
แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

ลําดับ 
ที ่

ชวงเวลาที่ตอง
เริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน/หนวย หนวยงาน/
เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด
สงมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ แผนงาน/

งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

ประเภท จํานวนเงิน 

1. ต.ค.63-ก.ย.64 คาจางเหมาบริการ สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

150,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 30 
 

 

2. ต.ค.63-ก.ย.64 คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชา
ดอกไม  และพวงมาลา 

สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

3. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย 

สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

30,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

4. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปน
ประมุข 

สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

5. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสงเสริมการประชาสัมพันธขอมลู
ขาวสารของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

30,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

6. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น 

สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

7. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมาย สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

8. ต.ค.63-ก.ย.64 คาบํารุงรักษาและซอมแซม สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

140,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

 



 

-2- 

ลําดับ 
ที ่

ชวงเวลาที่ตอง
เริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน/หนวย หนวยงาน/
เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด
สงมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ แผนงาน/

งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

ประเภท จํานวนเงิน 

9. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

120,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

10. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

11. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

12. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุกอสราง สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

50,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

13. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

15,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

14. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

150,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 30  

15. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

4,500.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

16. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุการเกษตร สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

17. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

3,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

18. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุกีฬา สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

3,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  
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ลําดับ 
ที ่

ชวงเวลาที่ตอง
เริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน/หนวย หนวยงาน/
เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด
สงมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ แผนงาน/

งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

ประเภท จํานวนเงิน 

19. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

70,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

20. ต.ค.63-ก.ย.64 เกาอี้ทํางาน สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

3,500.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

21. ต.ค.63-ก.ย.64 เครื่องเคลือบบตัร สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

3,900.00 - - เฉพาะเจาะจง 15 
 

 

22. ต.ค.63-ก.ย.64 เครื่องสแกนเนอร สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

17,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

23. ต.ค.63-ก.ย.64 เครื่องสํารองไฟฟา สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

2,500.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

24. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการจัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรตเิสด็จใน
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ์และงานกาชาด 

สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

10,000.00 - - - 30 เงนิ
อุดหนุน 

25. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี
การตาง ๆ วันสําคัญหรือการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล และการสั่งการของจังหวัดชุมพร 

สํานักปลัด บริหารงาน
ทั่วไป 

40,000.00 - - - 30 เงนิ
อุดหนุน 

26. ต.ค.63-ก.ย.64 คาจางเหมาบริการ กองคลัง บริหารงาน
คลัง 

80,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

27. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพยสินของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

กองคลัง บริหารงาน
คลัง 

50,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 60  

28. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการอบรม เพิ่มความรูและความเขาใจ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 
2562 เทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

กองคลัง บริหารงาน
คลัง 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  
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ลําดับ 
ที ่

ชวงเวลาที่ตอง
เริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน/หนวย หนวยงาน/
เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด
สงมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ แผนงาน/

งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

ประเภท จํานวนเงิน 

29. ต.ค.63-ก.ย.64 คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองคลัง บริหารงาน
คลัง 

90,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

30. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุสํานักงาน กองคลัง บริหารงาน
คลัง 

70,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

31. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองคลัง บริหารงาน
คลัง 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

32. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น กองคลัง บริหารงาน
คลัง 

60,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 30 
 

 

33. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง บริหารงาน
คลัง 

80,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

34. ต.ค.63-ก.ย.64 คาจางเหมาบริการ สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

25,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

35. ต.ค.63-ก.ย.64 คาบํารุงรักษาและซอมแซม สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

70,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

36. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

37. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

38. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  
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ลําดับ 
ที ่

ชวงเวลาที่ตอง
เริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน/หนวย หนวยงาน/
เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด
สงมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ แผนงาน/

งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

ประเภท จํานวนเงิน 

39. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

70,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 30 
 

 

40. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

5,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

41. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุเครื่องแตงกาย สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

45,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 30  

42. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

43. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุเครื่องดับเพลิง สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

40,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

44. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย 

สํานักปลัด งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

50,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

45. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ปองกันและลด
อุบัตเิหตุทางถนน 

สํานักปลัด งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

46. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการฝกอบรมเพ่ิมศกัยภาพอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน เทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

สํานักปลัด งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

70,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

47. ต.ค.63-ก.ย.64 เลื่อยโซยนต สํานักปลัด งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

51,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

48. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลอื
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                  
อําเภอปะทิว  จังหวดัชุมพร 

สํานักปลัด งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

15,000.00 - - - - เงนิ
อุดหนุน 



-6- 

ลําดับ 
ที ่

ชวงเวลาที่ตอง
เริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน/หนวย หนวยงาน/
เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด
สงมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ แผนงาน/

งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

ประเภท จํานวนเงิน 

49. ต.ค.63-ก.ย.64 คาจางเหมาบริการ สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศกึษา 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15 
 

 

50. ต.ค.63-ก.ย.64 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
 

สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศกึษา 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

51. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุสํานักงาน 
 

สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศกึษา 

5,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

52. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศกึษา 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

53. ต.ค.63-ก.ย.64 คาจางเหมาบริการ สํานักปลัด งานระดบักอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

80,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

54. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรยีนรูนอก
สถานที ่

สํานักปลัด งานระดบักอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

50,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

55. ต.ค.63-ก.ย.64 คาบํารุงรักษาและซอมแซม สํานักปลัด งานระดบักอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

56. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งานระดบักอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

30,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

57. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุไฟฟาและวิทย ุ สํานักปลัด งานระดบักอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

58. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุงานบานครัว สํานักปลัด งานระดบักอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  
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ลําดับ 
ที ่

ชวงเวลาที่ตอง
เริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน/หนวย หนวยงาน/
เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด
สงมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ แผนงาน/

งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

ประเภท จํานวนเงิน 

59. ต.ค.63-ก.ย.64 คาอาหารเสริม (นม) สํานักปลัด งานระดบักอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

670,670.00 - - เฉพาะเจาะจง ทุกวัน 
 

 

60. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุกอสราง สํานักปลัด งานระดบักอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

120,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

61. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุการเกษตร สํานักปลัด งานระดบักอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

62. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด งานระดบักอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

63. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนดาน
พลศึกษาสําหรับนักเรียน 

สํานักปลัด งานระดบักอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

113,280.00 - - - - เงนิ
อุดหนุน 

64. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานทะเลทรัพย 

สํานักปลัด งานระดบักอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

920,000.00 - - - - เงนิ
อุดหนุน 

65. ม.ค.64 โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ สํานักปลัด งานศึกษาไม
กําหนดระดับ 

50,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

66. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสงเสริมการศึกษาใหแกเด็กและ
เยาวชน 

สํานักปลัด งานศึกษาไม
กําหนดระดับ 

100,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

67. ต.ค.63-ก.ย.64 คาจางเหมาบริการ สํานักปลัด งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

68. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการควบคมุและปองกันโรคพิษ             
สุนัขบา 

สํานักปลัด งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

30,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  
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ลําดับ 
ที ่

ชวงเวลาที่ตอง
เริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน/หนวย หนวยงาน/
เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด
สงมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ แผนงาน/

งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

ประเภท จํานวนเงิน 

69. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉิน 

สํานักปลัด งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

70. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สํานักปลัด งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

30,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

71. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สํานักปลัด งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

40,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

72. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุเครื่องแตงกาย สํานักปลัด งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15 
 

 

73. ต.ค.63-ก.ย.64 รถกระบะกูชีพพรอมอุปกรณ สํานักปลัด งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

1,000,000.00 - - e-Bidding 30  

74. ต.ค.63-ก.ย.64 เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัต ิ สํานักปลัด งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

80,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

75. ต.ค.63-ก.ย.64 ชุดอุปกรณวางยาสลบสัตวระยะไกล สํานักปลัด งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

85,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

76. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสขุ 

สํานักปลัด งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

160,000.00 - - - - เงนิ
อุดหนุน 

77. ต.ค.63-ก.ย.64 คาจางเหมาบริการ กองชาง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

50,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

78. ต.ค.63-ก.ย.64 คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองชาง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

60,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  
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ลําดับ 
ที ่

ชวงเวลาที่ตอง
เริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน/หนวย หนวยงาน/
เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด
สงมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ แผนงาน/

งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

ประเภท จํานวนเงิน 

79. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุสํานักงาน กองชาง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

30,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

80. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

150,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

81. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุกอสราง กองชาง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

470,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

82. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

83. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น กองชาง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

200,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 30  

84. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

30,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

85. ต.ค.63-ก.ย.64 เกาอ้ีทํางาน กองชาง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

3,500.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

86. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายประชารวมใจ (วังพงศ) หมูที่  5 

กองชาง งานไฟฟาถนน 842,000.00 - - e-Bidding 60  

87. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการกอสรางถนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนาเขาแมว ซอย 1 หมูที่ 2 

กองชาง งานไฟฟาถนน 1,402,000.00 - - e-Bidding 60  

88. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายราษฎรภักดี ซอย 1 หมูที่ 6 

กองชาง งานไฟฟาถนน 915,000.00 - - e-Bidding 60  
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ลําดับ 
ที ่

ชวงเวลาที่ตอง
เริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน/หนวย หนวยงาน/
เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด
สงมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ แผนงาน/

งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

ประเภท จํานวนเงิน 

89. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการคายยาเสพติด สํานักปลัด งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

30,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

90. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการปลูกปาและพัฒนาพื้นที่           
สีเขียวในตําบลทะเลทรัพย 

สํานักปลัด งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

30,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

91. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับผูติด/ 
ผูเสพยาเสพติดที่ผานการบําบัดแลว 

สํานักปลัด งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

92. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

สํานักปลัด งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

100,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

93. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ในตําบลทะเลทรัพย 

สํานักปลัด งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

94. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น 

สํานักปลัด งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

25,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

95. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุมสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลตาํบลทะเลทรพัย 

สํานักปลัด งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

96. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผูสูงอาย ุ

สํานักปลัด งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

97. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรีและ
สถาบันครอบครัวในตําบลทะเลทรัพย 

สํานักปลัด งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

98. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนใน
ตําบลทะเลทรัพย 

สํานักปลัด งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

50,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  
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ลําดับ 
ที ่

ชวงเวลาที่ตอง
เริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน/หนวย หนวยงาน/
เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด
สงมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ แผนงาน/

งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

ประเภท จํานวนเงิน 

99. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการอบรม บําบัด รักษาและฟนฟูผู
เสพและผูติดยาเสพตดิตําบลทะเลทรัพย 

สํานักปลัด งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

100. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ
สิทธิและสวัสดิการของคนพิการ 

สํานักปลัด งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

101. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสงเสริมกีฬาและนันทนาการแกเด็ก
เยาวชนและประชาชนตาํบลทะเลทรัพย 

สํานักปลดั งานกีฬา
และนันทการ 

100,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

102. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุกีฬา สํานักปลัด งานกีฬา
และนันทการ 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

103. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
อันดีของทองถ่ิน 

สํานักปลัด งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิน่ 

20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

104. ต.ค.63 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง
ตําบลทะเลทรัพย 

สํานักปลัด งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิน่ 

50,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

105. เม.ย.64 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานตตําบล
ทะเลทรัพย 

สํานักปลัด งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิน่ 

100,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

106. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของตําบลทะเลทรพัย 

สํานักปลัด งานสงเสรมิ
การเกษตร 

30,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

107. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุการเกษตร สํานักปลัด งานสงเสรมิ
การเกษตร 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

108. ต.ค.63-ก.ย.64 คาจางเหมาบริการ กองชาง งานกิจการ
ประปา 

100,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

 



-12- 

ลําดับ 
ที ่

ชวงเวลาที่ตอง
เริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน/หนวย หนวยงาน/
เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด
สงมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ แผนงาน/

งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

ประเภท จํานวนเงิน 

109. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุไฟฟาและวิทย ุ กองชาง งานกิจการ
ประปา 

50,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

110. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุกอสราง กองชาง งานกิจการ
ประปา 

120,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

111. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุการเกษตร กองชาง งานกิจการ
ประปา 

10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7  

112. ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุอ่ืน กองชาง งานกิจการ
ประปา 

130,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7 
 

 

113. ต.ค.63-ก.ย.64 เครื่องสูบน้ําทรงยืน                        
ขนาด 15 แรงมา 3 เฟส 

กองชาง งานกิจการ
ประปา 

157,500.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

114. ต.ค.63-ก.ย.64 เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา                  
ขนาด 1.5 แรงมา 1 เฟส 

กองชาง งานกิจการ
ประปา 

78,900.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

115. ต.ค.63-ก.ย.64 เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา                   
ขนาด 2 แรงมา 1 เฟส 

กองชาง งานกิจการ
ประปา 

91,500.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

116. ต.ค.63-ก.ย.64 เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา                  
ขนาด 3 แรงมา 1 เฟส 

กองชาง งานกิจการ
ประปา 

128,400.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

117. ต.ค.63-ก.ย.64 เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา                    
ขนาด 5 แรงมา 1 เฟส 

กองชาง งานกิจการ
ประปา 

242,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  

118. ต.ค.63-ก.ย.64 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงมอเตอร
ไฟฟา ขนาด 3 แรงมา 1 เฟส 

กองชาง งานกิจการ
ประปา 

22,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15  



-13- 

ลําดับ 
ที ่

ชวงเวลาที่ตอง
เริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน/หนวย หนวยงาน/
เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด
สงมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ แผนงาน/

งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

ประเภท จํานวนเงิน 

119. ต.ค.63-ก.ย.64 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงมอเตอร
ไฟฟา  ขนาด 4 แรงมา 1 เฟส 

กองชาง งานกิจการ
ประปา 

40,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 15 
 

 

 

 

 

 

         

 

 


