
แบบ ผด.1

คา่ใชส้อย
ลําดับที ชว่งเวลาทีรายการ / จํานวน (หน่วย วธิจัีดหา กําหนด หมายเหตุ

ตอ้งเรมิจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการจํานวน (บาทประเภทจํานวน (บาท) สง่มอบ(วัน)
1 ต.ค.63– 

ก.ย.64
โครงการ
เครอืขา่ยสภา

งานบรหิาร
ทัวไปเกยีวกบั

10,000.00  -  - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็นรายจา่ย
เกยีวเนอืงกบั

ตลอดปี
2 ต.ค.63– 

ก.ย.64
โครงการจัดตงั
ศนูยค์นพกิาร

งานบรหิาร
ทัวไปเกยีวกบั

########  -  - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็นรายจา่ย
เกยีวเนอืงกบั

ตลอดปี
3 ต.ค.63– 

ก.ย.64
โครงการปู่ สอน
หลานสบืสาน

งานบรหิาร
ทัวไปเกยีวกบั

10,000.00  -  - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็นรายจา่ย
เกยีวเนอืงกบั

ตลอดปี
4 ต.ค.63– 

ก.ย.64
โครงการ
ฝึกอบรมเพอื

งานบรหิาร
ทัวไปเกยีวกบั

50,000.00  -  - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา
กองทนุ
สวัสดกิารชมุชน

คา่ใชส้อย ตามความ
จําเป็นรายจา่ย

เกยีวเนอืงกบั
ตลอดปี

5 ต.ค.63– 
ก.ย.64

โครงการ
ฝึกอบรมเพอื

งานบรหิาร
ทัวไปเกยีวกบั

30,000.00  -  - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
กองสวดักิารสงัคม องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบุง่แกว้ อําเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ



คา่ใชส้อย ตามความ
จําเป็นรายจา่ย

เกยีวเนอืงกบั
ตลอดปี

6 ต.ค.63– 
ก.ย.64

โครงการ
ฝึกอบรม

งานบรหิาร
ทัวไปเกยีวกบั

10,000.00  -  - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็นรายจา่ย
เกยีวเนอืงกบั

ตลอดปี
7 ต.ค.63– 

ก.ย.64
โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี

งานบรหิาร
ทัวไปเกยีวกบั

15,000.00  -  - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็นรายจา่ย
เกยีวเนอืงกบั

ตลอดปี
8 ต.ค.63– 

ก.ย.64
โครงการฟืนฟู
วถิชีวีติตาม

งานบรหิาร
ทัวไปเกยีวกบั

10,000.00  -  - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็นรายจา่ย
เกยีวเนอืงกบั

ตลอดปี
9 ต.ค.63– 

ก.ย.64
โครงการ
สง่เสรมิ

งานบรหิาร
ทัวไปเกยีวกบั

70,000.00  -  - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็นรายจา่ย
เกยีวเนอืงกบั

ตลอดปี
10 ต.ค.63– 

ก.ย.64
โครงการสํารวจ
ออกเยยีม

งานบรหิาร
ทัวไปเกยีวกบั

10,000.00  -  - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็นรายจา่ย
เกยีวเนอืงกบั

ตลอดปี

          ผูอํ้านวยการกอง
สวัสดกิารสงัคม

(ลง
ชอื).................................



ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา



ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา



แบบ ผด.1

แผนงานบรหิารงานทวัไป
ลําดับทชีว่งเวลาทรีายการ / จํานวน (หน่วย วธิจัีดหา กําหนด หมายเหตุ

ตอ้งเรมิจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการจํานวน (บาทประเภทจํานวน (บาท) สง่มอบ(วัน)
1 ต.ค.63– 

ก.ย.64
เครอืงตัดหญา้แบบ
รถเข็นสาลพีรอ้ม

งานบรหิารทัวไป ####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา
คา่ครภุัณฑ์ ตามความ

จําเป็น
ครภุัณฑก์ารเกษตร ตามความ

จําเป็น

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
สํานกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบุง่แกว้ อาํเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564



คา่ใชส้อย
ลําดับทชีว่งเวลาทรีายการ / จํานวน (หน่วย วธิจัีดหา กําหนด หมายเหตุ

ตอ้งเรมิจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการจํานวน (บาทประเภทจํานวน (บาท) สง่มอบ(วัน)

1

ต.ค.63– 
ก.ย.64

คา่ใชจ้่ายในการ
เลอืกตงัและการ
รณรงค ์
ประชาสัมพันธ์

งานบรหิารทัวไป ####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7

ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็น
รายจ่าย

เกยีวเนืองกับการ
ปฏบัิตริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอนืๆ

ตามความ
จําเป็น

2 ต.ค.63– 
ก.ย.64

คา่ธรรมเนียมและ
คา่ลงทะเบยีนใน

งานบรหิารทัวไป ####### - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็น
รายจ่าย

เกยีวเนืองกับการ
ปฏบัิตริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอนืๆ

ตามความ
จําเป็น

3 ต.ค.63– 
ก.ย.64

โครงการกจิกรรมใน
การปกป้องสถาบัน

งานบรหิารทัวไป ####### - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา

สํานกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบุง่แกว้ อาํเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ



ตามความ
จําเป็น

รายจ่าย
เกยีวเนืองกับการ
ปฏบัิตริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอนืๆ

ตามความ
จําเป็น

4

ต.ค.63– 
ก.ย.64

โครงการขับเคลอืน
กจิกรรมสรา้ง
พลเมอืงดวีถิี
ประชาธปิไตย

งานบรหิารทัวไป ####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7

ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็น
งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา
ความสงบภายใน

5 ต.ค.63– 
ก.ย.64

โครงการจัดงานรัฐ
พธิแีละงานวัน

งานบรหิารทัวไป ####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็น
งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา
ความสงบภายใน

6 ต.ค.63– 
ก.ย.64

โครงการศนูย์
ปฏบัิตกิารรว่มมอืใน

งานบรหิารทัวไป ####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา



คา่ใชส้อย ตามความ
จําเป็น

งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา
ความสงบภายใน

7 ต.ค.63– 
ก.ย.64

โครงการสนับสนุน
สง่เสรมิการมสีว่น

งานบรหิารทัวไป ####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็น
งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา
ความสงบภายใน

8 ต.ค.63– 
ก.ย.64

งานบรหิารทัวไป ####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7
ขออนุมัตจัิดหา

คา่ใชส้อย ตามความ
จําเป็น

9

ต.ค.63– 
ก.ย.64

โครงการในการ
ดําเนนิการป้องกัน
และลดอบัุตเิหตุ
ทางถนนในชว่ง
เทศกาลสําคัญ

งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา
ความสงบภายใน

####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7

ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็น



งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา
ความสงบภายใน

10

ต.ค.63– 
ก.ย.64

โครงการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหาภัย
แลง้

งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา
ความสงบภายใน

####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7

ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็น
งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา
ความสงบภายใน

11

ต.ค.63– 
ก.ย.64

โครงการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิ

งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา
ความสงบภายใน

####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7

ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็น
งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ตามความ
จําเป็น

12

ต.ค.63– 
ก.ย.64

โครงการฝึกอบรม
ชดุปฏบัิตกิารจติ
อาสาภัยพบัิติ

งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา
ความสงบภายใน

####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7

ขออนุมัตจัิดหา



คา่ใชส้อย ตามความ
จําเป็น

รายจ่าย
เกยีวเนืองกับการ
ปฏบัิตริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอนืๆ

13

ต.ค.63– 
ก.ย.64

โครงการฝึกอบรม
เพอืเพมิ
ประสทิธภิาพ
เจา้หนา้ทดีา้น
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา
ความสงบภายใน

