศึกษา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน วัย
เรียนและประถมศึกษา

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

141
142

Feb-59

100,000
10,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5 วัน
5 วัน

80,000

ตกลงราคา

5 วัน

40,000

ตกลงราคา

5 วัน

3,600

ตกลงราคา

5 วัน

50,000

ตกลงราคา

7 วัน

10,000
10,000
2,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7 วัน
7 วัน
7 วัน

20,000

ตกลงราคา

7 วัน

20,000

ตกลงราคา

7 วัน

138

ก.พ. 59

139

โครงการส่งเสริมการอ่าน:เทศกาลหนังสือแห่งรักสู่ท้องถิ่น
ก.พ. - มี.ค.59 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
บริหารทั่วไปฯ

ตลอดปีงบประมาณ

143

Mar-59

โครงการพัฒนาภาษาเพือ่ สู่ประชาคมอาเซียน

กองการศึกษา

144

Mar-59

โครงการจัดงานวันบัณฑิตน้อย

กองการศึกษา

145

มี.ค., ส.ค.59

146

มี.ค.59, ก.ค.59 ค่าวัสดุสานักงาน

กองสวัสดิการ ฯ

147
148
149

วัสดุเครื่องแต่งกาย
Apr-59
วัสดุงานบ้านงานครัว
เม.ย.59-มิ.ย.59 ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ

กองช่าง
กองช่าง
กองสวัสดิการ ฯ

150

เม.ย.59-มิ.ย.59 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองสวัสดิการ ฯ

151

เม.ย.59-มิ.ย.59 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

กองสวัสดิการ ฯ

152

เม.ย,พ.ค,มิ.ย 59 วัสดุสานักงาน

กองสาธารณสุขฯ

งานศูนย์บริการฯ

10,000

ตกลงราคา

5 วัน

153

เม.ย,พ.ค,มิ.ย 59 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

กองสาธารณสุขฯ

งานศูนย์บริการฯ

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

วัสดุงานบ้านงานครัว

Apr-59

กองคลัง

เคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน
อุตสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
บริหารทั่วไปฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
บริหารทั่วไปฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
บริหารทั่วไปฯ

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

154

เม.ย,พ.ค,มิ.ย 59 วัสดุงานบ้านงานครัว

155

เม.ย,พ.ค,มิ.ย 59 วัสดุงานบ้านงานครัว

156

เม.ย,พ.ค,มิ.ย. 59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

157
158

May-58
พค. -สค.59

วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง
กองวิชาการ

159

ก.ค.59-ก.ย.59 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

กองสวัสดิการ ฯ

160

ก.ค.59-ก.ย59

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

กองสวัสดิการ ฯ

161

เม.ย.-กย.59

โครงการศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.กองการศึกษา

162

เม.ย.-กย.59

โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน

กองการศึกษา

163

Apr-59

โครงการอบรมครูและทัศนศึกษดูงานในประเทศ

กองการศึกษา

164

May-59

โครงการอบรมสัมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานและ
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

กองการศึกษา

165

Jun-59

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กองการศึกษา

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นาสภาเด็กและเยาวชนก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน

กองการศึกษา

166

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

ประเภท

จานวน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

แผนงานสาธารณสุข / งานบริหาร
ทั่วไปฯ
แผนงานสาธารณสุข / งาน
ศูนย์บริการฯ
แผนงานสาธารณสุข / งาน
ศูนย์บริการฯ

10,000

ตกลงราคา

5 วัน

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

2,000

ตกลงราคา

5 วัน

เคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะฯ

10,000
4,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

7 วัน
7 วัน

10,000

ตกลงราคา

7 วัน

2,000

ตกลงราคา

7 วัน

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

400,000

ตกลงราคา

5 วัน

200,000

ตกลงราคา

5 วัน

200,000

ตกลงราคา

5 วัน

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
บริหารทั่วไปฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
บริหารทั่วไปฯ
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

167

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

3,000,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

โครงการจัดค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน อปท.ระดับภาค

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

ประเภท

จานวน (บาท)

168

Jul-59

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

681,300

สอบราคา

5 วัน

169

Jul-59

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

426,800

ตกลงราคา

5 วัน

170

Jul-59

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน)

