
 



หนา้ : 1/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

1 พ.ย.60 - มี.ค.61 วัสดุอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

1,263,750.00      เฉพาะเจาะจง 6 เดิอน ภาคเรียนท่ี 2/60

2 พ.ค.61 - ก.ย. 61 วัสดุอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

1,263,750.00      เฉพาะเจาะจง 6 เดิอน ภาคเรียนท่ี 1/60

3 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

4 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุส านักงาน กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 7 วัน

5 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุส านักงาน กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

6 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุส านักงาน กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

2,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

7 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุส านักงน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

10,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

8 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุส านักงาน กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

9 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุส านักงาน กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

10 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

90,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

11 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุส านักงาน กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 7 วัน

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



หนา้ : 2/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

12 ม.ค.61- มี.ค.61 วัสดุส านักงาน กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

2,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

13 ม.ค.61 - มี.ค.61 วัสดุส านักงาน กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

14 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุส านักงน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

20,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

15 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุส านักงาน กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

16 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุส านักงาน กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

17 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

90,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

18 เม.ย.61 - มิ.ย. 61 วัสดุส านักงาน กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 7 วัน

19 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุส านักงาน กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

20 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุส านักงาน กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

2,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

21 เม.ย.61- มิ.ย.61 วัสดุส านักงน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

10,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

22 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุส านักงาน กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส



หนา้ : 3/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

23 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุส านักงาน กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

24 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

25 ก.ค.61 - ก.ย. 61 วัสดุส านักงาน กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 7 วัน

26 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุส านักงาน กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

27 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุส านักงาน กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

2,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

28 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุส านักงน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

10,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

29 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุส านักงาน กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

30 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุส านักงาน กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

31 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุสนาม ส านักปลัดเทศบาล       แผนงานการรักษาความสงบ 
                 ภายใน             
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

1,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

32 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุสนาม ส านักปลัดเทศบาล       แผนงานการรักษาความสงบ 
                 ภายใน             
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

3,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน



หนา้ : 4/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

33 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุสนาม ส านักปลัดเทศบาล       แผนงานการรักษาความสงบ 
                 ภายใน             
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

3,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

34 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุสนาม ส านักปลัดเทศบาล       แผนงานการรักษาความสงบ 
                 ภายใน             
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

3,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

35 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

10,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

36 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

10,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

37 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

10,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

38 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

39 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานการรักษาความสงบ   
                  ภายใน              
    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

40 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

2,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

41 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

5,000.00            ตกลงราคา 3 วัน



หนา้ : 5/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

42 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

2,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

43 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

25,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

44 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานการรักษาความสงบ   
                  ภายใน              
    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

45 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

1,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

46 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

25,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

47 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

3,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

48 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานการรักษาความสงบ   
                  ภายใน              
    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

49 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

25,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

50 เม.ย.61 - มิ.ย. 61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

1,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

51 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

20,000.00          ตกลงราคา 3 วัน



หนา้ : 6/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

52 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

3,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

53 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

54 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานการรักษาความสงบ   
                  ภายใน              
    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

55 ก.ค.61 - ก.ย. 61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

1,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

56 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

10,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

57 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

2,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

58 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

59 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

60 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

7,500.00            ตกลงราคา 3 วัน

61 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
    งานไฟฟ้าถนน

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

62 ต.ค.60 - มี.ค.61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน

63 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

13,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน



หนา้ : 7/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

64 ม.ค.61 - มี.ค.61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

65 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

7,500.00            ตกลงราคา 3 วัน

66 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
    งานไฟฟ้าถนน

100,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

67 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

12,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

68 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

69 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

7,500.00            ตกลงราคา 3 วัน

70 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
    งานไฟฟ้าถนน

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

71 เม.ย.61 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน

72 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

73 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

74 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

7,500.00            ตกลงราคา 3 วัน

75 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
    งานไฟฟ้าถนน

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส



หนา้ : 8/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

76 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

85,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

77 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานการรักษาความสงบ   
                  ภายใน              
    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

78 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

79 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

125,000.00         ตกลงราคา 3 วัน

80 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

81 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 3 วัน

82 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

85,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

83 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานการรักษาความสงบ   
                  ภายใน              
    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

84 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

85 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

125,000.00         ตกลงราคา 3 วัน

86 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส



หนา้ : 9/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

87 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 3 วัน

88 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

85,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

89 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานการรักษาความสงบ   
                  ภายใน              
    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

90 เม.ย.61 - มิ.ย. 61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

91 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

125,000.00         ตกลงราคา 3 วัน

92 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

93 เม.ย.61 - มิ.ย. 61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 3 วัน

94 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

85,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

95 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานการรักษาความสงบ   
                  ภายใน              
    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

96 ก.ค.61 - ก.ย. 61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน



หนา้ : 10/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

97 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

125,000.00         ตกลงราคา 3 วัน

98 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

99 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 3 วัน

100 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

101 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

2,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

102 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

103 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

5,000.00            ตกลงราคา 3 วัน

104 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

1,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

105 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุงานบ้านงานครัว กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

106 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

17,500.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

107 ม.ค.61 - มี.ค.61 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส



หนา้ : 11/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

108 ม.ค.61 - มี.ค.61 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

109 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

130,000.00         ตกลงราคา 3 วัน

110 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

500.00              เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

111 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุงานบ้านงานครัว กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

