
หนา้ : 1/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานบริหารท่ัวไป   
งานบริหารท่ัวไป

300,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

2 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

70,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

3 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล

แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

50,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

4 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 การฝึกอบรม แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

100,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

5 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 การสนับสนุนศูนย์อ านวยการเอาชนะยาเสพติด แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

20,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

6 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เทศบาลต าบลปลายพระยา

แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

20,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

7 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

200,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

8 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

700,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

9 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ศูนย์อ านวยการงานบริการสาธารณะเทศบาลต าบลปลายพระยา แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

200,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

10 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

20,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

11 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุส านักงาน แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

150,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

12 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

50,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

13 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

50,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

14 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุก่อสร้าง แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

50,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

15 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

50,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



หนา้ : 2/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

16 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

130,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

17 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุการเกษตร แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

30,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

18 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

5,000.00             เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

19 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

10,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

20 ก.ค. 64 - ก.ย. 64 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล

แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

12,200.00           เฉพาะเจาะจง 30 รายไตรมาส4

21 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

170,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

22 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

170,000.00         เฉพาะเจาะจง 30 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

23 ก.ค. 64 - ก.ย. 64 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ

แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

25,000.00           เฉพาะเจาะจง 90 รายไตรมาส4

24 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ     แผนงานการรักษาความสงบ       
              ภายใน                  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน

216,000.00         เฉพาะเจาะจง 30 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

25 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     แผนงานการรักษาความสงบ       
              ภายใน                  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน

130,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

26 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน     แผนงานการรักษาความสงบ       
              ภายใน                  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน

20,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

27 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถดับเพลิง

    แผนงานการรักษาความสงบ       
              ภายใน                  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน

2,400,000.00       เฉพาะเจาะจง 60 รายไตรมาส4



หนา้ : 3/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

28 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     แผนงานการรักษาความสงบ       
              ภายใน                  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน

200,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

29 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     แผนงานการรักษาความสงบ       
              ภายใน                  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน

150,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

30 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     แผนงานการรักษาความสงบ       
              ภายใน                  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน

50,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

31 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย     แผนงานการรักษาความสงบ       
              ภายใน                  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน

30,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

32 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง     แผนงานการรักษาความสงบ       
              ภายใน                  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน

100,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

33 ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น แบบต้ังพ้ืน

แผนงานบริหารท่ัวไป   
งานบริหารท่ัวไป

5,000.00             เฉพาะเจาะจง 15 ไตรมาส 1

34 ม.ค. 64 - มี.ค. 64 ครุภัณฑ์ส านักงาน
เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ

แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

8,500.00             เฉพาะเจาะจง 30 ไตรมาส 2

35 ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอ้ีปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

7,600.00             เฉพาะเจาะจง 15 ไตรมาส 1

36 ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ครุภัณฑ์ส านักงาน
ตู้เก็บเอกสาร

แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

17,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ไตรมาส 1

37 ม.ค. 64 - มี.ค. 64 ครุภัณฑ์ส านักงาน
เคร่ืองปรับอากาศ

แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

32,400.00           เฉพาะเจาะจง 15 ไตรมาส 2



หนา้ : 4/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

38 ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ครุภัณฑ์ส านักงาน
โทรศัพท์

แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

4,000.00             เฉพาะเจาะจง 15 ไตรมาส 1

39 เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองสแกนเนอร์

แผนงานบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

29,000.00           เฉพาะเจาะจง 30 ไตรมาส 3

40 ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ครุภัณฑ์ส านักงาน
พัดลมติดฝาผนัง

    แผนงานการรักษาความสงบ       
              ภายใน                  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน

8,000.00             เฉพาะเจาะจง 15 ไตรมาส 1

41 ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
แท่นปืนฉีดน้ าดับเพลิง

    แผนงานการรักษาความสงบ       
              ภายใน                  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน

20,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ไตรมาส 1

42 ต.ค.63 -ก.ย. 64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ          แผนงานบริหารท่ัวไป          
 งานบริหารงานคลัง

220,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 55,000   
ไตรมาส 2= 55,000   
ไตรมาส 3= 55,000     
ไตรมาส 4= 55,000