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

408,800

ตกลงราคา

5 วัน

171

Jul-59

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนะดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ค่าหนังสือ)

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

743,200

ตกลงราคา

5 วัน

172

Jul-59

โครงการสนับสนุนการศึกษาสาหรับนักเรียนระบดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (รายหัว)

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

2,701,300

ตกลงราคา

5 วัน

173

Jul-59

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพืน้ โฐษน (รายหัวส่วนเพิม่ : TOP UP)

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

551,500

ตกลงราคา

5 วัน

174

Jul-59

โครงการสนับสนุนการศึกษาสาหรับนักเรียนยากจน

กองการศึกษา

465,000

ตกลงราคา

5 วัน

175

Aug-59

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็ก
ปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบาย
รัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2555-2559)

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

30,000

ตกลงราคา

5 วัน

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

176

ม.ค.59

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

กองการศึกษา

177

ก.พ.59

โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ

กองการศึกษา

178

มี.ค.59

โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี

กองการศึกษา

179

เม.ย.59

โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ

กองการศึกษา

180

มิ.ย.59

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์

กองการศึกษา

181

ก.ค.59

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กองการศึกษา

182

ส.ค.59

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นาสภาเด็กและเยาวชนก้าวสู่ประชาคมอาเซี
กองการศึ
ยน กษา

183

เม.ย.59

โครงการบรรพชาสามเณร/ จาริณี ภาคฤดูร้อน

กองการศึกษา

184
185
186

พ.ค.59
มิ.ย.59
มิ.ย.58

โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน
โครงการปลูกฝังวินัย คุณธรรม ความสามัคคีให้แก่นักเรียน
โครงการอบรมเยาวชนนักเขียนจุดประกายความใฝุฝันเพาะเมล็ด
วรรณกรรม

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

187

ก.ค.59

โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพือ่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองการศึกษา

188

ม.ค.59

โครงการวิเคราะห์และสร้างข้อสอบทีเ่ น้นการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์กองการศึกษา

189

ม.ค.59

โครงการศูนย์ภาษาอาเซียนเทศบาลเมืองบ้านไผ่

กองการศึกษา

190

พ.ค.- ก.ค.59

โครงการส่งเสริมคนดีศรีเมืองไผ่

กองการศึกษา

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

100,000

ตกลงราคา

5 วัน

250,000

ตกลงราคา

5 วัน

80,000

ตกลงราคา

5 วัน

80,000

ตกลงราคา

5 วัน

30,000

ตกลงราคา

5 วัน

200,000

ตกลงราคา

5 วัน

40,000

ตกลงราคา

5 วัน

30,000

ตกลงราคา

5 วัน

10,000
80,000
100,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

5 วัน
5 วัน
5 วัน

40,000

ตกลงราคา

5 วัน

15,000

ตกลงราคา

5 วัน

200,000

ตกลงราคา

5 วัน

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดั
บ กษาไม่
แผนงานการศึ
กษา งานศึ
กาหนดระดั
บ กษาไม่
แผนงานการศึ
กษา งานศึ
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

ประเภท

จานวน (บาท)

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

ประเภท

จานวน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

191

พ.ย.58

โครงการส่งเสริมพนักงานครูเทศบาล/ พนักงานเทศบาล และ
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

10,000

ตกลงราคา

5 วัน

192

มี.ค.59

โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์

กองการศึกษา

70,000

ตกลงราคา

5 วัน

193

ม.ค.- ก.พ.59

โครงการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน

กองการศึกษา

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

194

พ.ค.59

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน วัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน วัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน วัย
เรียนและประถมศึกษา

15,000

ตกลงราคา

5 วัน

195

มี.ค.59

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการพนักงานเทศบาล

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน วัย
เรียนและประถมศึกษา

20,000

ตกลงราคา

5 วัน

1,750,000

ตกลงราคา

5 วัน

30,000
210,000
180,000
100,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

5 วัน
5 วัน
5 วัน

15,000

ตกลงราคา

10,000

ตกลงราคา

196

โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ธ.ค.58 - ม.ค.59 1. โครงการจัดงานวันปีใหม่
จานวน 200,000 บาท

กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา ฯ งานศาสนา ฯ

197

เม.ย.59

2. โครงการจัดงานวันสงกรานต์

จานวน 600,000 บาท

กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา ฯ งานศาสนา ฯ

198

พ.ย.58

3. โครงการจัดงานวันลอยกระทง

จานวน 600,000 บาท

กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา ฯ งานศาสนา ฯ

199

ก.ค.59

4. โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา จานวน 250,000 บาท

กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา ฯ งานศาสนา ฯ

200

ม.ค.59

5. โครงการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ จานวน 100,000 บาท

กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา ฯ งานศาสนา ฯ

โครงการบรรพชาสามเณร / จาริณี ภาคฤดูร้อน
โครงการสืบสานวิถีวฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (บุญชาฮะ)
โครงการอนุรักษ์และฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรมอิสาน
ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่ าษีฯ

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองคลัง

201
202
203
204
205
206

Dec-58

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้จากแหล่งรายได้เดิม

กองคลัง

ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้จากแหล่งรายได้ใหม่

กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

ตกลงราคา

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

ประเภท

จานวน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

25,000

โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพีอ่ การบริการข้อมูลสารสนเทศ

กองวิชาการ

20,000

ตกลงราคา

ตค 58-กย 59

โครงการเพิม่ เติมและปรับปรุงระบบเคือข่ายคอมพิวเตอร์

กองวิชาการ

100,000

ตกลงราคา

210

ตค 58-กย 59

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาลฯ

กองวิชาการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ

370,000

สอบราคา

211

ตค 58-กย 59

โครงการประชุมสมัชชาพลเมืองเทศบาลเมืองบ้านไผ่

กองวิชาการ

100,000

ตกลงราคา

212

ตค 58-กย 59

โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

กองวิชาการ

1,500,000

สอบราคา

213

มค.59

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฏหมายความรู้

กองวิชาการ

50,000

ตกลงราคา

214

มีค. 59

กองวิชาการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ

30,000

ตกลงราคา

215

ม.ค. 59

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กองสวัสดิการ ฯ

150,000

ตกลงราคา

216

ต.ค. 58

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน

130,000

ตกลงราคา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน

30,000

ตกลงราคา

7 วัน

280,000

ตกลงราคา

7 วัน

150,000

ตกลงราคา

7 วัน

207

Jan-59

โครงการอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการ
คลังและการพัสดุ

208

ตค. 58

209

217

โครงการจัดประชุมประจาเดือนคณะกรรมการชุมชนองค์กรภาค
ประชาชน

ต.ค.58 - ก.ย.59 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนฯ

กองสวัสดิการ ฯ
กองสวัสดิการ ฯ

218

ธ.ค. 58

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน

กองสวัสดิการ ฯ

219

พ.ย. 58

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฯ

กองสวัสดิการ ฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ

หมายเหตุ

ตกลงราคา

จัดหาตามความจาเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

ประเภท

จานวน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

30,000

ตกลงราคา

7 วัน

20,000

ตกลงราคา

7 วัน

กองสวัสดิการ ฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน

30,000

ตกลงราคา

ม.ค. 59

โครงการสารวจข้อมูลพืน้ ฐานชุมชนเพือ่ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น กองสวัสดิการ ฯ

221

พ.ค. 59

โครงการอบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือน

ต.ค.58 - ก.ย.59 โครงการฝึกอบรมและสาธิตการผลิตน้ามันไบโอดีเซลฯ

เงินนอกงบประมาณ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน

220

222

เงินงบประมาณ

กองสวัสดิการ ฯ

223

ธ.ค. 58

โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

กองสวัสดิการ ฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน

30,000

ตกลงราคา

7 วัน

224

ม.ค. 59

โครงการอบรมส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน

กองสวัสดิการ ฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน

50,000

ตกลงราคา

7 วัน

225

พ.ค. 59

โครงการไผ่แสนกอ

กองสวัสดิการ ฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน

100,000

ตกลงราคา

7 วัน

226

มี.ค. 59

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเพือ่ พัฒนาทักษะแรงงาน

กองสวัสดิการ ฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน

20,000

ตกลงราคา

7 วัน

227

มี.ค. 59

โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวติ

กองสวัสดิการ ฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน

50,000

ตกลงราคา

7 วัน

228

พ.ย. 58

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรีและความรุนแรงกองสวัสดิการ ฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน

50,000

ตกลงราคา

7 วัน

229

ก.ย. 59

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

กองสวัสดิการ ฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน

100,000

ตกลงราคา

7 วัน

230

พ.ย.58- มี.ค.59 โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส

กองสวัสดิการ ฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคม ฯ

100,000

ตกลงราคา

7 วัน

231

ต.ค.58 - ก.ย.59 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความ

กองสวัสดิการ ฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคม ฯ

700,000

ตกลงราคา

7 วัน

เดือดร้อนฯ
232

มิ.ย. 59

โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจฯ

กองสวัสดิการ ฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคม ฯ

20,000

ตกลงราคา

7 วัน

233

ก.พ. 59

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ คนพิการฯ

กองสวัสดิการ ฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคม ฯ

40,000

ตกลงราคา

7 วัน

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

ประเภท

จานวน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

234

ธ.ค 58

โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันเนื่องในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข / งานโรงพยาบาล

100,000

ตกลงราคา

5 วัน

235

ส.ค 59

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กองสาธารณสุขฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

แผนงานสาธารณสุข / งานโรงพยาบาล

100,000

ตกลงราคา

5 วัน

236

มี.ค.59-ก.ย.59 โครงการตาบลสุขภาวะ

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข / งานโรงพยาบาล

100,000

ตกลงราคา

5 วัน

237

ธ.ค.58-ก.ย.59 โครงการเมืองจักรยานเพือ่ สุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข / งานโรงพยาบาล

100,000

ตกลงราคา

5 วัน

238

ก.ค.59-ก.ย.59 โครงการเมืองทีเ่ ป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข / งานโรงพยาบาล

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข / งานโรงพยาบาล

200,000
30,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5 วัน
5 วัน

100,000

ตกลงราคา

5 วัน

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข / งานบริการฯ

30,000

ตกลงราคา

5 วัน

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข / งานบริการฯ

30,000

ตกลงราคา

5 วัน

100,000

ตกลงราคา

5 วัน

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

20,000

ตกลงราคา

5 วัน

60,000

ตกลงราคา

5 วัน

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

20,000

ตกลงราคา

5 วัน

239
240

ม.ค 59

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน

มค.58 - กค.59 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศน

แผนงานสาธารณสุข / งานโรงพยาบาล

ศึกษาดูงาน
241
242
243

พย. 58-กย. 59 โครงการชาวบ้านไผ่ ร่วมใจลดใช้น้ามัน ทอดซ้า
พค. 59

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภค

แผนงานสาธารณสุข / งานศูนย์บริการฯ

พย. 58- กย. 59 โครงการออกหน่วยบริการผสมผสาน(เชิงรุก)

244

ธค. 58

กองสาธารณสุขฯ
แผนงานสาธารณสุข / งานศูนย์บริการฯ
โครงการเงินสมทบเงินทุนหมุนเวียนค่ารัษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ ศูนกองสาธารณสุ
ย์บริการสาธารณสุ
ขฯ ขเทศบาลเมืองบ้านไผ่

245

มค. 59

โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

246

พย.58-กย.59 โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน

247

มค. 59

248

มค. 59

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
โครงการจัดการสิ่งสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วมและทัศนศึกษาดูงาน
กองสาธารณสุขฯ
โครงการตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล
กองสาธารณสุขฯ

แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ
แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ
แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ
แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

249

มีค. 59

250

มค.- กค. 59

251
252

รายการ/จานวน(หน่วย)
โครงการเรารักษ์บ้านไผ่รักสิ่งแวดล้อม
โครงการหน้าบ้าน น่ามอง

พ.ย.58 - ม.ค.59 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ธ.ค 58 - กพ. 59 โครงการซ่อมแซมถังขอเกี่ยวของรถเก็บขนขยะชนิดขอเกี่ยว