112 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

17,500.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

113 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

114 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

115 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

10,000.00          ตกลงราคา 3 วัน



หนา้ : 12/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

116 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

1,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

117 เม.ย.61 - มิ.ย. 61 วัสดุงานบ้านงานครัว กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

118 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

119 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

120 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

121 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

5,000.00            ตกลงราคา 3 วัน

122 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

500.00              เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

123 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

124 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

1,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

125 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลัดเทศบาล       แผนงานการรักษาความสงบ 
                 ภายใน             
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

126 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

10,000.00          ตกลงราคา 3 วัน



หนา้ : 13/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

127 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

1,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

128 ต.ค.60 - มี.ค.61 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

3,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

129 ม.ค. 61 - มี.ค. 61 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลัดเทศบาล       แผนงานการรักษาความสงบ 
                 ภายใน             
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

130 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

4,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

131 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

10,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

132 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

2,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

133 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

4,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

134 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลัดเทศบาล       แผนงานการรักษาความสงบ 
                 ภายใน             
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

135 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

10,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

136 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

1,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

137 เม.ย.61 - ก.ย.61 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

2,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน



หนา้ : 14/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

138 ก.ค..61 - ก.ย.61 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลัดเทศบาล       แผนงานการรักษาความสงบ 
                 ภายใน             
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

139 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

1,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

140 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

5,000.00            ตกลงราคา 3 วัน

141 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

500.00              เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

142 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักปลัดเทศบาล       แผนงานการรักษาความสงบ 
                 ภายใน             
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

143 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักปลัดเทศบาล       แผนงานการรักษาความสงบ 
                 ภายใน             
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

40,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

144 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักปลัดเทศบาล       แผนงานการรักษาความสงบ 
                 ภายใน             
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

40,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

145 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักปลัดเทศบาล       แผนงานการรักษาความสงบ 
                 ภายใน             
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

146 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน



หนา้ : 15/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

147 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 7 วัน

148 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

2,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

149 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

5,000.00            ตกลงราคา 3 วัน

150 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

151 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

152 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

100,000.00         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

153 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 7 วัน

154 ม.ค.61 - มี.ค.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

2,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

155 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

23,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

156 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส
157 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

158 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

100,000.00         เฉพาะเจาะจง 5 วัน



หนา้ : 16/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

159 เม.ย.61 - มิ.ย. 61 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 7 วัน

160 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

2,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

161 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

5,000.00            ตกลงราคา 3 วัน

162 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

163 เม.ย.61 - มิ.ย. 61 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

164 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

60,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

165 ก.ค.61 - ก.ย. 61 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 7 วัน

166 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

2,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

167 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

2,000.00            ตกลงราคา 3 วัน

168 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

169 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน



หนา้ : 17/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

170 ต.ค 60 - ม.ค.61 วัสดุกีฬา กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
                นันทนาการ          

  งานกีฬาและนันทนาการ

60,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

171 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

172 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุการเกษตร กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

173 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

10,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

174 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุการเกษตร กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

175 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

176 ม.ค.61 - มี.ค.61 วัสดุการเกษตร กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

177 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

20,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

178 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุการเกษตร กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานสวนสาธารณะ

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

179 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุการเกษตร กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

180 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน



หนา้ : 18/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

181 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุการเกษตร กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

182 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

10,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

183 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุการเกษตร กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานสวนสาธารณะ

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

184 เม.ย.61 - มิ.ย. 61 วัสดุการเกษตร กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

185 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

186 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุการเกษตร กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

187 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

10,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

188 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุการเกษตร กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานสวนสาธารณะ

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

189 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุการเกษตร กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

190 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุก่อสร้าง ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

191 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส



หนา้ : 19/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

192 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

15,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

193 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

194 ต.ค.60 - ธ.ค.60 วัสดุก่อสร้าง กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

25,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

195 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุก่อสร้าง ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

35,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

196 ม.ค.61 - มี.ค.61 วัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

197 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

35,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

198 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

100,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

199 ม.ค.61 - มี.ค. 61 วัสดุก่อสร้าง กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

25,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน



หนา้ : 20/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

200 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุก่อสร้าง ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

35,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

201 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

202 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

35,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

203 เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

150,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

204 เม.ย.61 - มิ.ย. 61 วัสดุก่อสร้าง กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

25,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

205 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุก่อสร้าง ส านักปลัดเทศบาล         แผนงานบริหารท่ัวไป       
 งานบริหารท่ัวไป

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

206 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

207 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม           แผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

15,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

208 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

209 ก.ค.61 - ก.ย.61 วัสดุก่อสร้าง กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

25,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

210 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

40,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน



หนา้ : 21/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

211 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัดเทศบาล      แผนงานการรักษาความสงบ  
                    ภายใน            
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน

30,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

212 ต.ค.60 - ธ.ค. 60 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองคลัง         แผนงานบริหารท่ัวไป       
งานบริหารงานคลัง

75,000.00          เฉพาะเจาะจง 7 วัน

213 ต.ค 60 - ก.ย. 61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

108,000.00         เฉพาะเจาะจง 30 วัน/12 เดือน ท าสัญญาท้ังปีงบประมาณ

214 ต.ค.60 - ก.ย. 61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

414,000.00         เฉพาะเจาะจง 30 วัน/12 เดือน ท าสัญญาท้ังปีงบประมาณ

215 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

216 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

217 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม            แผนงานสาธารณสุข      
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