####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7

ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็น
รายจ่าย

เกยีวเนืองกับการ
ปฏบัิตริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอนืๆ



14

ต.ค.63– 
ก.ย.64

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรอืน(อป
พร.)จัดตงัใหม่

งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา
ความสงบภายใน

####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7

ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็น
รายจ่าย

เกยีวเนืองกับการ
ปฏบัิตริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอนืๆ

15

ต.ค.63– 
ก.ย.64

โครงการอบรม
หลักสตูรป้องกันไฟ
ป่า

งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา
ความสงบภายใน

####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7

ขออนุมัตจัิดหา
ตามความ
จําเป็น

รายจ่าย
เกยีวเนืองกับการ
ปฏบัิตริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอนืๆ

-



16

ต.ค.63– 
ก.ย.64

คา่ใชจ้่ายโครงการ
จัดงานประเพณีวัน
ดอกออ้ยบาน  
นมัสการศาลเจา้ปู่

งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา
ความสงบภายใน

####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7

ขออนุมัตจัิดหา
บชูาพระบรม
สารรีกิธาต ุ อําเภอ

คา่ใชส้อย ตามความ
จําเป็นรายจ่าย

เกยีวเนืองกับการ
ปฏบัิตริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอนืๆ

17 ต.ค.63– 
ก.ย.64

คา่ใชจ้่ายในการจัด
กจิกรรมวันเด็ก 

งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา

####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมัตจัิดหา
คา่ใชส้อย ตามความ

จําเป็น
รายจ่าย

เกยีวเนืองกับการ
ปฏบัิตริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอนืๆ

18

ต.ค.63– 
ก.ย.64

คา่ใชจ้่ายในการจัด
งานประเพณีตา่งๆ

งานบรหิารทัวไป
เกยีวกับการรักษา
ความสงบภายใน

####### - - เฉพาะเจ
าะจง

7

ขออนุมัตจัิดหา



คา่ใชส้อย ตามความ
จําเป็น

รายจ่ายเกยีวเนืองกับการปฏบัิตริาชการทไีมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

19 ต.ค.63– 
ก.ย.64 โครงการแขง่ขันกฬีาเยาวชนและประชาชนตา้นยาเสพตดิงานบรหิารทัวไปเกยีวกับการรักษาความสงบภายใน#######

- - เฉพาะเจ
าะจง

7
ขออนุมัตจัิดหา

คา่ใชส้อย
ตามความ
จําเป็น

รายจ่ายเกยีวเนืองกับการปฏบัิตริาชการทไีมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

20 ต.ค.63– 
ก.ย.64 โครงการแขง่ขันกฬีาเยาวชนและประชาชนตา้นยาเสพตดิงานบรหิารทัวไปเกยีวกับการรักษาความสงบภายใน#######

- - เฉพาะเจ
าะจง

7
ขออนุมัตจัิดหา

คา่ใชส้อย
ตามความ
จําเป็น

รายจ่ายเกยีวเนืองกับการปฏบัิตริาชการทไีมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

21 ต.ค.63– 
ก.ย.64 โครงการแขง่ขันกฬีาเยาวชนและประชาชนตา้นยาเสพตดิงานบรหิารทัวไปเกยีวกับการรักษาความสงบภายใน#######

- - เฉพาะเจ
าะจง

7
ขออนุมัตจัิดหา

คา่ใชส้อย
ตามความ
จําเป็น

รายจ่ายเกยีวเนืองกับการปฏบัิตริาชการทไีมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอนืๆ

(ลงชอื).................................
          หัวหนา้สํานักปลัด



ขออนุมัตจัิดหา



ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา



ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา



ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา



ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา



ขออนุมัตจัิดหา



ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา



ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา



ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา

ขออนุมัตจัิดหา



คา่ใชส้อย
ลําดบัที ชว่งเวลาทีรายการ / จํานวน (หน่วย

ตอ้งเรมิจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการจํานวน (บาทประเภท
1 ต.ค.63– 