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

30,000

ตกลงราคา

5 วัน

60,000

ตกลงราคา

5 วัน

53,000
50,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

7 วัน
5 วัน

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)
แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ
แผนงานเคหะและชุมชน / งานกาจัด
ขยะมูลฝอยฯ
อุตสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ
แผนงานสาธารณสุข / งานกาจัดขยะมูลฝอยฯ

ประเภท

จานวน (บาท)

หมายเลขทะเบียน 83-0493 ขอนแก่น
253

ธ.ค 58 - กพ. 59 โครงการปะผุรถเก็บขนขยะอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 82-8363

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข / งานกาจัดขยะมูลฝอยฯ

150,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

กองสาธารณสุขฯ
กองวิชาการ

แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารงานทัว่ ไปฯ

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ

23,000

ตกลงราคา

แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ

111,000

254

Jan-59

โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

255

มค. 59

โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

256

กพ.59

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

257

กพ.59

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง

กองการศึกษา

258

Jan-59

โครงการจัดซื้อโต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 - 6

กองการศึกษา

259

ม.ค. - กพ. 59

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาหรับประมวลผล

260

มค.- มีค. 59

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

261

มค.- มีค. 59

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ๊นเตอร์ จานวน 3 ชุด

262
263
264

โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ
ม.ค. - ก.พ. 59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ
ม.ค. - ก.พ.59
ม.ค. - ก.พ.59

กองคลัง
กองวิชาการ
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

สอบราคา

30 วัน

37,500

ตกลงราคา

5 วัน

21,000

ตกลงราคา

5 วัน

23,000

ตกลงราคา

แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารงานทัว่ ไปฯ

69,900

ตกลงราคา

เคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน

125,000
249,600
326,000

สอบราคา 30 วัน
สอบราคา 30 วัน
สอบราคา 30 วัน

เคหะและชุมชน/งานไฟฟูาถนน
เคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะฯ

5 วัน

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

ประเภท

จานวน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

265

ม.ค. - ก.พ.59

โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา

กองวิชาการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ

12,000

ตกลงราคา

266

ม.ค. - ก.พ.59

โครงการจัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED

กองวิชาการ

4,700

ตกลงราคา

267

ม.ค. - ก.พ.59

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ

กองวิชาการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ

25,000

ตกลงราคา

268

มค. - มี.ค.59

โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข / งานกาจัดขยะมูลฝอยฯ

50,000

ตกลงราคา

5 วัน

269

มค. - มี.ค.59

โครงการจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้

แผนงานสาธารณสุข / งานกาจัดขยะมูลฝอยฯ

100,000

ตกลงราคา

5 วัน

270

มค. - มี.ค.59

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา

196,000

สอบราคา

5 วัน

271

มค. - มี.ค.59

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จานวน 3 เครื่อง

69,000

ตกลงราคา

5 วัน

272

มค. - มี.ค.59

โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา

33,000

ตกลงราคา

273

มค. - มี.ค.59

โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้

กองการศึกษา

40,000

ตกลงราคา

274

มค. - มี.ค.59

โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

กองการศึกษา

90,000

ตกลงราคา

275

ม.ค. - มี.ค.59

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 กองสวัสดิการ ฯ

23,000

ตกลงราคา

7 วัน

276

มี.ค.59

โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนขาเหล็ก

96,000

ตกลงราคา

5 วัน

277

มี.ค.59

โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษากองการศึกษา

80,000

ตกลงราคา

5 วัน

278

มี.ค.59

แผนงานสาธารณสุข / งานศูนย์บริการฯ

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

279

มี.ค.59

โครงการจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจาหน่วย
กองสาธารณสุขฯ
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
โครงการจัดซื้อเก็บเอกสารประจาหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข / งานศูนย์บริการฯ

5,000

ตกลงราคา

5 วัน

280

มค. - มี.ค.59

74,000

ตกลงราคา

5 วัน

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานสาธารณสุข / งานศูนย์บริการฯ

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ / งาน
บริหารทั่วไปฯ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