194,500.00         ตกลงราคา 3 วัน

218 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม         แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

178,500.00         ตกลงราคา 3 วัน

219 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

220 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

35,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

221 ม.ค.61 - มี.ค. 61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

150,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน



หนา้ : 22/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

222 ม.ค.61 - มี.ค. 61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัดเทศบาล      แผนงานการรักษาความสงบ  
                    ภายใน            
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน

70,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

223 ม.ค.61 - มี.ค. 61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

75,000.00          เฉพาะเจาะจง 7 วัน

224 ม.ค.61 - มี.ค.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

225 ม.ค.61- มี.ค.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

226 ม.ค.61 - มี.ค. 61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม            แผนงานสาธารณสุข      
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

199,500.00         ตกลงราคา 3 วัน

227 ม.ค.61 - มี.ค. 61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม         แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

199,500.00         ตกลงราคา 3 วัน

228 ม.ค.61 - มี.ค. 61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

100,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

229 ม.ค.61 - มี.ค. 61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

40,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

230 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

150,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน

231 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัดเทศบาล      แผนงานการรักษาความสงบ  
                    ภายใน            
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน

70,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน



หนา้ : 23/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

232 เม.ย.61 - มิ.ย. 61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

75,000.00          เฉพาะเจาะจง 7 วัน

233 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

234 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

235 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม            แผนงานสาธารณสุข      
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

199,500.00         ตกลงราคา 3 วัน

236 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม         แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

199,500.00         ตกลงราคา 3 วัน

237 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

100,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

238 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

40,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

239 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

150,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน

240 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัดเทศบาล      แผนงานการรักษาความสงบ  
                    ภายใน            
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน

46,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

241 ก.ค.61 - ก.ย. 61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

75,000.00          เฉพาะเจาะจง 7 วัน



หนา้ : 24/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

242 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

243 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา            แผนงานการศึกษา        
 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

244 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม            แผนงานสาธารณสุข      
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

188,700.00         ตกลงราคา 3 วัน

245 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม         แผนงานเคหะและชุมชน    
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

178,500.00         ตกลงราคา 3 วัน

246 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานบริหารท่ัวไป

150,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

247 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

35,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

248 ม.ค.61 - มี.ค. 61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย หมวดอื่นๆ                 -
 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานศูนย์ไอซีทีชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

7,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

249 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                        
หมวดอื่นๆ- ค่าใช้จา่ยในการดินทางไปราชการ

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

125,000.00         

250 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                        
หมวดอื่นๆ - ค่าใช้จา่ยในการดินทางไปราชการ

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน



หนา้ : 25/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

251 ม.ค.61 - มี.ค. 61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                        
หมวดอื่นๆ  - ค่าใช้จา่ยในการดินทางไป
ราชการ

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

125,000.00         

252 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                        
หมวดอื่นๆ  - ค่าใช้จา่ยในการดินทางไป
ราชการ

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

253 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                         
หมวดอื่นๆ - ค่าใช้จา่ยในการดินทางไปราชการ

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

254 ม.ค.61 - มี.ค. 61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                         
หมวดอื่นๆ - การฝึกอบรม

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

80,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

255 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                         
หมวดอื่นๆ - การฝึกอบรม

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

256 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                         
หมวดอื่นๆ - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

3,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

257 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                         
หมวดอื่นๆ - การจดัเวทีประชาคมเมือง

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

258 ม.ค.61 - มี.ค. 61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                         
หมวดอื่นๆ - การจดัเวทีประชาคมเมือง

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน



หนา้ : 26/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

259 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                         
หมวดอื่นๆ  - ค่าใช้จา่ยในการดินทางไป
ราชการ

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

125,000.00         

260 ม.ค.61 - มี.ค. 61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                          
หมวดอื่นๆ - ค่าใช้จา่ยในการดินทางไปราชการ

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

261 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                          
หมวดอื่นๆ - ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานศูนย์
ไอซีทีชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

3,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

262 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                          
หมวดอื่นๆ - ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานศูนย์
ไอซีทีชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

3,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

263 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                          
หมวดอื่นๆ - การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ส านักปลัดเทศบาล      แผนงานการรักษาความสงบ  
                      ภายใน          
   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

264 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                          
หมวดอื่นๆ  - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

7,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

265 ม.ค.61 - มี.ค. 61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                           
หมวดอื่นๆ - การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ส านักปลัดเทศบาล      แผนงานการรักษาความสงบ  
                      ภายใน          
   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน



หนา้ : 27/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

266 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                           
หมวดอื่นๆ - การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ส านักปลัดเทศบาล      แผนงานการรักษาความสงบ  
                      ภายใน          
   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

267 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                           
หมวดอื่นๆ - การฝึกอบรม

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

268 ม.ค.61 - มี.ค. 61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                           
หมวดอื่นๆ - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

269 ม.ค.61 - มี.ค. 61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                           
หมวดอื่นๆ - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม            แผนงานสาธารณสุข      
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

8,000.00            ตกลงราคา 3 วัน

270 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                           
หมวดอื่นๆ - การด าเนินการประชารัฐตาม
นโยบายของรัฐบาลโครงการคลองสวย น้ าใส