ก.ย.64
โครงการจัดการ
ขยะมลูฝอยแบบ

งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั

20,000.00  -
คา่ใชส้อย
รายจา่ย
เกยีวเนอืงกบั2 ต.ค.63– 

ก.ย.64
โครงการตรวจ
คณุภาพนําดมื 

งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั

 7,000.00  -
คา่ใชส้อย
รายจา่ย
เกยีวเนอืงกบั3 ต.ค.63– 

ก.ย.64
โครงการรักนํา
รักป่า  รักษา

งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั

20,000.00  -
คา่ใชส้อย
รายจา่ย
เกยีวเนอืงกบั4 ต.ค.63– 

ก.ย.64
โครงการอบรม
ความรูใ้นการ

งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั

10,000.00  -
โรคตดิตอ่อบุตั ิ
ใหม ่โรคตดิตอ่

คา่ใชส้อย
รายจา่ย
เกยีวเนอืงกบั

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจําปีงบประมาณ  พ
กองสาธารณสขุฯ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบุง่แกว้ อําเภอโนนสะอาด

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

          ผูอ้ํานวยการกอง
สาธารณสขุ

(ลงชอื).................................



แบบ ผด.1

วธิจัีดหา กําหนด หมายเหตุ
จํานวน (บาท) สง่มอบ(วนั)

 - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็นตลอดปี

 - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็นตลอดปี

 - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็นตลอดปี

 - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็นตลอดปี

พ.ศ.  2564
อําเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี

เงนินอกงบประมาณ



แผนงานบรหิารงานทวัไป
ลําดบัที ชว่งเวลาทีรายการ / จํานวน (หน่วย

ตอ้งเรมิจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการจํานวน (บาทประเภท
1 ต.ค.63– 

ก.ย.64
ชนัวางแฟ้มตงั 4
 ชนิ 40 ชอ่ง

งานบรหิารงาน
คลงั

10,000.00  -
คา่ครภุัณฑ์
ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

2 ต.ค.63– 
ก.ย.64

คอมพวิเตอร์
โนต้บุค๊

งานบรหิารงาน
คลงั

########
คา่ครภุัณฑ์
ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

3 ต.ค.63– 
ก.ย.64

เครอืงปรนิเตอร์ งานบรหิารงาน
คลงั

14,000.00
คา่ครภุัณฑ์
ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

          ผูอ้ํานวยการกอง
คลงั

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบุง่แกว้ อําเภอโนนสะอาด
แผนการจดัหาพสัด ุ ประจําปีงบประมาณ  พ

(ลงชอื).................................



แบบ ผด.1

วธิจัีดหา กําหนด หมายเหตุ
จํานวน (บาท) สง่มอบ(วนั)

 - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็นตลอดปี

เฉพาะเจ
าะจง

ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็นตลอดปี

เฉพาะเจ
าะจง

ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็นตลอดปี

เงนินอกงบประมาณ

อําเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี
พ.ศ.  2564



แผนงานการศกึษา
ลําดบัที ชว่งเวลาทีรายการ / จํานวน (หน่วย

ตอ้งเรมิจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการจํานวน (บาทประเภท
1 ต.ค.63– 

ก ย
ตูเ้หล็กบานเลอืน
กระจก ฟตุ 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั

33,000.00 -
คา่ครภุัณฑ์
ครภุัณฑ์
สํานักงาน2 ต.ค.63– 

ก ย
แอรช์นดิตดิผนัง 
ขนาด 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั

######## -
คา่ครภุัณฑ์
ครภุัณฑ์
สํานักงาน

คา่ใชส้อย
ลําดบัที ชว่งเวลาทีรายการ / จํานวน (หน่วย

ตอ้งเรมิจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการจํานวน (บาทประเภท
1 ต.ค.63– 

ก ย
คา่ใชจ้า่ย
โครงการจัดงาน

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา######## -
บชูาพระบรม
สารรีกิธาต ุ 

คา่ใชส้อย
รายจา่ย

เกยีวเนอืงกบั

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจําปีงบประมาณ  พ

กองการศกึษาฯ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบุง่แกว้ อําเภอโนนสะอาด
แผนการจดัหาพสัด ุ ประจําปีงบประมาณ  พ

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

กองการศกึษาฯ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบุง่แกว้ อําเภอโนนสะอาด



2 ต.ค.63– 
ก ย

คา่ใชจ้า่ยในการ
จัดกจิกรรมวนัเด็ก

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา70,000.00 -
คา่ใชส้อย
รายจา่ย

เกยีวเนอืงกบั3 ต.ค.63– 
ก ย

คา่ใชจ้า่ยในการ
จัดงานประเพณี

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา10,000.00 -
คา่ใชส้อย
รายจา่ย

เกยีวเนอืงกบั4 ต.ค.63– 
ก ย

โครงการแขง่ขนั
กฬีาเยาวชนและ

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา30,000.00 -
คา่ใชส้อย
รายจา่ย

เกยีวเนอืงกบั5 ต.ค.63– 
ก ย

โครงการแขง่ขนั
กฬีาศนูยพ์ฒันา

งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา30,000.00 -
คา่ใชส้อย
รายจา่ย

เกยีวเนอืงกบั6 ต.ค.63– 
ก ย

โครงการปฐมนเิทศผูป้กครองและเด็กเล็กงานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา20,000.00 -
คา่ใชส้อย
รายจา่ย

เกยีวเนอืงกบั7 ต.ค.63– 
ก ย

โครงการป้องกนั
เด็กจมนําในเด็ก

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั

20,000.00 -
คา่ใชส้อย

          ผูอ้ํานวยการกองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

(ลงชอื)............................................



แบบ ผด.1

วธิจัีดหา กําหนด หมายเหตุ
จํานวน (บาท) สง่มอบ(วนั)

 - เฉพาะเจา
ะจง

7 ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็นตามความ
จําเป็น- เฉพาะเจา

ะจง
7 ขออนุมตัจัิดหา

แบบ ผด.1

วธิจัีดหา กําหนด หมายเหตุ
จํานวน (บาท) สง่มอบ(วนั)

 - เฉพาะเจา
ะจง

7 ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็น

เงนินอกงบประมาณ

พ.ศ.  2564

อําเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี
พ.ศ.  2564

เงนินอกงบประมาณ

อําเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี



 - เฉพาะเจา
ะจง

7 ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็น

 - เฉพาะเจา
ะจง

7 ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็น

 - เฉพาะเจา
ะจง

7 ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็น

 - เฉพาะเจา
ะจง

7 ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็น

 - เฉพาะเจา
ะจง

7 ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็น

 - เฉพาะเจา
ะจง

7 ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็น



แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดบัที ชว่งเวลาทีรายการ / จํานวน (หน่วย

ตอ้งเรมิจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการจํานวน (บาทประเภท
1 ต.ค.63– 

ก.ย.64
คอมพวิเตอร์
โนต้บุต๊

งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ

21,000.00  -
คา่ครภุัณฑ์
ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

2 ต.ค.63– 
ก.ย.64

เครอืงปรนิเตอร์ งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ

########
คา่ครภุัณฑ์
ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

(ลง
ชอื).....................            
          
ผูอ้ํานวยการ

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจําปีงบประมาณ  พ
กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบุง่แกว้ อําเภอโนนสะอาด

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ



แบบ ผด.1

วธิจัีดหา กําหนด หมายเหตุ
จํานวน (บาท) สง่มอบ(วนั)

 - เฉพาะเจ
าะจง

7 ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็นตลอดปี

เฉพาะเจ
าะจง

ขออนุมตัจัิดหา
ตามความ
จําเป็นตลอดปี

พ.ศ.  2564
อําเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี

เงนินอกงบประมาณ
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