43 ต.ค.63 -ก.ย. 64 วัสดุคอมพิวเตอร์          แผนงานบริหารท่ัวไป          
 งานบริหารงานคลัง

50,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 15,000   
ไตรมาส 2= 15,000     
ไตรมาส 3= 10,000     
ไตรมาส 4= 10,000

44 ต.ค.63 -ก.ย. 64 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน          แผนงานบริหารท่ัวไป          
 งานบริหารงานคลัง

30,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 7,500    
ไตรมาส 2= 7,500     
ไตรมาส 3= 7,500    
ไตรมาส 4= 7,500

45 ต.ค.63 -ก.ย. 64 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          แผนงานบริหารท่ัวไป          
 งานบริหารงานคลัง

10,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 2,500    
ไตรมาส 2= 2,500     
ไตรมาส 3= 2,500    
ไตรมาส 4= 2,500



หนา้ : 5/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

46 ต.ค.63 -ก.ย. 64 วัสดุส านักงาน          แผนงานบริหารท่ัวไป          
 งานบริหารงานคลัง

40,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 10,000    
ไตรมาส 2= 10,000       
ไตรมาส 3= 10,000   
ไตรมาส 4= 10,000

47 ต.ค.63 -ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์          แผนงานบริหารท่ัวไป          
 งานบริหารงานคลัง

20,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 5,000    
ไตรมาส 2= 5,000     
ไตรมาส 3= 5,000    
ไตรมาส 4= 5,000

48 ต.ค 63-ก.ย 64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

850,000          เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 212500      
 ไตรมาส 2= 212,500    
 ไตรมาส 3= 212,500    
  ไตรมาส 4= 212,500

49 ต.ค 63-ก.ย 64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

20,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 2,000        
ไตรมาส 2= 6,000       
ไตรมาส 3= 6,000        
ไตรมาส 4= 6,000

50 เม.ย.64-มิ.ย 64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

140,000          เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 3= 140,000

51 เม.ย.64-มิ.ย 64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ-ตลาดประชารัฐท้องถ่ินสุขใจ

แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

5,000             เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 3= 5,000

52 ต.ค 63-ก.ย 64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ส่งเสริมคาร์บอนฟุตฟร้ิน

แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

5,000             เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 1,250         
 ไตรมาส 2= 1,250        
  ไตรมาส 3= 1,250       

53 ม.ค.64-มี.ค 64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  -สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

40,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 2= 40,000

54 เม.ย.64-มิ.ย 64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  -อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนว
พระราชด าริ

แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

10,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 3= 10,000

55 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุส านักงาน แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

30,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 7,500         
 ไตรมาส 2= 7,500        
 ไตรมาส 3= 7,500        
 ไตรมาส 4= 7,500



หนา้ : 6/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

56 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

10,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 2,500         
 ไตรมาส 2= 2,500        
 ไตรมาส 3= 2,500        
 ไตรมาส 4= 2,500

57 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุก่อสร้าง แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

100,000          เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 25,000       
  ไตรมาส 2= 25,000     
   ไตรมาส 3= 25,000    
    ไตรมาส 4= 25,000

58 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

20,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 5,000         
 ไตรมาส 2= 5,000        
 ไตรมาส 3= 5,000        
 ไตรมาส 4= 5,000

59 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุการเกษตร แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

50,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 15,000       
  ไตรมาส 2= 15,000     
   ไตรมาส 3= 15,000    
    ไตรมาส 4=  5,000

60 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

30,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 7,500         
 ไตรมาส 2= 7,500        
 ไตรมาส 3= 7,500        
 ไตรมาส 4= 7,500

61 ต.ค 63-ก.ย 64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

350,000          เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 85,000       
  ไตรมาส 2= 95,000     
   ไตรมาส 3= 85,000    
    ไตรมาส 4= 85,000

62 ต.ค 63-ก.ย 64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

150,000          เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 37,500       
  ไตรมาส 2= 37,500     
   ไตรมาส 3= 37,500    
    ไตรมาส 4= 37,500

63 ต.ค 63-ก.ย 64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานเคหะและชุมชนงาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