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ   
                    ชุมชน             
    งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

 เข้มแข็งชุมชน

20,000.00          ตกลงราคา 3 วัน

271 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                           
หมวดอื่นๆ - การจดัเวทีประชาคมเมือง

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

272 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                           
หมวดอื่นๆ - การจดัเวทีประชาคมเมือง

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

273 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                           
หมวดอื่นๆ  - ค่าใช้จา่ยในการดินทางไป
ราชการ

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

125,000.00         



หนา้ : 28/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

274 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                           
หมวดอื่นๆ  - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม            แผนงานสาธารณสุข      
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

5,000.00            ตกลงราคา 3 วัน

275 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                            
หมวดอื่นๆ - การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ส านักปลัดเทศบาล      แผนงานการรักษาความสงบ  
                      ภายใน          
   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

276 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                            
หมวดอื่นๆ - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม            แผนงานสาธารณสุข      
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

5,000.00            ตกลงราคา 3 วัน

277 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                            
หมวดอื่นๆ - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม            แผนงานสาธารณสุข      
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

2,000.00            ตกลงราคา 3 วัน

278 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                             
หมวดอื่นๆ - ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานศูนย์
ไอซีทีชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

7,000.00            เฉพาะเจาะจง 5 วัน

279 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                             
หมวดอื่นๆ  - การฝึกอบรม

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

80,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

280 ต.ค.60 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                              
หมวดอื่นๆ - ค่าใช้จา่ยในการสนับสนุนการจดั
พิธีถวายพระเพลงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

120,000.00         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

281 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ย                              
หมวดอื่นๆ - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน



หนา้ : 29/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

282 ต.ค.60 - ธ.ค.60 รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

38,475.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

283 ม.ค.61 - มี.ค. 61 รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

38,475.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

284 เม.ย.61 - มิ.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

38,475.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

285 ก.ค.61 - ก.ย.61 รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

38,475.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

286 เม.ย.61 - มิ.ย.61 ซ่อมแซมปรับปรุงท่ีพักอาศัย กองสวัสดิการสังคม        แผนงานสังคมสงเคราะห์    
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

150,000.00         เฉพาะเจาะจง 60 วัน

287 ม.ค.61 - มี.ค.61 เงินอุดหนุน                                         
   - เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม         แผนงานสาธารณสุข         
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

105,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

288 ก.พ.61 - มี.ค. 61 โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ กองการศึกษา           แผนงานการศึกษา      
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

          50,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

289 ม.ค.61 - มี.ค. 61 โครงการส่งเสริมการจดัท าคาร์บอนฟุตฟร้ิน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 20,000.00          ตกลงราคา 3 วัน
290 มี.ค.61 - พ.ค.61 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

(Plaiphraya SICK CAMP)
กองการศึกษา             แผนงานการศึกษา       

     งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ
300,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน

291 ต.ค.60 - พ.ย.60 โครงการประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
                 นันทนาการ         

      งานกีฬาและนันทนาการ

254,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน

292 ต.ค.60 - ธ.ค.60 โครงการบ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 15,000.00          ตกลงราคา 3 วัน
293 ม.ค.61 - มี.ค. 61 โครงการบ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 15,000.00          ตกลงราคา 3 วัน
294 เม.ย.61 - มิ.ย.61 โครงการบ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 15,000.00          ตกลงราคา 3 วัน
295 ก.ค.61 - ก.ย.61 โครงการบ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 15,000.00          ตกลงราคา 3 วัน



หนา้ : 30/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

296 มี.ค.61 - เม.ย.61 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
                 นันทนาการ         

      งานกีฬาและนันทนาการ

39,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

297 ต.ค.60 โครงการจดัพิธีถาวยราชสักการะพระบรม  รา
ชานุสาวรีย์ เน่ืองในวันปิยะมหาราช

กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
                 นันทนาการ         

      งานกีฬาและนันทนาการ

1,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน

298 ต.ค.60 โครงการจดัพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร เน่ืองจากเป็นวันคล้ายวัน
สวรรคต

กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
                 นันทนาการ         

      งานกีฬาและนันทนาการ

1,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน

299 เม.ย.61 โครงการจดังานวันเทศบาล กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
                 นันทนาการ         

      งานกีฬาและนันทนาการ

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน

300 ธ.ค.60 - ม.ค.61 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
                 นันทนาการ         

      งานกีฬาและนันทนาการ

300,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน

301 ส.ค.61 โครงการจดังานเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  12 สิงหามหาราชินีรวมถึงพระ
บรมวงศานุวงศ์

กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
                 นันทนาการ         

      งานกีฬาและนันทนาการ

30,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

302 ก.ค.61 โครงการจดังานเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์ บดินทร์เทพยวรางกูร 28 กรกฏาคม

กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
                 นันทนาการ         

      งานกีฬาและนันทนาการ

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

303 ต.ค.60 - พ.ย.60 โครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี ่ต้านภัย
ยาเสพติด

กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
                 นันทนาการ         

      งานกีฬาและนันทนาการ

250,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน

304 พ.ค.61 - ก.ค. 61 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กองการศึกษา           แผนงานการศึกษา      
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

100,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส



หนา้ : 31/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

305 มิ.ย.61 - ก.ค.61 โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
                 นันทนาการ         