แผนงานบริหารทั่วไป

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

281
282
283

มค. - มี.ค.59
มค. - มี.ค.59

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาล
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงเพิ่มเติมใช้ในหอประชุมประชาเมืองไผ่

ต.ค. 58- ก.ย. 59 โครงการปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวม แบบครบวงจร เทศบาล

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

กองช่าง

เงินนอกงบประมาณ

เคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะฯ

ประเภท

4,680,000 งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5 วัน
5 วัน

8,404,000 e-Auction

2 ปี

จานวน (บาท)

หมายเหตุ

สบทบเงินอุดหนุน 10 %

แผ่นดิน ฯ
เงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ต.ค. 58- ก.ย. 59 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้าเสียชุมชน ฯ

กาหนด
ส่งมอบ

55,000
98,000

เมืองบ้านไผ่

284

วิธจี ัดหา

กองช่าง

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน

10,696,100 เงินอุดหนุน

100,000
96,264,900 e-Auction

อนฉ.ปี 56

งบประมาณ
แผ่นดิน

285
286

โครงการปรับปรุงตลาด 2 เทศบาลเมืองบ้านไผ่
พ.ย.-ธ.ค.58

กองคลัง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณภายในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

1,800,000

สอบราคา

90 วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

500,000

สอบราคา

30 วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

400,000

สอบราคา

30 วัน

287
288

ธ.ค.58-ก.พ.59 โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ (สานักปลัดเทศบาล)
ม.ค.- มี.ค. 59 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอย

กองช่าง

204,000

สอบราคา 60 วัน

289

แยกซอยบ้านเกิง ซอย 17
ม.ค.- มี.ค. 59 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไทยประทาน

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

กองช่าง

660,000

สอบราคา 35 วัน

290

ม.ค.- มี.ค. 59

กองช่าง

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

308,000

สอบราคา 30 วัน

291

ม.ค.- มี.ค. 59

กองช่าง

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

791,000

สอบราคา 60 วัน

กองช่าง

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

252,000

สอบราคา 45 วัน

292

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแจ้งสนิท ซอย 13 (ต่อเนื่อง)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเลื่ยงเมืองมิตรภาพ
บ้านไผ่ - บรบือ
ม.ค.- มี.ค. 59 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีบุญเรือง ซอย 3
ด้านทิศใต้ หน้า ห.จ.ก. บุญเจือเฟอร์นิเจอร์

งบเพิม่ เติม 57

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

กองช่าง

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

กองช่าง

295

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าซอยเชื่อมถนนราษฎร์ธรุ กิจสุขาภิบาล 9
ม.ค.- มี.ค. 59 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนน
ทองประเสริฐ ซอย 9
ม.ค.- มี.ค. 59 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสมบัติพัฒนา

กองช่าง

296

ม.ค.- มี.ค. 59

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซอยธรรมาภิสมัย

กองช่าง

297

ม.ค.- ก.พ. 59 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยแยก

กองช่าง

298

ซอย โพธิ์สวรรค์ ซอย 3
ม.ค.- มี.ค. 59 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1

299

มค. - มีค. 59

300

มค. - มีค. 59

293

ม.ค.- มี.ค. 59

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จานวน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

261,000

สอบราคา 45 วัน

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

571,000

สอบราคา 60 วัน

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

697,000

สอบราคา 45 วัน

627,000

สอบราคา 75 วัน

229,000

สอบราคา 60 วัน

กองช่าง

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

991,000

สอบราคา 90 วัน

กองวิชาการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ

50,000

ตกลงราคา 30 วัน

กองวิชาการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ

100,000

ตกลงราคา 60 วัน

301

โครงการก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าสานักงานเทศบาล
เมืองบ้านไผ่
มค. - มีค. 59 โครงการปรับปรุงห้องกองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ

200,000

สอบราคา 90 วัน

302

ก.พ. - มี.ค. 59 โครงการจัดทาเสาธงกีฬา พร้อมฐาน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