838,000          เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 209,500     
ไตรมาส 2= 209,500     
 ไตรมาส 3= 209,500    
  ไตรมาส 4= 209,500



หนา้ : 7/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

64 เม.ย 64-มิ.ย 64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ - การบริหารจัดการขยะ

แผนงานเคหะและชุมชนงาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

20,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 3= 20,000

65 ก.ค 64-ก.ย 64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ - คลองสวยน้ าใส

แผนงานเคหะและชุมชนงาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

20,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 4= 20,000

66 ต.ค 63-ก.ย 64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ - บ้านหน้ามอง เมืองน่าอยู่

แผนงานเคหะและชุมชนงาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

20,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 5,000         
 ไตรมาส 2= 5,000        
  ไตรมาส 3= 5,000       
  ไตรมาส 4= 5,000

67 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานเคหะและชุมชนงาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

200,000          เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 30,000       
 ไตรมาส 2= 150,000    
   ไตรมาส 3= 15,000    
    ไตรมาส 4= 5,000

68 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานเคหะและชุมชนงาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

80,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 20,000       
 ไตรมาส 2= 20,000      
  ไตรมาส 3= 20,000     
   ไตรมาส 4= 20,000

69 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานเคหะและชุมชนงาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

400,000          เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 100,000     
ไตรมาส 2= 100,000     
 ไตรมาส 3= 100,000    
 ไตรมาส 4= 100,000

70 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย แผนงานเคหะและชุมชนงาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

35,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 10,000       
ไตรมาส 2= 10,000       
 ไตรมาส 3= 10,000      
  ไตรมาส 4= 5,000

71 ต.ค 63-ธ.ค 63 โต๊ะปฏิบัติงาน แบบเหล็ก จ านวน 1 ชุด แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

6,500 เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 6,500         
   (งบประมาณ ปี 2563  
   ท่ีกันเงินไว้เบิกตัดปี)



หนา้ : 8/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

72 ต.ค 63-ธ.ค 63 เก้าอ้ีปฏิบัติงาน จ านวน 1 ชุด แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

1,900 เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 1,900         
   (งบประมาณ ปี 2563  
   ท่ีกันเงินไว้เบิกตัดปี)

73 ต.ค 63-ธ.ค 63 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ือง แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

19,000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 19,000       
    (งบประมาณ ปี 2563 
    ท่ีกันเงินไว้เบิกตัดปี)

74 ต.ค 63-ธ.ค 63 ลู่ว่ิงไฟฟ้า จ านวน 3 เคร่ือง แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

197,700 เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 197,700     
     (งบประมาณ ปี 2563
     ท่ีกันเงินไว้เบิกตัดปี)

75 ต.ค 63-ธ.ค 63 ชุดโฮมยิม 4 สถานี จ านวน 1 ชุด แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

44,900 เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 44,900       
     (งบประมาณ ปี 2563
     ท่ีกันเงินไว้เบิกตัดปี)

76 ต.ค 63-ธ.ค 63 เคร่ืองส่ันกระชับสัดส่วน จ านวน 2 เคร่ือง แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

25,800           เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 25,800       
    (งบประมาณ ปี 2563 
    ท่ีกันเงินไว้เบิกตัดปี)

77 ต.ค.63 - ก.ย. 64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

138,000             เฉพาะเจาะจง   12 เดือน, 15 
วัน

78 ต.ค.63 - ก.ย. 64  วัสดุส านักงาน แผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

60,000               เฉพาะเจาะจง 15  วัน ไตรมาส 1= 15,000   
ไตรมาส 2= 15,000   
ไตรมาส 3= 15,000  ไตร
มาส 4= 15,000

79 ต.ค.63 - ก.ย. 64  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

20,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 5,000    
ไตรมาส 2= 5,000    
ไตรมาส 3= 5,000    
ไตรมาส 4= 5,000



หนา้ : 9/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

80 ต.ค.63 - ก.ย. 64  วัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

5,000                 เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 1,250    
ไตรมาส 2= 1,250    
ไตรมาส 3= 1,250    
ไตรมาส 4= 1,250

81 ต.ค.63 - ก.ย. 64  วัสดุก่อสร้าง แผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

60,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 15,000   
ไตรมาส 2= 15,000   
ไตรมาส 3= 15,000   
ไตรมาส 4= 15,000

82 ต.ค.63 - ก.ย. 64 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

5,000                 เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 1,250    
ไตรมาส 2= 1,250    
ไตรมาส 3= 1,250    
ไตรมาส 4= 1,250

83 ต.ค.63 - ก.ย. 64 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

50,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 12,500   
ไตรมาส 2= 12,500   
ไตรมาส 3= 12,500   
ไตรมาส 4= 12,500

84 ต.ค.63 - ก.ย. 64 ค่าวัสดุการเกษตร แผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

20,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 5,000    
ไตรมาส 2= 5,000    
ไตรมาส 3= 5,000    
ไตรมาส 4= 5,000

85 ต.ค.63 - ก.ย. 64 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

40,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 10,000   
ไตรมาส 2= 10,000   
ไตรมาส 3= 10,000   
ไตรมาส 4= 10,000

86 ต.ค.63 - ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

50,000               เฉพาะเจาะจง 15วัน ไตรมาส 1= 12,500   
ไตรมาส 2= 12,500   
ไตรมาส 3= 12,500   
ไตรมาส 4= 12,500

87 ต.ค.63 - ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง แผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

50,000               เฉพาะเจาะจง 60 วัน ไตรมาส 1= 12,500   
ไตรมาส 2= 12,500   
ไตรมาส 3= 12,500   
ไตรมาส 4= 12,500



หนา้ : 10/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

88 ต.ค.63 - ก.ย. 64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

558,000             เฉพาะเจาะจง    รายเดือน

89 พ.ค.64 - ส.ค. 64 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

150,000             เฉพาะเจาะจง 15 วัน

90 ก.พ.64 - เม.ย.64 โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

60,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน

91 ต.ค.63 - ก.ย. 64 วัสดุส านักงาน แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

20,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 5,000    
ไตรมาส 2= 5,000    
ไตรมาส 3= 5,000    
ไตรมาส 4= 5,000

92 ต.ค.63  - ก.ย. 64 วัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

40,000               เฉพาะเจาะจง 15  วัน ไตรมาส 1= 10,000   
ไตรมาส 2= 10,000   
ไตรมาส 3= 10,000   
ไตรมาส 4= 10,000

93  ต.ค.63 - มี.ค. 64 วัสดุอาหารเสริม(นม) แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

1,329,000           เฉพาะเจาะจง 6  เดือน ภาคเรียนท่ี 2/63

94  เม.ย. 64 - ก.ย. 64 วัสดุอาหารเสริม(นม) แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

1,329,000           เฉพาะเจาะจง 6  เดือน ภาคเรียนท่ี 1/64

95 ต.ค.63 - ก.ย. 64 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

10,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 2,500    
ไตรมาส 2= 2,500    
ไตรมาส 3= 2,500    
ไตรมาส 4= 2,500

96 ต.ค.63 - ก.ย. 64 วัสดุการเกษตร แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

10,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 5,000    
ไตรมาส 2= 5,000    
ไตรมาส 3= 5,000    
ไตรมาส 4= 5,000

97 ต.ค.63 - ก.ย. 64  วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

10,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 2,500    
ไตรมาส 2= 2,500    
ไตรมาส 3= 2,500    
ไตรมาส 4= 2,500



หนา้ : 11/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

98 ต.ค.63 - ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

20,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 5,000    
ไตรมาส 2= 5,000    
ไตรมาส 3= 5,000    
ไตรมาส 4= 5,000

99 ต.ค. 63 - ก.ย.64 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการค่าใช้จ่ายการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

150,000             เฉพาะเจาะจง 60 วัน

100 ต.ค. 63 - ก.ย.64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

200,000             เฉพาะเจาะจง 60 วัน

101 ต.ค.63 - ก.ย.64 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

4,268,000           เฉพาะเจาะจง 60 วัน ภาคเรียนท่ี 2/62 และ
ภาคเรียนท่ี 1/63

102 ก.พ.64 - มิ.ย. 64 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน(Plaiphraya SICK CAMP) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ

300,000             เฉพาะเจาะจง 15 วัน

103 ต.ค.63 - ก.ย. 64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ   
                    นันทนาการ           

       งานกีฬาและนันทนาการ

240,000             เฉพาะเจาะจง 12  เดือน

104 มิ.ย.63 - ก.ย. 64 รายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ -โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

150,000             เฉพาะเจาะจง 15 วัน

105 เม.ย.64 - ก.ค.64 รายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ-โครงการแข่งขันฟุตบอล เทศบาลคัพ

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

50,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน

106 มิ.ย.64 - ก.ย.64 รายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ-โครงการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลหาดถ่ัวคัพ

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

50,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน

107 พ.ย.63 -  มี.ค.64 รายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ-โครงการส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตบอล  อบจ.กระบ่ีต้านภัยยาเสพติด

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

200,000             เฉพาะเจาะจง 15 วัน

108 เม.ย. 64 - ก.ย.64 รายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ-โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลปลายพระยา คัพ

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

30,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน



หนา้ : 12/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

109 ต.ค.63 - ก.ย. 64 วัสดุงานบ้านงานครัว    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

20,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 5,000     
ไตรมาส 2= 5,000    
ไตรมาส 3= 5,000    
ไตรมาส 4= 5,000

110 ต.ค.63 - ก.ย. 64 วัสดุก่อสร้าง    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

20,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 5,000    
ไตรมาส 2= 5,000    
ไตรมาส 3= 5,000    
ไตรมาส 4= 5,000

111 ต.ค.63 - ก.ย. 64 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

80,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 20,000   
ไตรมาส 2= 20,000  ไตร
มาส 3= 20,000   ไตร
มาส 4= 20,000

112 ต.ค.63 - ก.ย. 64 วัสดุการเกษตร    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

10,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 2,500    
ไตรมาส 2= 2,500    
ไตรมาส 3= 2,500    
ไตรมาส 4= 2,500

113 ต.ค.63 - ก.ย. 64 วัสดุกีฬา    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

50,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 12,500   
ไตรมาส 2= 12,500   
ไตรมาส 3= 12,500    
ไตรมาส 4= 12,500

114 ต.ค.63 - ก.ย. 64 วัสดุสนาม    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

20,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 5,000    
ไตรมาส 2= 5,000    
ไตรมาส 3= 5,000    
ไตรมาส 4= 5,000

115 ต.ค.63 - ก.ย. 64 วัสดุอ่ืนๆ    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

30,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน ไตรมาส 1= 7,500    
ไตรมาส 2= 7,500    
ไตรมาส 3= 7,500    
ไตรมาส 4= 7,500

116 ต.ค.63 - ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

50,000               เฉพาะเจาะจง 60 วัน ไตรมาส 1= 12,500   
ไตรมาส 2= 12,500   
ไตรมาส 3= 12,500   
ไตรมาส 4= 12,500



หนา้ : 13/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

117 ธ.ค.-63 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ - โครงการกิจกรรมเน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรม

5,000                 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

118  มี.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ - โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถ่ินไทย

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรม

3,000                 เฉพาะเจาะจง 15  วัน

119 เม.ย.-64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ - โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรม

10,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน

120 มิ.ย.-64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ - โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระ

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรม

30,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน

121 ส.ค.-64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ - โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตต์ิพระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรม

20,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน

122   ก.ค. 64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  -โครงการจัดงานเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรม

30,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน

123 ธ.ค.63 - ม.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ -โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรม

150,000             เฉพาะเจาะจง 15 วัน

124  ต.ค. 63 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ -โครงการจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เน่ือง

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรม

5,000                 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

125  ธ.ค. 63 - ม.ค.64 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ -โครงการท าบุญตักบาตร วันข้ึนปีใหม่

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรม

10,000               เฉพาะเจาะจง 15 วัน

126  พ.ย.63 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ -โครงการประเพณีลอยกระทง

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรม

400,000             เฉพาะเจาะจง 15 วัน

127 ต.ค.-63 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ -โครงการพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 
วันปิยะมหาราช

