
ช่วงเวลาท่ีตอ้ง ก าหนดส่งมอบ หมาย

จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั) เหตุ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารงานทัว่ไป

งบด าเนินงาน

     ค่าใช้สอย

          รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าจา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป 180,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

2 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารท่ีท าการท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 90,000 เฉพาะเจาะจง 30

รับผิดชอบเทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา งานบริหารทัว่ไป

3 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถบรรทุกน ้า แผนงานบริหารงานทัว่ไป 240,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

4 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถยนตส่์วนกลาง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 120,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

5 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานประจ าเคร่ืองสูบน ้า แผนงานบริหารงานทัว่ไป 96,000 เฉพาะเจาะจง 30

สถานีสูบน ้าดว้ยฟ้าเหล่าแดง งานบริหารทัว่ไป

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล า
ดบั

ที่

เทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา

อ าเภอ ฆอ้งชยั   จงัหวดักาฬสินธุ์

แบบ ผด.1

วิธีจดัหารายการ/จ านวน (หน่วย)



ช่วงเวลาท่ีตอ้ง ก าหนดส่งมอบ หมาย

จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั) เหตุ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล า
ดบั

ที่

เทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา

อ าเภอ ฆอ้งชยั   จงัหวดักาฬสินธุ์

แบบ ผด.1

วิธีจดัหารายการ/จ านวน (หน่วย)

6 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยัต่อทรัพยสิ์นของ
ทางราชการ ณ ส านกังานเทศบาล

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 96,000 เฉพาะเจาะจง 30

ส านกังานเทศบาล งานบริหารทัว่ไป

7 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท.  และ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 110,000 เฉพาะเจาะจง 30

ส.ท.ท. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาอ่ืนๆ งานบริหารทัว่ไป

8 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารส าหรับใชใ้นส านกังาน แผนงานบริหารงานทัว่ไป 42,000 เฉพาะเจาะจง 30

(ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร) งานบริหารทัว่ไป

9 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าบริการถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือ ค่าวารสาร 
นิตยสารฯ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 30

 นิตยสารฯ งานบริหารทัว่ไป

10 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 115,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

11 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 80,000 เฉพาะเจาะจง 30

นอกราชอาณาจกัร งานบริหารทัว่ไป

12 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา แผนงานบริหารงานทัว่ไป 200,000 เฉพาะเจาะจง 30

เทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา งานบริหารทัว่ไป

13 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี ประจ าปี 2564 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป



ช่วงเวลาท่ีตอ้ง ก าหนดส่งมอบ หมาย

จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั) เหตุ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล า
ดบั

ที่

เทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา

อ าเภอ ฆอ้งชยั   จงัหวดักาฬสินธุ์

แบบ ผด.1

วิธีจดัหารายการ/จ านวน (หน่วย)

14 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 18,000 เฉพาะเจาะจง 30

และเทศกาลสงกรานต ์ปี 2564 งานบริหารทัว่ไป

15 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักฏหมายวา่ดว้ย
ขอ้มูล

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 30

ข่าวสารการส่งเสริมจริยธรรมและส่งเสริมความโปร่งใส งานบริหารทัว่ไป

 ประจ าปีงบประมาณ 2564

16 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โครงการรณรงคส่์งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
และชุมชน ประจ าปี 2564

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 7,500 เฉพาะเจาะจง 30

และชุมชน ประจ าปี 2564 งานบริหารทัว่ไป

17 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โครงการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักฏหมายการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 30

เทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดั
กาฬสินธุ์

งานบริหารทัว่ไป

กาฬสินธุ์

18 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานบริหารงานทัว่ไป 300,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

ค่าวสัดุ

19 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุส านกังาน แผนงานบริหารงานทัว่ไป 70,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

20 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 30



ช่วงเวลาท่ีตอ้ง ก าหนดส่งมอบ หมาย

จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั) เหตุ
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เทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา

อ าเภอ ฆอ้งชยั   จงัหวดักาฬสินธุ์

แบบ ผด.1

วิธีจดัหารายการ/จ านวน (หน่วย)

