
แบบ ผด.2

แผนงาน /งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท)
1 ต.ค.-ธ.ค.59 โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ (ส านัก ส านักปลัดฯ บริหารทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 400,000     ตกลงราคา
2 ต.ค. - ธ.ค. 59 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีฯ กองคลัง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 100,000    ตกลงราคา
3 ต.ค. 59 - กพ. 60 โครงการจัดท าแผนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม กองวิชาการฯ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 90,000      ตกลงราคา
4 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่าง ๆ ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 400,000    ตกลงราคา
5 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงานและ

อาคารหอประชุมอเนกประสงค์และรักษาความ

ปลอดภัยฯ

ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 690,000    ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง

6 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการจัดการเลือกต้ัง ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 50,000      ตกลงราคา
7 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 80,000      ตกลงราคา
8 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการจัดซ้ือซุ้มต้ังพื้นเฉลิมพระเกียรติบริเวณ

หน้าส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 300,000    ตกลงราคา

9 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่าง ๆ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริหารงารทั่วไปฯ 50,000      ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
10 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่าง ๆ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขฯ 10,000      ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
11 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่าง ๆ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 50,000      ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
12 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่าง ๆ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 20,000      ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
13 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่าง ๆ สาธารณสุขฯ เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 7,000,000  ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
14 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่าง ๆ สาธารณสุขฯ การพาณิชย/์งานโรงฆา่สัตว์ 10,000      ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
15 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสาธารณสุข ฯ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริหารงารทั่วไปฯ 86,400      ตกลงราคา

16 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบุคลากรท าความสะอาดและดูแล

เคร่ืองมือ ฯ

สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 86,400      ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง

17 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินฯ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 777,600    ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
18 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานนวดแผนไทย ประจ า

ศูนย์บริการสาธารณสุข

สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 172,800    ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง

19 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานสุขาภิบาลฯ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขฯ 86,400      ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ 2560
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ล าดับที่
ช่วงเวลาที่ตัอง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา
ก าหนดส่งมอบ

 (ถ้าม)ี
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20 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานฯ สาธารณสุขฯ การพาณิชย/์งานโรงฆา่สัตว์ 345,600    ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
21 ต.ค.59 - ก.ย. 60  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ 120,000    ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
22 ต.ค.59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง เคหะและชมุชน/งานไฟฟูาถนน 864,800    ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
23 ต.ค.59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง เคหะและชมุชน/งานสวนสาธารณะ 1,814,400  ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
24 ต.ค.59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะฯ 172,800    ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
25 ต.ค.59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง เคหะและชมุชน/งานบ าบัดน้ าเสีย 345,600    ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
26 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดกองช่างงาน

ปูองกัน,งานเทศกิจ,ห้องประชุมเล็ก

กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ 86,400      ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง

27 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุส านักงาน กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ 40,000      ตกลงราคา
28 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ 20,000      ตกลงราคา
29 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง เคหะและชมุชน/งานไฟฟูาถนน 150,000    ตกลงราคา
30 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะฯ 150,000    ตกลงราคา
31 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง เคหะและชมุชน/งานไฟฟูาถนน 1,500,000  ตกลงราคา
32 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ กองช่าง เคหะและชมุชน/งานไฟฟูาถนน 1,200,000  ตกลงราคา
33 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง เคหะและชมุชน/งานไฟฟูาถนน 1,800,000  ตกลงราคา
34 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง เคหะและชมุชน/งานบ าบัดน้ าเสีย 300,000    ตกลงราคา
35 ต.ค.59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง เคหะและชมุชน/งานบ าบัดน้ าเสีย 345,600    ตกลงราคา
36 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดกองช่าง งาน

ปูองกัน,งานเทศกิจ,ห้องประชุมเล็ก

กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ 86,400      ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง

37 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ 40,000      ตกลงราคา
38 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองช่าง เคหะและชมุชน/งานไฟฟูาถนน 1,000,000  ตกลงราคา
39 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองช่าง เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะฯ 1,000,000  ตกลงราคา
40 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบ

ครบวงจร เทศบาลเมืองบ้านไผ่

กองช่าง เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะฯ 4,680,000  เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะฯ 46,800,000 e-Auction

41 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่าง ๆ กองคลัง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 700,000    ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
42 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่าง ๆ เทศกิจ รักษาความสงบฯ/เทศกจิ 10,000      ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
43 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการ

จัดระเบียบฯ

เทศกิจ รักษาความสงบฯ/เทศกจิ 360,000    ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง

44 ต.ค.59 - ก.ย.60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริมและ

สนับสนุน
350,000    ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
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45 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานท า ของ

นักเรียน นักศึกษาฯ

สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริมและ

สนับสนุน
350,000    ตกลงราคา

46 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาประเภทต่างๆ ปูองกันฯ รักษาความสงบฯ/ปูอนกนัฯ 30,000      ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
47 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาประเภทต่างๆ กองการศึกษา การศึกษา/งานบริหารทั่วไป ฯ 180,000    ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
48 ต.ค.59 - ก.ย. 60 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด กองการศึกษา การศึกษา/งานบริหารทั่วไป ฯ 520,000    ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
49 ต.ค.59 - ก.ย. 60 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย กองการศึกษา การศึกษา/งานบริหารทั่วไป ฯ 259,200    ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
50 โรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน 2 แห่ง ตกลงราคา
51 ต.ค.59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการอื่นๆ กองวิชการ บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 230,000    ตกลงราคา  เบิกจ่ายเดือนละ 1 