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรม

3,000                 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

128 ต.ค.63 - มี.ค.64 ชุดเคร่ืองเสียง    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรม

50,000               เฉพาะเจาะจง  30  วัน

129  ต.ค.63 - มี.ค.64 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน        ขนาด 24,000
  บีทียู  จ านวน  1  เคร่ือง

แผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

32,400               เฉพาะเจาะจง 30  วัน งบประมาณท่ีกันเงินไว้
เบิกตัดปี

130  ต.ค.63 - มี.ค.64 เก้าอ้ีปฏิบัติงาน  จ านวน  2  ตัว แผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

3,800                 เฉพาะเจาะจง 15  วัน งบประมาณท่ีกันเงินไว้
เบิกตัดปี

131  ต.ค.63 - มี.ค.64 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000  บีทียู  
จ านวน  1  เคร่ือง

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

21,000               เฉพาะเจาะจง 15  วัน งบประมาณท่ีกันเงินไว้
เบิกตัดปี



หนา้ : 14/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

132  ต.ค.63 - มี.ค.64 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีปฏิบัติงาน  จ านวน  1  ชุด แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

4,900                 เฉพาะเจาะจง 15  วัน งบประมาณท่ีกันเงินไว้
เบิกตัดปี

133  ต.ค.63 - มี.ค.64 ค่าส่ิงก่อสร้างสาธารณูปการ ค่าใช้จ่ายปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปลาย
พระยา

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

150,000             เฉพาะเจาะจง 60  วัน งบประมาณท่ีกันเงินไว้
เบิกตัดปี

134  ต.ค.63 - มี.ค.64 เต็นท์โค้ง  จ านวน  1  หลัง แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ

21,000               เฉพาะเจาะจง 30 วัน งบประมาณท่ีกันเงินไว้
เบิกตัดปี

135 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานสังคมสงเคราะห์   
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

260,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

136 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุส านักงาน แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

40,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

137 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

60,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

138 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

30,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

139 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุก่อสร้าง แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

20,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

140 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

50,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

141 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

60,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

142 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วัสดุการเกษตร แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

30,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ



หนา้ : 15/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

143 ม.ค. 64 - ก.ย. 64 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

10,000.00           เฉพาะเจาะจง 30 รายไตรมาส1

144 ม.ค. 64 - ก.ย. 64 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

30,000.00           เฉพาะเจาะจง 30 รายไตรมาส1

145 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

40,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

146 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

40,000.00           เฉพาะเจาะจง 30 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

147 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ การแก้ไขปัญหาความยากจน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

30,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

148 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ การสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

20,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

149 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

45,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

150 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ซ่อมแซม
ปรับปรุงท่ีพักอาศัย

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

100,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ
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วิธีจัดหา หมายเหตุ

151 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 การด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

20,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

152 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

150,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

153 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 การสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

25,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

154 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 การสนับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลปลายพระยา แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

25,000.00           เฉพาะเจาะจง 15 รายไตรมาส1

155 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

200,000.00         เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็น
ตลอดปีงบประมาณ

156 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 6,163,200.00       เฉพาะเจาะจง 15  
ตลอดปีงบประมาณ

157 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เบ้ียยังชีพคนพิการ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 1,392,000.00       เฉพาะเจาะจง 15  
ตลอดปีงบประมาณ



หนา้ : 17/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

158 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 12,000.00           เฉพาะเจาะจง 15  
ตลอดปีงบประมาณ

159 ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอ้ีโครงเหล็กบุนวม

แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

11,880.00           เฉพาะเจาะจง 15 ไตรมาส 1

160 ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ครุภัณฑ์ส านักงาน
โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีปฏิบัติงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

4,900.00             เฉพาะเจาะจง 15 ไตรมาส 1

161 ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ครุภัณฑ์ส านักงาน
โทรศัพท์

แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

4,000.00             เฉพาะเจาะจง 15 ไตรมาส 1

162 ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบต้ังพ้ืน

แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

5,000.00             เฉพาะเจาะจง 15 ไตรมาส 1

163 ต.ค 63-ก.ย 64 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไป

208,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็นตลอด 
ปีงบประมาณ

164 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุส านักงาน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไป

20,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็นตลอด 
ปีงบประมาณ

165 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไป

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็นตลอด 
งบประมาณ

166 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไป

100,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็นตลอด 
ปีงบประมาณ

167 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไป

20,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็นตลอด 
ปีงบประมาณ

168 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไป

45,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็นตลอด 
ปีงบประมาณ

169 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไป

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็นตลอด 
ปีงบประมาณ



หนา้ : 18/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

170 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไป

60,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็นตลอด 
ปีงบประมาณ

171 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไป

400,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็นตลอด 
ปีงบประมาณ

172 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไป

10,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็นตลอด 
ปีงบประมาณ

173 ม.ค 64-มิ.ย 64 เคร่ืองก าเนินไฟฟ้า แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไป

32,000.00 เฉพาะเจาะจง 15

174 ต.ค 63-ก.ย 64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไป

40,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็นตลอด 
ปีงบประมาณ

175 ต.ค 63-ก.ย 64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไป

200,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 ตามความจ าเป็นตลอด 
ปีงบประมาณ

176 ม.ค 64-มี.ค 64 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจ

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน

373,000.00 เฉพาะเจาะจง 60

177 ม.ค 64-มี.ค 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรงธรรม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน

289,000.00 เฉพาะเจาะจง 60

178 ม.ค 64-มี.ค 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาฬาคิริง-บรรจบทาง
หลวงหมายเลข 4197

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน

464,000.00 เฉพาะเจาะจง 60

179 ม.ค 64-มี.ค 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝายคลอง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน

173,000.00 ประกาศเชิญ 60

180 ม.ค 64-มี.ค 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสหปาล์ม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
ถนน

492,000.00 เฉพาะเจาะจง 60

181 ม.ค 64-มี.ค 64 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กคลองบางพาบน้ า แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน

136,000.00 เฉพาะเจาะจง 60

182 ม.ค 64-มี.ค 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างลานเทก๊ิปแอนด์
กรีน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน

350,000.00 เฉพาะเจาะจง 60 งบประมาณท่ีกันเงินไว้เบิกตัดปี

183 ต.ค -ธ.ค 63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสหปาล์ม หมู่ท่ี 6 บ้านบาง
เหียน ต าบลปลายพระยา กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร เทศบาลต าบลปลายพระยา อ าเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี 1 สายทาง

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

-   - 671,000.- ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 45 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ



หนา้ : 19/19

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ
ท่ีต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

รายละเอียดแนบท้าย แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา  อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

184 ต.ค -ธ.ค 63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 9 เช่ือมบางแก้วใต้ 
หมู่ท่ี 5 บ้านหน้าอ าเภอ ต าบลปลายพระยา กว้าง 6 เมตร ยาว 275 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบล
ปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี 1 สายทาง

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

- - 1,106,000.- ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 60 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

185 ต.ค -ธ.ค 63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาแนม หมู่ท่ี 7 บ้านทุ่งพัฒนา 
 ต าบลปลายพระยา กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลปลายพระยา อ าเภอปลาย
พระยา จังหวัดกระบ่ี 1 สายทาง

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

- - 1,699,000.- ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 60 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

186 ต.ค -ธ.ค 63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน กบ.ถ. 
7-0002 ซอยสุวรรณโชติเช่ือมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4197 
(ตอนปลายพระยา-เขาต่อ) หมู่ท่ี 5 บ้านหัวควนสามัคคี ต าบลปลาย
พระยา กว้าง 5 เมตร ยาว 533 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข่าง
ละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา 
จังหวัดกระบ่ี 1 สายทาง

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

- - 1,813,000.- ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 90 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

187 ต.ค -ธ.ค 63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคดี-โพธ์ิงาม หมู่ท่ี 6 บ้าน
บางเหียน ต าบลปลายพระยา จ านวน 2 ช่วง มีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
3,475 ตารางเมตร เทศบาลต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา 
จังหวัดกระบ่ี 1 สายทาง

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

- - 2,276,000.- ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 90 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ


