
ช่วงเวลาท่ีตอ้ง ก าหนดส่งมอบ หมาย

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

แผนงานสาธารณสุข

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าจา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป แผนงานสาธารณสุข 90,000 เฉพาะเจาะจง 30

2 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าลงทะเบียน สทท. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

แผนงานสาธารณสุข 30,000 เฉพาะเจาะจง 30

3 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โครงการส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตวแ์ละข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค  คนปลอดภยัจากโรคพิษ

แผนงานสาธารณสุข 7,200 เฉพาะเจาะจง 30

ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค  คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนขับา้ฯสุนขับา้ฯ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
4 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร
แผนงานสาธารณสุข 30,000 เฉพาะเจาะจง 30

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)

5 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โครงการชุมชนร่วมใจคดัแยกขยะตน้ทางถึงปลายทาง 
โดยยดึหลกั 3 Rs ประจ าปี 2564

แผนงานสาธารณสุข 15,000 เฉพาะเจาะจง 30

โดยยดึหลกั 3 Rs ประจ าปี 2564

6 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขั
บา้ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ 

แผนงานสาธารณสุข 36,500 เฉพาะเจาะจง 30

ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

 กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนาวี

7 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานสาธารณสุข 300,000 เฉพาะเจาะจง 30

ค่าวสัดุ

8 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุส านกังาน แผนงานสาธารณสุข           30,000 เฉพาะเจาะจง 30

9 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุงานบา้นงานครัว แผนงานสาธารณสุข           20,000 เฉพาะเจาะจง 30

10 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานสาธารณสุข           15,000 เฉพาะเจาะจง 30

11 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานสาธารณสุข         450,000 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)

12 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข         150,000 เฉพาะเจาะจง 30

13 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานสาธารณสุข           15,000 เฉพาะเจาะจง 30

14 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 วสัดุคอมพิวเตอร์ แผนงานสาธารณสุข           20,000 เฉพาะเจาะจง 30

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

15 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จดัซ้ือ โตะ๊พบัสแตนเลส ขนาด 6 น้ิว แผนงานสาธารณสุข 5,100 เฉพาะเจาะจง 30

16 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จดัซ้ือพดัลมติดผนงั 16 น้ิว แผนงานสาธารณสุข 7,160 เฉพาะเจาะจง 30

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

17 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ แบบเปิดขา้งเททา้ย ขนาด 6 ลอ้ 6 
ตนั

แผนงานสาธารณสุข 2,119,000 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)

18 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ แผนงานสาธารณสุข

จดัซ้ือล าโพงเอนกประสงคเ์คล่ือนท่ี 10,000 เฉพาะเจาะจง 30

19 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข

จดัซ้ือเตียงฉุกเฉินประจ ารถพยาบาล แบบปรับนัง่-นอน
โครงสแตนเลส

39,000 เฉพาะเจาะจง 30

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย เฉพาะเจาะจง 30

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ
20 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 จา้งเหมาบริการพนกังานประจ ารถกูชี้พ (EMS) แผนงานสาธารณสุข 540,000 เฉพาะเจาะจง 30

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ เฉพาะเจาะจง 30

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
21 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โครงการอบรมประชาชนตน้แบบส่งเสริมสุขภาพต าบล

ฆอ้งชยัพฒันา ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข 15,000 เฉพาะเจาะจง 30

ฆอ้งชยัพฒันา ปี 2564