คร้ัง
52 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ

ผลงานของเทศบาลฯ

กองวิชาการ บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 600,000    ตกลงราคา

53 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

กองวิชาการ บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 20,000      ตกลงราคา

54 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการประชุมสภาพลเมืองเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กองวิชาการ บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 50,000      ตกลงราคา

55 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด กองวิชาการ บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 250,000    ตกลงราคา

56 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานบริหารทั่วไป 80,000      ตกลงราคา
57 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 300,000    ตกลงราคา
58 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการปูองกันยาเสพติด ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 50,000      ตกลงราคา
59 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานเทศกจิ 400,000    ตกลงราคา
60 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานเทศกจิ 35,000      ตกลงราคา
61 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักปลัดฯ บริหารทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 400,000    ตกลงราคา
62 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปฯ 50,000      ตกลงราคา
63 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 20,000      ตกลงราคา
64 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการฯ 100,000    ตกลงราคา
65 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม สาธารณสุขฯ เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 1,000,000  ตกลงราคา
66 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม สาธารณสุขฯ การพาณิชย/์งานโรงฆา่สัตว์ 20,000      ตกลงราคา
67 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 500,000    ตกลงราคา
68 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักปลัดฯ รักษาความสงบฯ/ปูอนกนัฯ 500,000    ตกลงราคา
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69 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักปลัดฯ รักษาความสงบฯ/เทศกจิ 35,000      ตกลงราคา
70 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองการศึกษา การศึกษา/งานบริหารทั่วไป ฯ 150,000    ตกลงราคา
71 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองสวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ ฯ/งานบริหารทั่วไปฯ 60,000      ตกลงราคา
72 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองวิชาการ บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 50,000      ตกลงราคา
73 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 500,000    ตกลงราคา
74 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุการศึกษา กองการศึกษา การศึกษา/งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ 50,000      ตกลงราคา
75 พย.59,กพ.,พ.ค.,สค.60 วัสดุส านักงาน ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 100,000    ตกลงราคา
76 พย.59,กพ.,พ.ค.,สค.60 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 100,000    ตกลงราคา
77 พย.59,กพ.,พ.ค.,สค.60 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 80,000      ตกลงราคา
78 พย.59,กพ.,พ.ค.,สค.60 วัสดุก่อสร้าง ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 30,000      ตกลงราคา
79 พย.59,กพ.,พ.ค.,สค.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 60,000      ตกลงราคา
80 พย.59,กพ.,พ.ค.,สค.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 3,000        ตกลงราคา
81 พย.59,กพ.,พ.ค.,สค.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 120,000    ตกลงราคา
82 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 250,000    ตกลงราคา
83 พย.59,กพ.,พ.ค.,สค.60 วัสดุอื่น ๆ ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 3,000        ตกลงราคา
84 พย.59,กพ.,พ.ค.,สค.60 วัสดุส านักงาน สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริหารงานทั่วไปฯ 50,000      ตกลงราคา
85 ต.ค. 59 , ม.ค 60 วัสดุงานบ้านงานครัว สาธารณสุขฯ เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 260,000    ตกลงราคา
86 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สาธารณสุขฯ เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 300,000    ตกลงราคา
87 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริหารงานทั่วไปฯ 70,000      ตกลงราคา
88 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการฯ 50,000      ตกลงราคา
89 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สาธารณสุขฯ เคหะและชมุชนงานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 1,500,000  ตกลงราคา
90 ต.ค.59 - ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สาธารณสุขฯ การพาณิชย/์งานโรงฆา่สัตว์ 5,000        ตกลงราคา
91 ต.ค..59 ม.ีค.ก.ค.60วัสดุคอมพิวเตอร์ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริหารงานทั่วไปฯ 100,000    ตกลงราคา
92 ต.ค.59 ม.ีค.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 5,000        ตกลงราคา
93 ต.ค. 59 - ส.ค. 60 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาธารณสุขฯ เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 110,000    ตกลงราคา
94 ต.ค. 59 - ส.ค. 60 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาธารณสุขฯ การพาณิชย/์งานโรงฆา่สัตว์ 30,000      ตกลงราคา
95 ต.ค.59 - ส.ค. 60 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย สาธารณสุขฯ เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 80,000      ตกลงราคา
96 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุอื่นๆ สาธารณสุขฯ การพาณิชย/์งานโรงฆา่สัตว์ 10,000      ตกลงราคา
97 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 50,000      ตกลงราคา
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98 ต.ค.59 - ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานบริหาร

ทั่วไปฯ
50,000      ตกลงราคา

99 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการจัดประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการ

ชุมชนองค์กรภาคประชาชน

สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริมและ

สนับสนุน
280,000    ตกลงราคา ประชุมทุกเดือน

100 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการเลือกต้ังประธานคณะกรรมการชุมชนฯ สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริมและ

สนับสนุน
30,000      ตกลงราคา

101 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ

และพัฒนาฯ

สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริมและ

สนับสนุน
150,000    ตกลงราคา

102 ต.ค.59 - ก.ย.60 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริมและ

สนับสนุน
40,000      ตกลงราคา

103 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ

และปัญหาความเดือดร้อนฯ

สวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห์/งานสวสัดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์
700,000    ตกลงราคา

104 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห์/งานสวสัดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์
######## ท าฎีกาเบิก

105 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ สวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห์/งานสวสัดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์
6,336,000  ท าฎีกาเบิก

106 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ สวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห์/งานสวสัดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์
270,000    ท าฎีกาเบิก

107 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองวิชาการ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 50,000      ตกลงราคา
108 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าวัสดุส านักงาน กองวิชาการ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 50,000      ตกลงราคา
109 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองวิชาการ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 50,000      ตกลงราคา
110 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองวิชาการ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 10,000      ตกลงราคา
111 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองการศึกษา การศึกษา/งานบริหารทั่วไป ฯ 40,000      ตกลงราคา
112 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา การศึกษา/งานบริหารทั่วไป ฯ 160,000    ตกลงราคา
113 พย. 59 โครงการจัดงานวันลอยกระทง กองการศึกษา การศาสนาและวฒันธรรมฯ/งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น400,000    ตกลงราคา
114 พ.ย.59 - ม.ค.60 โครงการปะผุรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 

83-5274 ขอนแก่น

สาธารณสุขฯ เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 100,000    ตกลงราคา

115 พ.ย. 59 ก.พ.60 วัสดุการเกษตร กองช่าง เคหะและชมุชน/งานสวนสาธารณะ 200,000    ตกลงราคา
116 พ.ย. 59 ก.พ.60 วัสดุส านักงาน สาธารณสุขฯ เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 5,000        ตกลงราคา
117 พ.ย. 59 ก.พ.60 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ สาธารณสุขฯ การพาณิชย/์งานโรงฆา่สัตว์ 10,000      ตกลงราคา
118 พ.ย.59 ม.ค. พ.ค.60วัสดุงานบ้านงานครัว สาธารณสุขฯ การพาณิชย/์งานโรงฆา่สัตว์ 20,000      ตกลงราคา
119 พ.ย.59 เม.ย.60 วัสดุก่อสร้าง สาธารณสุขฯ เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 70,000      ตกลงราคา
120 พ.ย.59 ม.ีค.ก.ค.60วัสดุคอมพิวเตอร์ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการฯ 10,000      ตกลงราคา
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121 พ.ย. 59-ส.ค. 60 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 100,000    ตกลงราคา
122 พ.ย.59 ก.พ. พ.ค.60วัสดุเคร่ืองแต่งกาย สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 10,000      ตกลงราคา
123 พ.ย59 - ม.ิย.60 จัดซ้ือยูนิตท าฟัน สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการฯ 300,000    ตกลงราคา
124 พ.ย59 - ม.ิย.60 ก่อสร้างอ่างล้างเคร่ืองมือศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการฯ 85,000      ตกลงราคา

125 พ.ย59 - ม.ิย.60 ปรับปรุงระบบไฟฟูาอาคารศูนย์บริการ

สาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ตลาดสด

เทศบาล 4)

สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการฯ 70,000      ตกลงราคา

126 พ.ย59 - ม.ิย.60 เกษตทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริมและสนับสนุน150,000    ตกลงราคา

127 พ.ย.59 - ม.ค.60 จัดซ้ือเคร่ืองปั๊มลมพร้อมมอเตอร์และอุปกรณ์ สาธารณสุขฯ เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 40,000      ตกลงราคา

128 พ.ย.59 - ส.ค. 60 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย สาธารณสุขฯ การพาณิชย/์งานโรงฆา่สัตว์ 10,000      ตกลงราคา
129 พ.ย. 59 - ส.ค. 60 วัสดุการเกษตร สาธารณสุขฯ การพาณิชย/์งานโรงฆา่สัตว์ 5,000        ตกลงราคา
130  พ.ย. 59 ,ก.พ. 60พ.ค. 60 , ส.ค.60วัสดุส านักงาน กองคลัง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 200,000    ตกลงราคา
131  พ.ย. 59 ,ก.พ. 60พ.ค. 60 , ส.ค.60วัสดุไฟฟูาและวิทยุ กองคลัง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 30,000      ตกลงราคา
132 พ.ย.59 , ก.พ. 60 ,พ.ค.60 , ก.ย. 60วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 15,000      ตกลงราคา
133 พ.ย.59 , ก.พ. 60 ,พ.ค.60 , ก.ย. 60วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 100,000    ตกลงราคา
134 พย. 59- มีค. 60 โครงการส่งเสริมพนักงานครูเทศบาลพนักงาน

เทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาลเข้าร่วม

กองการศึกษา การศาสนาวฒันธรรมฯ/งานกฬีาและนันทนาการ15,000      ตกลงราคา

135 พย.59- มีค. กค. 60วัสดุส านักงาน ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 10,000      ตกลงราคา
136 พย.59- มีค. กค. 60วัสดุไฟฟูาและวิทยุ ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 20,000      ตกลงราคา
137 พย.59- มีค. กค. 60วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 10,000      ตกลงราคา
138 พ.ย.59 - ม.ิย.60 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ล 4 ประตู สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการฯ 787,000    สอบราคา
139 พ.ย.59-ก.ย.60 โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการฯ 100,000    ตกลงราคา
140 พ.ย.59-ก.ย.60 โครงการชาวบ้านไผ่ ร่วมใจ ลดการใช้น้ ามันทอด

ซ้ า

สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขฯ 30,000      ตกลงราคา

141 พ.ย.59-เม.ย.60 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดู

งาน

สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 600,000    ตกลงราคา
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142 พ.ย.59 -ก.ย.60 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และทัศนศึกษาดู

งาน

สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 600,000    ตกลงราคา

143 พ.ย.59-ก.ย.60 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

อาสาสมัครดูแลผู้พิการและทัศนศึกษาดูงาน

สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 500,000    ตกลงราคา

144 พ.ย.59-ก.ย.60 โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 60,000      ตกลงราคา
145 พย.59,มีค.,มิย.,กย.60ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ กองวิชาการ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 10,000      ตกลงราคา
146 ธค. 59 โครงการพัฒนาเว็บไซด์เพื่อการบริการข้อมูล กองวิชาการฯ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 20,000      ตกลงราคา
147 ธค. 59 - มีค. 60 โครงการหอกระจายข่าวไร้สายพร้อมติดต้ัง กองวิชาการฯ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 675,000    สอบราคา
148 Dec-59 โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันฯ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 100,000    ตกลงราคา
149 Dec-59 โครงการทอดผ้าปุาขยะ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 40,000      ตกลงราคา
150 ธ.ค. 59 , ม.ค. 60 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิง

ปฏิบัติการ    เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น า  กลุ่ม

สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริมและสนับสนุน1,700,000  ตกลงราคา

151 ธ.ค. 59 , ม.ค. 60 โครงการจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ กองการศึกษา การศาสนาวฒันธรรมฯ/งานศาสนาวฒันธรรมฯ200,000    ตกลงราคา

152 ธ.ค.59 ก.พ. 60 โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจ

ส่ิงแวดล้อม

สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขฯ 30,000      ตกลงราคา

153 ธค. 59-มค.กพ.เมย.60โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (ปี

ใหม่,ตรุษจีนและสงกรานต์)

ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 50,000      ตกลงราคา

154 ธ.ค. 59 , ก.ค.60 วัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 4,000        ตกลงราคา
155 ธ.ค.59 , ม.ีค. 60 ,มิ.ย.60 , ก.ย. 60วัสดุก่อสร้าง กองคลัง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 30,000      ตกลงราคา
156 ธ.ค. 59 , เม.ย. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 10,000      ตกลงราคา
157 ธ.ค.59 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

จากแหล่งรายได้เดิม

กองคลัง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 15,000      ตกลงราคา

158 ธ.ค.59 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง

กองคลัง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 50,000      ตกลงราคา

159 ธ.ค.59 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ กองคลัง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 3,100        ตกลงราคา
160 Dec-59 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน กองช่าง เคหะชมุชน/งานก าจดัขยะฯ 50,000      ตกลงราคา
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161 ธ.ค.59 โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริม ฯ 10,000      ตกลงราคา

162 ธค. 59 โครงการก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์บริเวณส่ีแยก

ห้างเกียรติสิน

กองวิชาการ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 50,000      ตกลงราคา

163 ธ.ค.59 โครงการก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้า

ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

กองวิชาการ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 100,000    ตกลงราคา

164 ธค. 59 โครงการปรับปรุงห้องกองวิชาการและ กองวิชาการ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 200,000    ตกลงราคา

165 ธ.ค. 59 -  ม.ค. 60 โครงการสงเคราะห์เคร่ืองกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส สวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห์/สวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์50,000      ตกลงราคา

166 ธค. 59- กพ. 60 โครงการจัดซ้ือและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟูาโรงเรียน

เทศบาล2 อนุบาลสาธิตฯ

กองการศึกษา การศึกษา/งานระดับกอ่นวยัเรียนฯ 60,000      ตกลงราคา

167 ธค. 59-มีค. 60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ า 

คสล. ซอยแยกถนนขนมจีน

กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน152,000    ตกลงราคา

168 ธค. 59-มีค. 60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนยิ่งยง ซอย 12 กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน101,000    ตกลงราคา

169 ธค. 59-มีค. 60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองลุมพุก ซอย

 13

กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน 79,000      ตกลงราคา

170 ธค. 59-มีค. 60 โครงการขยายผิวจราจรหน้าโรงเรียนหน้า

โรงเรียนพระกุมารเยซู

กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน130,000    ตกลงราคา

171 ธค. 59-มีค. 60 โครงการขยายผิวจราจรหน้าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน400,000    ตกลงราคา

172 ธค. 59 มีค.ส.ค. 60วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 20,000      ตกลงราคา
173 ธค. 59 มีค.ส.ค. 60วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 10,000      ตกลงราคา
174 ธค. 59 มีค.ส.ค. 60วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 90,000      ตกลงราคา
175 ธค.59,มีค. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานเทศกจิ 10,000      ตกลงราคา
176 ธค. 59,มีค.,มิย.,สค. 60วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองวิชาการ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 5,000        ตกลงราคา
177 ธ.ค.59-เม.ย.60 โครงการธรรมนูญสุขภาพเมืองบ้านไผ่ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 50,000      ตกลงราคา
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178 ธ.ค.59 - ก.ย.60 โครงการเมืองจักรยานเพื่อสุขภาพ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 100,000    ตกลงราคา
179 ธ.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการเรียนรู้