      งานกีฬาและนันทนาการ

100,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน

306 ก.พ.61 - มี.ค.61 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน
ประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย

กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
                 นันทนาการ         

      งานกีฬาและนันทนาการ

30,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

307 ต.ค.60 - พ.ค.61 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลปลายพระยาคัพ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
                 นันทนาการ         

      งานกีฬาและนันทนาการ

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

308 ต.ค.60 - พ.ค.61 โครงการก่อสร้าส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
ชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและเข้าถึงได้ของทุก
คนในสังคม

กองสวัสดิการสังคม        แผนงานสังคมสงเคราะห์    
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

เงินอุดหนุน 9,800,000.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 90 วัน

309 ม.ค.61 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยบางแก้วใต้ กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานไฟฟ้าถนน

   รายจา่ย   
 ค้างจา่ย

1,706,000.00 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 60 วัน

310 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

3,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

311 ม.ค.61 - มี.ค.61 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

3,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

312 เม.ย.61 - มิ.ย.61 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

3,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

313 ก.ค.61 - ก.ย.61 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

314 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

315 ม.ค.61 - มี.ค.61 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

316 เม.ย.61 - มิ.ย.61 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส



หนา้ : 32/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

317 ก.ค.61 - ก.ย.61 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

318 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

319 ม.ค.61 - มี.ค.61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

320 เม.ย.61 - มิ.ย.61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

321 ก.ค.61 - ก.ย.61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

322 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าวัสดุการเกษตร กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

2,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

323 ม.ค.61 - มี.ค.61 ค่าวัสดุการเกษตร กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

2,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

324 เม.ย.61 - มิ.ย.61 ค่าวัสดุการเกษตร กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

2,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

325 ก.ค.61 - ก.ย.61 ค่าวัสดุการเกษตร กองการศึกษา          แผนงานการศึกษา        
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

2,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

326 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

30,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

327 ต.ค.60 - มี.ค.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

25,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

328 ม.ค.61 - มี.ค. 61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

70,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

329 เม.ย.61 - มิ.ย.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

70,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน



หนา้ : 33/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

330 เม.ย.61 - ก.ย.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

25,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

331 ก.ค.61 - ก.ย.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ส านักปลัดเทศบาล            แผนงานบริหารท่ัวไป    
      งานบริหารท่ัวไป

30,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

332 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน

333 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการศึกษา             แผนงานการศึกษา      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

334 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการศึกษา             แผนงานการศึกษา      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

12,500.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

335 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการศึกษา           แผนงานการศึกษา      
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

336 ต.ค.60 - มี.ค.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

337 ม.ค.61 - มี.ค. 61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน

338 ม.ค.61 - มี.ค.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการศึกษา             แผนงานการศึกษา      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

339 ม.ค.61 - มี.ค.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการศึกษา             แผนงานการศึกษา      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

12,500.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส



หนา้ : 34/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

340 ม.ค.61 - มี.ค.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการศึกษา           แผนงานการศึกษา      
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

341 ม.ค.61 - มี.ค. 61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองช่าง           แผนงานเคหะและชุมชน  
      งานบริหารท่ัวไป

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

342 เม.ย.61 - มิ.ย. 61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน

343 เม.ย.61 - มิ.ย.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการศึกษา             แผนงานการศึกษา      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

344 เม.ย.61 - มิ.ย.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการศึกษา             แผนงานการศึกษา      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

12,500.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

345 เม.ย.61 - มิ.ย.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการศึกษา           แผนงานการศึกษา      
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

346 เม.ย.61 - มิ.ย.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองช่าง           แผนงานเคหะและชุมชน  
      งานบริหารท่ัวไป

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

347 เม.ย.61 - ก.ย.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

348 ก.ค.61 - ก.ย. 61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน

349 ก.ค.61 - ก.ย.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการศึกษา             แผนงานการศึกษา      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

350 ก.ค.61 - ก.ย.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการศึกษา             แผนงานการศึกษา      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

12,500.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส



หนา้ : 35/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

351 ก.ค.61 - ก.ย.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการศึกษา           แผนงานการศึกษา      
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

352 ก.ค.61 - ก.ย.61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองช่าง           แผนงานเคหะและชุมชน  
      งานบริหารท่ัวไป

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

353 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                            
   - ติดต้ังกระจกนิรภัยบริเวณหน้าเคาน์เตอร์
และประตูภายในส านักงานสถานธนานุบาล
ขนาดพืน้ท่ีรวมไม่น้อยกว่า 6.5 ตรม. โดยใช้
กระจกหนา 10 มิล

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

33,000.00          เฉพาะเจาะจง 30 วัน

354 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                            
   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างสถานธนานุบาล

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 60 วัน



หนา้ : 36/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

355 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                            
   - ค่าติดต้ังเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง
ส านักงานสถานธนานุบาลโดยใช้เหล็กขนาด 
1X1 น้ิว เป็นขอบลูกกรงเป็นเหล็กตันขนาด 
3/8 น้ิว จ านวน 17 ชุด

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

43,000.00          เฉพาะเจาะจง 30 วัน

356 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                            
   - ค่าติดต้ังป้ายช่ือสถานธนานุบาลพร้อม
ติดต้ังป้ายขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 9.00 
เมตรโครงป้ายท าด้วยเหล็ก พืน้ปูแผ่นอลูมิ
นเนียมคอมโพซีท ตัวอักษรท าด้วยเหล็กซิงค์
ท าสี