100,000

ตกลงราคา 30 วัน

303

ก.พ. - มี.ค.59 โครงการจัดทาอัฒจันทร์

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

240,000

สอบราคา

30 วัน

304

ก.พ. - มี.ค.59 โครงการจัดทาหลังคาบริเวณสนามเด็กเล่น

กองการศึกษา

70,000

ตกลงราคา

5 วัน

305

ก.พ. - มี.ค.59 โครงการก่อสร้างอ่างล้างถ้วย-ชาม

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

55,000

ตกลงราคา

5 วัน

294

โครงการก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์บริเวณสี่แยกห้างเกียรติสิน

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

306

รายการ/จานวน(หน่วย)

ก.พ. - มี.ค.59 โครงการวางท่อและปรับพืน้ ทีห่ ลังอาคารเรียน 1 โรงเรียน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ก.พ. - มี.ค.59 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

ประเภท

จานวน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

400,000

สอบราคา

60 วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

200,000

สอบราคา

60 วัน

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

200,000

สอบราคา

60 วัน

262,000

สอบราคา 60 วัน

อนุบาลสาธิต ฯ
308

ก.พ. - มี.ค.59 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่

กองการศึกษา

309

มี.ค.- เม.ย. 59 โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเลียบก้าแพงวัดป่าชัยวาริ

กองช่าง

310

มี.ค.- เม.ย. 59 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยหลัง บริษัทอาดัมส์ จากประตู

นทร์

เงินนอกงบประมาณ

กองการศึกษา

เทศบาลบ้านไผ่
307

เงินงบประมาณ

กองช่าง

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

638,000

สอบราคา 60 วัน

กองช่าง

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

53,000

ตกลงราคา 25 วัน

กองช่าง

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

300,000

สอบราคา 60 วัน

528,000

สอบราคา 60 วัน

312

วัดนันทพิมพาราม จนถึงซอยสุขส้าราญ
มี.ค.- เม.ย. 59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.ทางเข้าตลาดสดเทศบาล
(ด้านทิศตะวันออก)
มี.ค.- เม.ย. 59 โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ข้างทางรถไฟ)

313

มี.ค.- เม.ย. 59 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้า ถนนเจ้า

กองช่าง

314

เงาะสัมพันธ์ด้านทิศใต้ เริ่มจากถนนสุขาภิบาล 8
มี.ค.- เม.ย. 59 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยประปา 3 (ช่วงสุดซอย)

กองช่าง

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

214,000

สอบราคา 45 วัน

315

มี.ค.- เม.ย. 59 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยแจ้งสนิท ซอย 3

กองช่าง

366,000

สอบราคา 60 วัน

316

มี.ค.- เม.ย. 59 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.ซอยแยกซอยวัดป่าชัยวาริ

กองช่าง

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

157,000

สอบราคา 60 วัน

317

มี.ค.- เม.ย. 59 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนซอยสระสวรรค์ (ด้าน

กองช่าง

388,000

สอบราคา 60 วัน

318

ทิศใต้ช่วงที่ 2)
มี.ค.- เม.ย. 59 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย 6

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

กองช่าง

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

303,000

สอบราคา 60 วัน

311

นทร์

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ม
ลาดับที่
จัดหา

319
320
321
322

รายการ/จานวน(หน่วย)

มี.ค.- เม.ย. 59 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อมซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.

ซอยบ้านเกิง ซอย 2
มี.ค.- เม.ย. 59 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซอยแยก ซอยประปา 2 ด้านทิศใต้
(สุดซอยประปา 2)
พย. - ธค. 59 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร 12 ทีน่ ั่ง)
พย. - ธค. 59 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน(บาท)

ประเภท

จานวน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนด
ส่งมอบ

กองช่าง

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

248,000

สอบราคา 60 วัน

กองช่าง

อุตสาหกรรมฯ/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน

399,000

สอบราคา 60 วัน

สานักปลัด
สานักปลัด

บริหารทั่วไป / งานบริหารทั่วไป

1,294,000.00

สอบราคา 30 วัน
580,000.00 สอบราคา 30 วัน

บริหารทั่วไป / งานบริหารทั่วไป

บริหารทั่วไป / งาน
บริหารทั่วไป

หมายเหตุ