และแก้ไขปัญหา

สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริมและสนับสนุน100,000    ตกลงราคา

180 ธค.59,กพ.,มิย.,กย. 60ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองวิชาการ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 90,000      ตกลงราคา
181 มค. 60 - เมย. 60 โครงการก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วม ชั้น 2 อาคาร

หอประชุม

ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 500,000    ตกลงราคา

182 มค. 60 โครงการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ กองการศึกษา การศาสนาฯ/งานศาสนาวฒันธรรม ฯ 50,000      ตกลงราคา
183 มค. 60 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนและ

เซปักตะกร้อเพื่อประชาชน

กองการศึกษา การศาสนาวฒันธรรมฯ/งานกฬีาและนันทนาการ150,000    ตกลงราคา

184 มค. 60 โครงการแข่งขันเดิน-วิง มินิมาราธอน กองการศึกษา การศาสนาวฒันธรรมฯ/งานกฬีาและนันทนาการ85,000      ตกลงราคา
185 มค. 60 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้ายศิลปะและดนตรี กองการศึกษา การศึกษา/งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ 100,000    ตกลงราคา

186 มค. 60 โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ กองศึกษา การศึกษา/งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ 100,000    ตกลงราคา
187 Jan-60 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินการคลังและการพัสดุ

กองคลัง บริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 25,000      ตกลงราคา

188 ม.ค. 60 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ กองคลัง บริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 18,000      ตกลงราคา
189 ม.ค. 60 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คส าหรับ กองคลัง บริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 29,000      ตกลงราคา
190 Jan-60 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 20,000      ตกลงราคา
191 มค. 60 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันฯ ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 15,000      ตกลงราคา
192 มค. - มีค. 60 โครงการจัดซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถตู้) ไม่เกิน ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 2,400,000  e-Auction
193 Jan-60 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 250,000    ตกลงราคา
194 Jan-60 โครงการจัดท าทางลาดขึ้นส าหรับผู้พิการ ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 50,000      ตกลงราคา
195 มค. 60 โครงการกฏหมายควรรู้ กองวิชาการ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 80,000      ตกลงราคา
196 มค.-กพ. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา การศึกษา/งานบริหารเกี่ยวกบัการศึกษา 5,000        ตกลงราคา
197 มค.-กพ. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศึกษา/งานบริหารทั่วไป ฯ 40,000      ตกลงราคา
198 ม.ค-ม.ีค. 60 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการฯ 80,000      ตกลงราคา
199 มค. มิย. 60 วัสดุกีฬา กองการศึกษา การศึกษา/งานบริหารทั่วไป ฯ 10,000      ตกลงราคา
200 มค. มิย. 60 วัสดุก่อสร้าง ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 20,000      ตกลงราคา
201 มค. มิย. 60 วัสดุส านักงาน ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานเทศกจิ 10,000      ตกลงราคา
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202 มค. มิย. 60 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานเทศกจิ 5,000        ตกลงราคา
203 มค. มิย. 60 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานเทศกจิ 1,000        ตกลงราคา
204 มค. มิย. 60 วัสดุก่อสร้าง ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานเทศกจิ 5,000        ตกลงราคา
205 มค.,มีค., มิย 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานเทศกจิ 10,000      ตกลงราคา
206 ม.ค.มี.ค - มิย. 60 โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมี สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 50,000      ตกลงราคา
207 มค. พ.ค. 60 วัสดุส านักงาน สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขฯ 5,000        ตกลงราคา
208 ม.ค. พ.ค. 60 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ สาธารณสุขฯ เคหะฯ/งานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 10,000      ตกลงราคา
209 ม.ค. เม.ย 60 วัสดุงานบ้านงานครัว สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริหารงานทั่วไปฯ 10,000      ตกลงราคา
210 ม.ค. พ.ค. 60 วัสดุก่อสร้าง สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริหารงานทั่วไปฯ 5,000        ตกลงราคา
211 ม.ค. มี.ค. 60 วัสดุก่อสร้าง สาธารณสุขฯ การพาณิชย/์งานโรงฆา่สัตว์ 5,000        ตกลงราคา
212 มค. - มีค. 60 โครงการจัดซ้ือรถเข็นของอเนกประสงค์ 4 ล้อ สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานบริหารทั่วไปฯ 4,000        ตกลงราคา
213 มค. - มีค. 60 โครงการจัดซ้ือตู้ล าโพงล้อลากอเนกประสงค์มี สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานบริหารทั่วไปฯ 9,500        ตกลงราคา
214 ม.ค. พ.ค. 60 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขฯ 10,000      ตกลงราคา
215 ม.ค. - พ.ค. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สาธารณสุขฯ เคหะฯ/งานก าจดัขยะมลูฝอยฯ 5,000        ตกลงราคา
216 มค. มิย.สค. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานบริหารฯ 50,000      ตกลงราคา
217 มค. -กพ. 60 โครงการเปล่ียนโคมและหลอดไฟฟูาประหยัด กองช่าง เคหะชมุชน/งานไฟฟูาถนน 500,000    ตกลงราคา
218 มค. - เมย. 60 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ซอยสม

ประสงค์ ซอย3

กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานกอ่สร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน
589,000    สอบราคา

219 มค. - เมย. 60 โครงการขยายผิวจราจรหน้าโรงเรียน ขก 10 ถึง

หน้าโรงเรียน ขก 5

กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานกอ่สร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน
840,000    สอบราคา

220 มค. - เมย. 60 โครงการก่อสร้างท่อรายน้ า คสล. ซอยชาโพธิ์

พัฒนา

กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานกอ่สร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน
1,890,000  สอบราคา

221 มค. -มิย.60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองลุมพุก 

ซอย15

กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานกอ่สร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน
420,000    ตกลงราคา

222 มค. -มิย.60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ า 

คสล.ซอยหลังศาลา

กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานกอ่สร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน
431,000    ตกลงราคา

223 มค. -มิย.60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ า 

คสล. ซอยศรีบุญเรือง ซอย 1 ด้านทิศใต้

กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานกอ่สร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน
323,000    ตกลงราคา
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224 มค. -มิย.60 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ซอยเพียร

แก้วอุทิศ

กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานกอ่สร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน
253,000    ตกลงราคา

225 มค. -มิย.60 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ถนนศรีบุญ

เรือง ซอย 2

กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานกอ่สร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน
357,000    ตกลงราคา

226 มค. -มิย.60 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ า 

คสล. (ช่วงที่ช ารุด) ถนนยิ่งยงซอย 8

กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานกอ่สร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน
270,000    ตกลงราคา

227 มค. -มิย.60 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ซอยประปา 3 กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานกอ่สร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน
617,000    สอบราคา

228 มค. -มิย.60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเข้าอ่างเก็บ

น้ าห้วยทราย

กองช่าง อตุสาหกรรมฯ/งานกอ่สร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน
178,000    ตกลงราคา

229 มค. -  มิย. 60 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ กองการศึกษา การศึกษา/งานบริหารทั่วไป ฯ 10,000      ตกลงราคา
230 มค. -  มิย. 60 วัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา การศึกษา/งานบริหารทั่วไป ฯ 5,000        ตกลงราคา
231 มค. -  มิย. 60 วัสดุการเกษตร กองการศึกษา การศึกษา/งานระดับกอ่นวยัเรียน

และประถมศึกษา
10,000      ตกลงราคา

232 มค. -  มิย. 60 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองการศึกษา การศึกษา/งานระดับกอ่นวยัเรียน

และประถมศึกษา
10,000      ตกลงราคา

233 มค. - กค. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา การศึกษา/งานระดับกอ่นวยัเรียน

และประถมศึกษา
30,000      ตกลงราคา

234 มค. - กค. 60 ค่าวัสดุส านักางน กองการศึกษา การศึกษา/งานบริหารทั่วไป ฯ 80,000      ตกลงราคา
235 มค. - กค. 60 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา การศึกษา/งานบริหารทั่วไป ฯ 10,000      ตกลงราคา
236 มค. - กค. 60 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ าพร้อมหลังคาคลุม กองการศึกษา การศึกษา/งานระดับกอ่นวยัเรียน

และประถมศึกษา
800,000    สอบราคา

237 มค. - กค. 60 โครงการติดต้ังและซ่อมแซมรางระบายน้ าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 2

กองการศึกษา การศึกษา/งานระดับกอ่นวยัเรียน

และประถมศึกษา
60,000      ตกลงราคา

238 มค.มีค.มิย.กย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 60,000      ตกลงราคา
239 มค. 60 - มีค. 60 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา การศึกษา / งานระดับกอ่นวยัเรียน 350,000    ตกลงราคา
240 มค. -พ.ค. 60 โครงการจัดซ้ือรถยนต์บรรทุก ขนาด 3 ต้น 6 ล้อ กองช่าง เคหะและชมุชน/งานสวนสาธารณะ 1,175,000  สอบราคา
241 กพ.60 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบลเกมส์ กองการศึกษา ศาสนาวฒันธรรม ฯ /งานกฬีาและ

นันทนาการ
70,000      ตกลงราคา
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242 กพ.60 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสภาเด็กและเยาวชน กองศึกษา การศึกษา/งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ 50,000      ตกลงราคา
243 กพ. 60 โครงการเรารักบ้านไผ่ สวัสดิการสังคม สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริม ฯ 150,000    ตกลงราคา
244 Feb-60 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง กองช่าง เคหะและชมุชน/งานสวนสาธารณะ 57,000      ตกลงราคา
245 ก.พ. มี.ค. 60 โครงการรักบ้านไผ่รักษ์ส่ิงแวดล้อม สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานก าจดัขยะมลูฝอย 30,000      ตกลงราคา
246 ก.พ. -  ม.ีค.60 โครงการเปล่ียนถังรถบรรทุกน้ า ขนาดความจุไม่ กองช่าง เคหะและชมุชน/งานสวนสาธารณะ 700,000    สอบราคา
247 ก.พ. -  ม.ีค.60 งานบุญประเพณีมหาชาติ (พระเวสสันดร)ชุมชน กองการศึกษา การศาสนาฯ/ งานศาสนา ฯ 50,000      ตกลงราคา
248 กพ.-มิย. 60 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง กองการศึกษา การศึกษา/งานบริหารทั่วไป ฯ 33,000      ตกลงราคา
249 ก.พ. มิ.ย.60 โครงการประชุมประชาคม อปพร. ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 20,000      ตกลงราคา
250 ก.พ. มิ.ย.60 วัสดุส านักงาน สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 5,000        ตกลงราคา
251 กพ.-กค. 60 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเซปักตะกร้อพร้อม กองการศึกษา การศึกษา/งานบริหารทั่วไป ฯ 100,000    ตกลงราคา
252 ก.พ. มิ.ย. ส.ค. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริหารงานทั่วไปฯ 20,000      ตกลงราคา
253 ก.พ. มิ.ย. ส.ค.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการฯ 30,000      ตกลงราคา
254 ก.พ. เม.ย. 60 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการฯ 10,000      ตกลงราคา
255 กพ.-เมย. 60 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับ กองการศึกษา การศึกษา/งานระดับกอ่นวยัเรียนฯ 121,000    ตกลงราคา
256 ก.พ.- เมย.60 โครงการซ่อมรถดูดโคลน ทะเบียน 83-1797 กองช่าง เคหะและชมุชน/งานสวนสาธารณะ 680,000    สอบราคา
257 ก.พ. พ.ค. 60 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการฯ 50,000      ตกลงราคา
258 กพ.-มิย. 60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ า กองช่าง เคหะและชมุชน/งานสวนสาธารณะ 655,000    สอบราคา
259 กพ.-มิย. 60 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.แยกซอย 13 กองช่าง เคหะและชมุชน/งานสวนสาธารณะ 504,000    สอบราคา
260 กพ.-มิย. 60 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.บ้านเกิ้ง ซอย กองช่าง เคหะและชมุชน/งานสวนสาธารณะ 273,000    ตกลงราคา
261 กพ. สค. 60 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 50,000      ตกลงราคา
262 กพ. สค. 60 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานเทศกจิ 15,000      ตกลงราคา
263 ม.ีค 60 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ส านักปลัดฯ บริหารทั่วไป 5,000        ตกลงราคา
264 มีค. 60 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นยาแบบใช้แรงดันชนิด กองช่าง เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะฯ 26,000      ตกลงราคา
265 ม.ีค 60 โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 10,000      ตกลงราคา
266 มีค. 60 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครฝุาย ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 10,000      ตกลงราคา
267 มีค. 60 โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาล

เมืองบ้านไผ่

สวัสดิการสังคม สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริมและ

สนับสนุน
30,000      ตกลงราคา

268 ม.ีค. 60 โครงการอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู

ยาเสพติด

สวัสดิการสังคม สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริมและ

สนับสนุน
50,000      ตกลงราคา
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269 ม.ีค. 60 โครงการอบรมให้ความรุ้ด้านคอมพิวเตอร์และ กองวิชาการ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถติิ ฯ 10,000      ตกลงราคา
270 ม.ีค. - เม.ย. 60 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 800,000    ตกลงราคา
271 ม.ีค.60 - พ.ค.60 ค่าจ้างตีเส้นจราจรถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลฯ เทศกิจ รักษาความสงบฯ/เทศกจิ 400,000    ตกลงราคา
272 มีค. , ก.ค. 60 ค่าวัสดุโฆษาและเผยแพร่ สวัสดิการสังคม สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานบริหารทั่วไปฯ 2,000        ตกลงราคา
273 มีค. , ก.ค. 60 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สวัสดิการสังคม สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานบริหารทั่วไปฯ 20,000      ตกลงราคา
274 ม.ีค ส.ค. 60 วัสดุส านักงาน สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการฯ 10,000      ตกลงราคา
275 ม.ีค ส.ค. 60 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริหารงานทั่วไปฯ 5,000        ตกลงราคา
276 ม.ีค ม.ิย. 60 วัสดุงานบ้านงานครัว สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการฯ 5,000        ตกลงราคา
277 ม.ีค.มิ.ย.ส.ค 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 4,000        ตกลงราคา
278 มีค. - เมย. 60 งานบุญประเพณีชุมชนบ้านไผ่เก่า กองการศึกษา การศาสนาฯ/งานศาสนาวฒันธรรม ฯ 20,000      ตกลงราคา

279 เมย.  60 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ส านักปลัดฯ บริหารทั่วไป 5,000        ตกลงราคา
280 เมย.  60 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ส านักปลัดฯ บริหารทั่วไป 30,000      ตกลงราคา
281 เมย.  60 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯการ

พัฒนาสตรี

สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริมและ

สนับสนุน
200,000    ตกลงราคา

282 เมย.  60 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ กองการศึกษา การศาสนาวฒันธรรมและ

นันทนาการ/งานกฬีาและนันทนาการ
60,000      ตกลงราคา

283 เมย.  60 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ กองการศึกษา การศาสนาวฒันธรรม/งานศาสนา ฯ 450,000    ตกลงราคา

284 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 60  วัสดุไฟฟูาและวิทยุ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานศูนยบ์ริการฯ 5,000        ตกลงราคา
285 เมย. - มิย. 60 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานบริหารทั่วไปฯ 2,000        ตกลงราคา
286 เมย. - มิย. 60 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานบริหารทั่วไปฯ 200,000    ตกลงราคา
287 เมย. - มิย. 60 งานประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ์ชุมชนหนองลุ

มพุก

กองการศึกษา การศาสนาฯ/งานศาสนาวฒันธรรม ฯ 60,000      ตกลงราคา

288 Apr-60 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองช่าง เคหะและชมุชน/งานไฟฟูา 10,000      ตกลงราคา
289 Apr-60 วัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง อตุสาหกรรม/ฯ/งานบริหารฯ 20,000      ตกลงราคา
290 พค. 60 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองช่าง เคหะและชมุชน/งานก าจดัขยะฯ 40,000      ตกลงราคา
291 พค. 60 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 400,000    ตกลงราคา
292 พค. 60 โครงการฝึกอบรมยุว อปพร.และยุวเทศกิจ ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 25,000      ตกลงราคา
293 พค. 60 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 50,000      ตกลงราคา
294 พค. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานปูองกนัฯ 2,000        ตกลงราคา
295 พค. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัดฯ รักษาความสงบภายใน/งานเทศกจิ 5,000        ตกลงราคา
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296 May-60 โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยไทยในชุมชน เพื่อ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขฯ 30,000      ตกลงราคา
297 พค. 60 โครงการไผ่แสนกอ สวัสดิการสังคม สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริมและ

สนับสนุน
100,000    ตกลงราคา

298 พ.ค-กค. 60 งานประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ์ชุมชนหมู่ส่ี กองการศึกษา การศาสนา/งานศาสนา ฯ 100,000    ตกลงราคา
299 มิย. 60 วัสดุส ารวจ กองช่าง เคหะและชมุชน/งานไฟฟูาถนน 10,000      ตกลงราคา
300 ม.ิย. 60 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ ส านักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 100,000    ตกลงราคา
301 ม.ิย. 60 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน 

สตรีและความรุนแรง

ส านักปลัดฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริมและ

สนับสนุน
50,000      ตกลงราคา

302 ม.ิย. 60 โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคม

ฌาปนกิจฯ

ส านักปลัดฯ สังคมสงเคราะห์/งานสวสัดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์
20,000      ตกลงราคา

303 ม.ิย. 60 โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ กองการศึกษา การศึกษา/งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ 400,000    ตกลงราคา
304 กค. 60 โครงการส่งเสริมคนดีศรีเมืองไผ่ กองการศึกษา การศาสนาฯ/งานศาสนาวฒันธรรม ฯ 120,000    ตกลงราคา

305 กค. 60 โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา กองการศึกษา การศาสนาฯ/งานศาสนาวฒันธรรม ฯ 150,000    ตกลงราคา

306 กค. 60 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ

ประถมศึกษา

กองการศึกษา การศาสนาวฒันธรรม/งานกฬีาและ

นันทนาการ
50,000      ตกลงราคา

307 Jul-60 โครงการภาษีคืนก าภไรให้ประชาชน กองคลัง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 50,000      ตกลงราคา
308 Jul-60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขฯ 3,000        ตกลงราคา
309 ก.ค - ส.ค. 60 โครงการหน้าบ้าน น่ามอง สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานก าจดัขยะมลูฝอย 20,000      ตกลงราคา
310 กค.-สค. 60 งานปฏิบัติธรรมบ าเพ็ญกุศลชุมชนสุมนามัย กองการศึกษา การศาสนาฯ/งานศาสนาวฒันธรรม ฯ 20,000      ตกลงราคา

311 กค. - กค. 60 วัสดุงานบ้านงานครัว สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/บริหารงานทั่วไป 10,000      ตกลงราคา
312 กค. - กย. 60 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน กองการศึกษา การศึกษา/งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ 200,000    ตกลงราคา
313 กค. - กย. 60 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน กองการศึกษา การศึกษา/งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ 200,000    ตกลงราคา
314 กค. - กย. 60 งานปฏิบัติธรรมน าชีวิต ชุมชนศาจเล้าชุมชนโนน

สะอาดชุมชนพระธรรมสาร ชุมชน บขส.

กองการศึกษา การศาสนาฯ/งานศาสนาวฒันธรรม ฯ 20,000      ตกลงราคา

315 กค. - กย. 60 งานบุญประจ าปี ชุมชนคลองชลประทาน กองการศึกษา การศาสนาฯ/งานศาสนาวฒันธรรม ฯ 20,000      ตกลงราคา

316 Aug-60 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สาธารณสุขฯ สาธารณสุข/งานโรงพยาบาล 100,000    ตกลงราคา
317 สค. 60 งานบุญประจ าปีและประกวดค าผญาชุมชน

ประเสริฐแก้วและชุมชนหลักสิบส่ี

กองการศึกษา การศาสนาฯ/งานศาสนาวฒันธรรม ฯ 20,000      ตกลงราคา



แผนงาน /งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท)
หมายเหตุล าดับที่

ช่วงเวลาที่ตัอง

เร่ิมจัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย)

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา
ก าหนดส่งมอบ

 (ถ้าม)ี

318 กย. 60 วันเยาวชนแห่งชาติ สวัสดิการฯ สร้างความเขม้แขง็ฯ/งานส่งเสริมและ

สนับสนุน
100,000    ตกลงราคา

319 กย. 60 การแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะชุมชน กองการศึกษา การศาสนาฯ/งานศาสนาวฒันธรรม ฯ 50,000      ตกลงราคา
320 กย. 60 การแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะชุมชน กองการศึกษา การศาสนาฯ/งานศาสนาวฒันธรรม ฯ 20,000      ตกลงราคา