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

95,000.00          เฉพาะเจาะจง 30 วัน

357 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                            
   - ค่าติดต้ังประตูเหล็กล้วน ขนาดกว้าง 4.50
 เมตร สูง 3.00 เมตร จ านวน 2 ชุด

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

35,000.00          เฉพาะเจาะจง 30 วัน

358 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                            
  - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม         แผนงานสาธารณสุข         
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

50,000.00          ตกลงราคา 15 วัน

359 พ.ย.60 - ธ.ค.60 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                            
  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
สุวรรณโชติ

กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานไฟฟ้าถนน

เงินอุดหนุน 1,150,500.00 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 60 วัน

360 พ.ย.60 - ธ.ค.60 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                            
  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโพธ์ิ
งาม-หนองทุ่ง

กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานไฟฟ้าถนน

เงินอุดหนุน 3,006,600.00 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 60 วัน

361 ม.ค.61 - มี.ค. 61 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                            
  - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม         แผนงานสาธารณสุข         
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

100,000.00         ตกลงราคา 15 วัน



หนา้ : 37/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

362 ม.ค.61 - ก.พ.61 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                            
  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสาม
ราษฎร์

กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานไฟฟ้าถนน

399,000.00         เฉพาะเจาะจง 45 วัน

363 ม.ค.61 - มี.ค. 61 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง           แผนงานเคหะและชุมชน  
      งานบริหารท่ัวไป

150,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

364 ก.พ.61 - มี.ค.61 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                            
  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนอง
ใหญ่

กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานไฟฟ้าถนน

1,510,000.00      ประกาศเชิญชวนทั่วไป 60 วัน

365 ก.พ.61 - มี.ค.61 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                            
  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เทศบาล 9

กองช่าง          แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานไฟฟ้าถนน

1,258,000.00      ประกาศเชิญชวนทั่วไป 60 วัน

366 เม.ย.61 - มิ.ย.61 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                            
  - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม         แผนงานสาธารณสุข         
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

100,000.00         ตกลงราคา 15 วัน

367 เม.ย.61 - มิ.ย.61 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง           แผนงานเคหะและชุมชน  
      งานบริหารท่ัวไป

150,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

368 ก.ค.61 - ก.ย.61 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                            
  - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม         แผนงานสาธารณสุข         
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

50,000.00          ตกลงราคา 15 วัน

369 ม.ค.61 - มี.ค.61 ค่าใช้จา่ยการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ

กองการศึกษา           แผนงานการศึกษา      
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 45 วัน รายไตรมาส

370 เม.ย.61 - มิ.ย.61 ค่าใช้จา่ยการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ

กองการศึกษา           แผนงานการศึกษา      
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

150,000.00         เฉพาะเจาะจง 45 วัน รายไตรมาส

371 ก.ค.61 - ก.ย.61 ค่าใช้จา่ยการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ

กองการศึกษา           แผนงานการศึกษา      
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 45 วัน รายไตรมาส



หนา้ : 38/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

372 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าครุภัณฑ์                                          
  - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ส านักปลัดเทศบาล           แผนงานบริหารท่ัวไป     
      งานบริหารท่ัวไป

30,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

373 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าครุภัณฑ์                                          
  - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานการรักษาความสงบ   
                  ภายใน             

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

374 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์อื่น                                         
 - เคร่ืองช่ังน้ าหนักทองค าละเพชรแบบ
ดิจติอลพร้อมเคร่ืองส ารองไฟจ านวน 1 เคร่ือง

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

36,000.00          เฉพาะเจาะจง 30 วัน

375 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์ส านักงาน - เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) 
จ านวน  4 เคร่ือง ตามรายการดังน้ี        
ขนาด 24000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง      
ขนาด 18000 BTU จ านวน 1 เคร่ือง      
ขนาด 12000 BTU จ านวน 1 เคร่ือง

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
   งานกิจการสถานธนานุบาล

94,000.00          เฉพาะเจาะจง 30 วัน

376 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - โต๊ะประชุมเล็กพร้อมเก้าอี้ 4 ตัวจ านวน 1
 ชุด

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

377 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - โต๊ะปฏิบัติงนพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

3,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน

378 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - โต๊ะปฏิบัตาน จ านวน 1 ตัว

กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

7,500.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

379 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - ตู้เหล็ก 15 ช่อง จ านวน 6 ตู้

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

27,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

380 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - ตู้เซฟ ขนาดน้ าหนัก 150 กก. จ านวน 1 ตู้

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน



หนา้ : 39/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

381 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - ตู้เก็บเอกสารแบบตู้บานเล่ือนกระจก 4 
ฟุตจ านวน 2 ตู้

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

13,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

382 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม         แผนงานสาธารณสุข         
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

50,000.00          ตกลงราคา 15 วัน

383 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - เก้าอี้ส าหรับผู้ใช้บริการ เก้าอี้พักคอน
แบบคอลัมน์ แบบสามท่ีน่ัง จ านวน 2 ชุดและ
แบบ2 ท่ีน่ังมีท่ีวางของ จ านวน  ชุด

กองคลัง         แผนงานการพาณิชย์        
งานกิจการสถานธนานุบาล

18,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

384 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ กองการศึกษา           แผนงานการศึกษา      
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 45 วัน รายไตรมาส