งานบริหารทัว่ไป

21 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุงานบา้นงานครัว แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

22 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

23 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานบริหารงานทัว่ไป 100,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

24 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

25 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 40,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

26 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จดัซ้ือเกา้อ้ีพนกังาน แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

27 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร 2 บาน แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,500 เฉพาะเจาะจง 30



ช่วงเวลาท่ีตอ้ง ก าหนดส่งมอบ หมาย

จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั) เหตุ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล า
ดบั

ที่

เทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา

อ าเภอ ฆอ้งชยั   จงัหวดักาฬสินธุ์

แบบ ผด.1

วิธีจดัหารายการ/จ านวน (หน่วย)

งานบริหารทัว่ไป

28 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จดัซ้ือตูเ้หล็กบานเล่ือนแบบกระจก 4 ฟตุ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,500 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

29 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จดัซ้ือตูเ้หล็กบานเล่ือนแบบทึบ 4 ฟตุ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,500 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

30 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 k VA แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,800 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

31 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี
 2

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 30

 (จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) งานบริหารทัว่ไป

32 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

งานวางแผนสถิติและวชิาการ

          งบด าเนินงาน

                    ค่าใช้สอย

33 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โครงการจดัประชุมประชาคม และทบทวน/ปรับปรุง
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 30

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน งานบริหารทัว่ไป



ช่วงเวลาท่ีตอ้ง ก าหนดส่งมอบ หมาย

จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั) เหตุ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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เทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา

อ าเภอ ฆอ้งชยั   จงัหวดักาฬสินธุ์

แบบ ผด.1

วิธีจดัหารายการ/จ านวน (หน่วย)

34 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โครงการติดตามประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารงานคลัง

     ค่าใช้สอย

            รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

35 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารท่ีท าการท่ีอยูใ่น แผนงานบริหารงานทัว่ไป 90,000 เฉพาะเจาะจง 30

ความรับผิดชอบเทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา งานบริหารงานคลงั

36 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 60,000 เฉพาะเจาะจง 30

และค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมสัมมนาอ่ืนๆ

งานบริหารงานคลงั

สัมมนาอ่ืนๆ

37 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าบริการถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือ ค่าวารสาร 
นิตยสารฯ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารงานคลงั



ช่วงเวลาท่ีตอ้ง ก าหนดส่งมอบ หมาย

จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั) เหตุ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
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เทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา
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แบบ ผด.1

วิธีจดัหารายการ/จ านวน (หน่วย)

38 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 30

นอกราชอาณาจกัร งานบริหารงานคลงั

39 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น แผนงานบริหารงานทัว่ไป 100,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารงานคลงั

40 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารงานคลงั

ค่าวสัดุ

41 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุส านกังาน แผนงานบริหารงานทัว่ไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารงานคลงั

42 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุงานบา้นงานครัว แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารงานคลงั

43 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารงานคลงั

44 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารงานคลงั



ช่วงเวลาท่ีตอ้ง ก าหนดส่งมอบ หมาย

จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั) เหตุ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล า
ดบั

ที่

เทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา

อ าเภอ ฆอ้งชยั   จงัหวดักาฬสินธุ์

แบบ ผด.1

วิธีจดัหารายการ/จ านวน (หน่วย)

45 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารงานคลงั

46 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารงานคลงั

งบลงทุน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

47 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จดัซ้ือเกา้อ้ีพนกังาน แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,500 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารงานคลงั

48 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จดัซ้ือตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,500 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารงานคลงั

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

49 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล แผนงานบริหารงานทัว่ไป 22,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารงานคลงั

50 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารงานคลงั



ช่วงเวลาท่ีตอ้ง ก าหนดส่งมอบ หมาย

จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั) เหตุ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล า
ดบั

ที่

เทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา

อ าเภอ ฆอ้งชยั   จงัหวดักาฬสินธุ์

แบบ ผด.1

วิธีจดัหารายการ/จ านวน (หน่วย)

51 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,200 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารงานคลงั

52 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 k VA แผนงานบริหารงานทัว่ไป 34,800 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารงานคลงั




