385 พ.ย.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - เก้าอี้ปฏิบัติงาน

ส านักปลัดเทศบาล           แผนงานบริหารท่ัวไป     
      งานบริหารท่ัวไป

16,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

386 พ.ย.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - เก้าอี้ปฏิบัติงาน

ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานการรักษาความสงบ   
                  ภายใน             

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

12,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

387 พ.ย.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม         แผนงานสาธารณสุข         
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

5,800.00            ตกลงราคา 15 วัน

388 ม.ค.61 - มี.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์                                          
   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานการรักษาความสงบ   
                  ภายใน             

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

40,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

389 ม.ค.61 - มี.ค.61 ค่าครุภัณฑ์                                          
   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ส านักปลัดเทศบาล           แผนงานบริหารท่ัวไป     
      งานบริหารท่ัวไป

70,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

390 ม.ค.61 - มี.ค.61 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม

ส านักปลัดเทศบาล           แผนงานบริหารท่ัวไป     
      งานบริหารท่ัวไป

12,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน



หนา้ : 40/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

391 ม.ค.61 - มี.ค.61 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - เคร่ืองเคลือบเอกสาร

ส านักปลัดเทศบาล           แผนงานบริหารท่ัวไป     
      งานบริหารท่ัวไป

4,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน

392 ม.ค. 61 - มี.ค. 61 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - เก้าอี้ปฏิบัติงาน จ านวน 7 ตัว

กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

35,000.00          เฉพาะเจาะจง 7 วัน

393 ม.ค.61 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - โต๊ะเหล็กส าหรับปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม         แผนงานสาธารณสุข         
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

7,500.00            ตกลงราคา 15 วัน

394 ม.ค.61 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - เก้าอี้ปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม         แผนงานสาธารณสุข         
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

10,000.00          ตกลงราคา 15 วัน

395 ม.ค.61 - มี.ค. 61 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม         แผนงานสาธารณสุข         
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

50,000.00          ตกลงราคา 15 วัน

396 ม.ค.61 - มี.ค.61 ตู้โชว์ 8 ช่อง บานเล่ือนกระจก 1 ตู้ กองสวัสดิการสังคม   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ             8,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน
ตู้บานเล่ือนกระจกสูง 1 ตู้ ชุมชน             8,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน
พัดลมอุตสาหกรรมต้ังพืน้ 4 ตัว  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ           15,200.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน
กล้องถ่ายาพดิจติอล 1 ตัว เข้มแข็งชุมชน           14,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

397 เม.ย.61 - มิ.ย.61 ค่าครุภัณฑ์                                          
   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ส านักปลัดเทศบาล           แผนงานบริหารท่ัวไป     
      งานบริหารท่ัวไป

70,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

398 เม.ย.61 - มิ.ย.61 ค่าครุภัณฑ์                                          
   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานการรักษาความสงบ   
                  ภายใน             

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

40,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

399 เม.ย.61 - มิ.ย.61 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม         แผนงานสาธารณสุข         
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

50,000.00          ตกลงราคา 15 วัน

400 เม.ย.61 - มิ.ย.61 เก้าอี้พักคอย 2 ชุด กองสวัสดิการสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์           13,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน
เคร่ืองปรับอากาศ 2 ชุด งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม           28,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน 1 ชุด สงเคราะห์             9,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน



หนา้ : 41/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

ชุดเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่ แบบลากจูง 1 ชุด             9,800.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน
เคร่ืองเล่นดีวีดี 1 เคร่ือง             1,800.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน
โทรทัศน์สี แอลอีดี 1 เคร่ือง           15,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน
เคร่ืองวัดความดันโลหิต 1 เคร่ือง             4,800.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน
ตู้ท าน้ าร้อนเย็นแบบต้ังพืน้ 1 เคร่ือง             5,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

401 ก.ค.61 - ก.ย.61 ค่าครุภัณฑ์                                          
   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ส านักปลัดเทศบาล           แผนงานบริหารท่ัวไป     
      งานบริหารท่ัวไป

30,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

402 ก.ค.61 - ก.ย.61 ค่าครุภัณฑ์                                          
   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานการรักษาความสงบ   
                  ภายใน             

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

403 ก.ค.61 - ก.ย.61 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                 
   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม         แผนงานสาธารณสุข         
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

50,000.00          ตกลงราคา 15 วัน

404 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                            
  - ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้
สายพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

75,000.00          เฉพาะเจาะจง 30 วัน

405 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                            
   - โทรทัศน์วงจรปิดและเคร่ืองบันทึกภาพ
ระบบดิจติอลพร้อมติดต้ัง ประกอบด้วย        
   -- เคร่ืองบันทึกภาพระบบดิจติอล จ านวน 1
 เคร่ือง                                              
    -- เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง     
     -- เคร่ืองโทรทัศน์สี จ านวน 1 เคร่ือง

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

120,000.00         เฉพาะเจาะจง 30 วัน



หนา้ : 42/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

406 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         
   - เตียงนอน ขนาด 6 ฟุต หนา 8 น้ิว  
จ านวน 1 หลัง

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

4,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน

407 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         
  - ตู้เส้ือผ้าแบบไม้ขนาด กว้าง 120 ซม.สูง 
180 ซม. มีบานประตูเปิด-ปิด 3 บาน

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน

408 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         
  - ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

6,500.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน

409 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         
  - ตู้ท าน้ าร้อน-เย็นแบบต้ังพืน้มีตัวล็อคระบบ
กดน้ าร้อนและมีช่องแช่น้ าเย็นด้านล่างจ านวน
 1 เคร่ือง

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน

410 พ.ย.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         
  - ตู้ท าน้ าร้อน-เย็น แบบต้ังพืน้

ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานการรักษาความสงบ   
                  ภายใน             

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15 วัน

411 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - โทรทัศน์ LED 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 พิก
เซล ขนาด 40 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

412 ม.ค.61 - มี.ค.61 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     
  - เคร่ืองพิมพ์สติกเกอร์

ส านักปลัดเทศบาล           แผนงานบริหารท่ัวไป     
      งานบริหารท่ัวไป

28,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

413 ม.ค.61 - มี.ค.61 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     
  - เคร่ืองบันทึกภาพมุมสูง

ส านักปลัดเทศบาล           แผนงานบริหารท่ัวไป     
      งานบริหารท่ัวไป

39,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

414 ม.ค.61 - มี.ค.61 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     
  - เคร่ืองตัดสติกเกอร์

ส านักปลัดเทศบาล           แผนงานบริหารท่ัวไป     
      งานบริหารท่ัวไป

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

415 ต.ค.60 - ธ.ค.60 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              
   - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ชุด 1 
ระบบพร้อมอุปกรณ์โปรแกรมระบบสถาน 
ธนานุบาล

กองคลัง          แผนงานการพาณิชย์       
    งานกิจการสถานธนานุบาล

500,000.00         เฉพาะเจาะจง 30 วัน



หนา้ : 43/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

416 ม.ค. 61- มี.ค.61 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              
   - เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการแบบท่ี 1

ส านักปลัดเทศบาล           แผนงานบริหารท่ัวไป     
      งานบริหารท่ัวไป

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

417 ม.ค.61 - มี.ค. 61 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              
   - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1 พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1
 ชุด

กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

22,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

418 ม.ค.61 - มี.ค.61 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              
   - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊

ส านักปลัดเทศบาล           แผนงานบริหารท่ัวไป     
      งานบริหารท่ัวไป

21,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

419 ม.ค.61 - มี.ค. 61 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              
   - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Multifunctionชนิด
เลเซอร์หรือ LED สี จ านวน 1 เคร่ือง

กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

17,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

420 ม.ค.61 - มี.ค. 61 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะพร้อมอุปกรณ์
จ านวน 1 ชุด

กองคลัง          แผนงานบริหารท่ัวไป      
     งานบริหารงานคลัง

40,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

421 ม.ค.61 - มี.ค. 61 ครุภัณฑ์                                             
   - จดัซ้ือเก้าอี้ปฏิบัติงาน

กองช่าง           แผนงานเคหะและชุมชน  
      งานบริหารท่ัวไป

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายไตรมาส

422 ต.ค.60 - ธ.ค.60 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
               ชุมชน                
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

423 ม.ค.61 - มี.ค.61 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
               ชุมชน                
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

100,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน

424 เม.ย.61 - มิ.ย.61 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
               ชุมชน                
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

100,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน



หนา้ : 44/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

425 ก.ค.61 - ก.ย.61 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
               ชุมชน                
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

426 ม.ค.61 - มี.ค.61 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ กองสวัสดิการสังคม        แผนงานสังคมสงเคราะห์    
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

427 เม.ย.61 - มิ.ย.61 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ กองสวัสดิการสังคม        แผนงานสังคมสงเคราะห์    
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

428 ก.ค.61 - ก.ย.61 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ กองสวัสดิการสังคม        แผนงานสังคมสงเคราะห์    
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

429 เม.ย.61 - ส.ค.61 การสนับสนุนศูนย์อ านวยการเอาชนะยาเสพติด กองสวัสดิการสังคม   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
               ชุมชน                
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

430 เม.ย.61 - ส.ค.61 การสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว กองสวัสดิการสังคม   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
               ชุมชน                
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

431 ม.ค.61 - มิ.ย.61 การส่งเสริมอาชีพ กองสวัสดิการสังคม   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
               ชุมชน                
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

82,600.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

432 ม.ค. 61- มี.ค.61 การสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม        แผนงานสังคมสงเคราะห์    
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน



หนา้ : 45/45

ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

433 เม.ย.61 - มิ.ย.61 การสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม        แผนงานสังคมสงเคราะห์    
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

434 ม.ค.61 - มี.ค. 61 การบริหารจดัการขยะ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 50,000.00          ตกลงราคา 3 วัน
435 ต.ค.60 - ธ.ค.60 การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง
กองสวัสดิการสังคม   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 

               ชุมชน                
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

436 ม.ค.61 - มี.ค.61 การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

กองสวัสดิการสังคม   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
               ชุมชน                
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

100,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน

437 เม.ย.61 - มิ.ย.61 การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

กองสวัสดิการสังคม   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
               ชุมชน                
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

100,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน

438 ก.ค.61 - ก.ย.61 การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

กองสวัสดิการสังคม   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
               ชุมชน                
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

439 ม.ค.61 - มี.ค.61 การแก้ไขปัญหาความยากจน กองสวัสดิการสังคม        แผนงานสังคมสงเคราะห์    
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

440 เม.ย.61 - มิ.ย.61 การแก้ไขปัญหาความยากจน กองสวัสดิการสังคม        แผนงานสังคมสงเคราะห์    
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

15,000.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน


