
                                                                                    แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    แบบ ผด.1 
                            ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา 

รายการ/จำนวน 
หน่วย 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กำหนด 
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน (บาท) ประเภท จำนวน
(บาท) 

  งบลงทุน        
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        

1 ม.ค. 63 – ก.พ. 63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แผนงานบริหารทั่วไป 83,000 - - ตกลงราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 10  งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  (บริเวณบ้านนายบุญมา         
  สุวรรณโชติ)        
          

2 ม.ค. 63 – ก.พ. 63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แผนงานบริหารทั่วไป 92,000 - - ตกลงราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 10 งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  (บริเวณบ้านนายสุคนธ์ สุกดิบ        
  - บ้านนายบัวพอง ศิริวงษ์        
          

3 ม.ค. 63 – ก.พ. 63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แผนงานบริหารทั่วไป 170,000 - - ตกลงราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 10 งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  (บริเวณหมู่ที่ 10 เช่ือมต่อหมู่ที่ 6)        
          

4 มี.ค. 63 – เม.ย.63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แผนงานบริหารทั่วไป 225,000 - - ตกลงราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 12 งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  (บริเวณบ้านนายทองรักษ์          
  เกสรทอง – บ้านนายอำนาจ        
  ทองเอม)        
          
                                                                                   
 



                                                                                  แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     แบบ ผด.1 
                            ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา 

รายการ/จำนวน 
หน่วย 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กำหนด 
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน (บาท) ประเภท จำนวน
(บาท) 

  งบลงทุน        
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        

5 พ.ค. 63 – มิ.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แผนงานบริหารทั่วไป 430,000 - - ตกลงราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 6 งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  (บริเวณบ้านนายสมปอง)        

  มีสมบัติ – บ้านน.ส.วาริณี        
  เจริญริบ)        
          

6 พ.ค. 63 – มิ.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แผนงานบริหารทั่วไป 175,000 - - ตกลงราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 7  งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  (บริเวณบ้านน.ส.คำศิลป์ กองพูล         
  - บ้านนายรังสรรค์ พรมโชติ)        
          

7 พ.ค. 63 – มิ.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แผนงานบริหารทั่วไป 261,000 - - ตกลงราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 7  งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  (บริเวณซอยบ้านนายขันตรี        
  สุวรรณดี – บรเิวณบา้นผู้ใหญ ่        
  สถาพร นิพนธ์)        
          

8 ก.ค. 63 – ส.ค.63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แผนงานบริหารทั่วไป 450,000 - - ตกลงราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 8  งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  (บริเวณบ้านนายสุพร         
  ภูเลาสิงห์ – นายเฮ่า มีชารี)        
          



                                                                                    แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     แบบ ผด.1 
                            ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา 

รายการ/จำนวน 
หน่วย 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กำหนด 
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน (บาท) ประเภท จำนวน
(บาท) 

  งบลงทุน        
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        

9 ส.ค. 63 – ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แผนงานบริหารทั่วไป 118,000 - - ตกลงราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 9 งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  (บริเวณบ้านนางสออน          

  ภูเลาสิงห์ – บ้านนางพัฒนา        
  จำปาแท้)        
          
10 ส.ค. 63 – ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แผนงานบริหารทั่วไป 240,000 - - ตกลงราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 

  หมู่ 9  งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  (บริเวณบ้านนายคำตัน บญุตา        
          

11 มี.ค. 63 – เม.ย. โครงการขยายท่อเมนประปา แผนงานบริหารทั่วไป 25,000 - - ตกลงราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 9 งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  (บริเวณบ้านนายเบ้   อุบลเช้ือ)        
          

12 มี.ค. 63 – เม.ย. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง แผนงานบริหารทั่วไป 37,000 - - ตกลงราคา 45 ขออนุมัติจัดหา 
  สาธารณะ งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  หมู่ 5         
  (บริเวณกลุ่มบ้านในหมู่ที่ 3)        
          
          
          
          



                                                                                  แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     แบบ ผด.1 
                            ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา 

รายการ/จำนวน 
หน่วย 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กำหนด 
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน (บาท) ประเภท จำนวน
(บาท) 

  งบลงทุน        
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
13 มี.ค. 63 – เม.ย.63 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง แผนงานบริหารทั่วไป 67,000 - - ตกลงราคา 45 ขออนุมัติจัดหา 

  สาธารณะ งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  หมู่ 9         
  (บริเวณสามแยกดอกไม้ไฟ        
  - หมู่ 8)        
          
14 พ.ค. 63 – มิ.ย.63 โครงการติดตั้งถังเหล็กประปา แผนงานบริหารทั่วไป 413,000 - - ตกลงราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 

  หมู่ 3 งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  (บริเวณบ้านนางณัฐริตา        
  ป้องทา)        
          
15 มี.ค. 63 – เม.ย.63 โครงการติดตั้งปา้ยสัญลักษณ ์ แผนงานบริหารทั่วไป 7,000 - - ตกลงราคา 30 ขออนุมัติจัดหา 

  ห้ามสัตว ์ งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  หมู่ 7        
  (บริเวณบ้านนางทองสูน         
  สุวรรณี และ บา้นนางทรัพย์        
  แพงท้าว)        
          

16 มี.ค. 63 – เม.ย.63 โครงการติดตั้งยางชะลอ แผนงานบริหารทั่วไป 7,000 - - ตกลงราคา 30 ขออนุมัติจัดหา 
  ความเร็ว งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  หมู่ 7        
  (บริเวณบ้านน.ส.สายทพิย์)        



                                                                                  แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    แบบ ผด.1 
                            ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา 

รายการ/จำนวน 
หน่วย 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กำหนด 
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน (บาท) ประเภท จำนวน
(บาท) 

  งบลงทุน        
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
17 มี.ค. 63 – เม.ย.63 โครงการวางท่อ คสล. แผนงานบริหารทั่วไป 44,000 - - ตกลงราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 

  หมู่ 2 งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  (บริเวณบ้านนายเฉวียง ภูธร)        
          
18 มี.ค. 63 – เม.ย.63 โครงการปรับปรุงถนนท่ีชำรุด แผนงานบริหารทั่วไป 200,000 - - ตกลงราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 

  และปรับปรุงชลประทาน งานไฟฟ้าถนน      ตามความจำเป็น 
  ส่งน้ำ         
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     แบบ ผด.1 
                            ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา 

รายการ/จำนวน 
หน่วย 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กำหนด 
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน (บาท) ประเภท จำนวน
(บาท) 

  งบเงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ        

1 มี.ค. 63. – เม.ย. 63 โครงการขยายเขตปักเสาไฟฟ้า แผนงานบริหารทั่วไป 20,000 - - ประมาณราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 6 งานไฟฟ้าถนน    จากการไฟฟ้า  ตามความจำเป็น 
  (บริเวณบ้านนางอนิชา       รอไฟฟ้าประมาณ 

  พรคำแพง)       ราคา 
          

2 มี.ค. 63. – เม.ย. 63 โครงการขยายเขตปักเสาไฟฟ้า แผนงานบริหารทั่วไป 40,000 - - ประมาณราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 10 งานไฟฟ้าถนน    จากการไฟฟ้า  ตามความจำเป็น 
  (บริเวณบ้านนางบัวผัน        รอไฟฟ้าประมาณ 

  สิทธิพรม)       ราคา 
          

3 มี.ค. 63. – เม.ย. 63 โครงการขยายเขตปักเสาไฟฟ้า แผนงานบริหารทั่วไป 65,000 - - ประมาณราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 10 งานไฟฟ้าถนน    จากการไฟฟ้า  ตามความจำเป็น 
  (บริเวณบ้านนางสวัสดิ์       รอไฟฟ้าประมาณ 

  คำเสี้ยน)       ราคา 
          
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     แบบ ผด.1 
                            ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา 

รายการ/จำนวน 
หน่วย 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กำหนด 
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน (บาท) ประเภท จำนวน
(บาท) 

  งบเงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
  โครงการอุดหนุนประปา        

1 ก.พ. 63 – ก.ย. 63 โครงการขยายท่อเมนประปา แผนงานบริหารทั่วไป 450,000 - - ประมาณราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 1 งานไฟฟ้าถนน    จากประปา  ตามความจำเป็น 
  (บริเวณภายในหมู่ที่ 1)     ภูมิภาค  รอประปาภูมิภาค 

         ประมาณราคา 
          

2 ก.พ. 63 – ก.ย. 63 โครงการขยายท่อเมนประปา แผนงานบริหารทั่วไป 450,000 - - ประมาณราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 11 งานไฟฟ้าถนน    จากประปา  ตามความจำเป็น 
  (บริเวณภายในหมู่ที่ 11)     ภูมิภาค  รอประปาภูมิภาค 

         ประมาณราคา 
          

3 ก.พ. 63 – ก.ย. 63 โครงการขยายท่อเมนประปา แผนงานบริหารทั่วไป 450,000 - - ประมาณราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 4 งานไฟฟ้าถนน    จากการไฟฟ้า  ตามความจำเป็น 
  (บริเวณภายในหมู่ที่ 4)       รอประปาภูมิภาค 

         ประมาณราคา 
          

4 ก.พ. 63 – ก.ย. 63 โครงการขยายท่อเมนประปา แผนงานบริหารทั่วไป 450,000 - - ประมาณราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 5 งานไฟฟ้าถนน    จากการไฟฟ้า  ตามความจำเป็น 
  (บริเวณภายในหมู่ที่ 5)       รอประปาภูมิภาค 

         ประมาณราคา 
          
          



                                                                                   แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     แบบ ผด.1 
                            ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา 

รายการ/จำนวน 
หน่วย 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กำหนด 
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน (บาท) ประเภท จำนวน
(บาท) 

  งบเงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
  โครงการอุดหนุนประปา        

5 ก.พ. 63 – ก.ย. 63 โครงการขยายท่อเมนประปา แผนงานบริหารทั่วไป 225,000 - - ประมาณราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 12 งานไฟฟ้าถนน    จากประปา  ตามความจำเป็น 
  (บริเวณภายในหมู่ที่ 12)     ภูมิภาค  รอประปาภูมิภาค 

         ประมาณราคา 
          

6 ก.พ. 63 – ก.ย. 63 โครงการขยายท่อเมนประปา แผนงานบริหารทั่วไป 406,000 - - ประมาณราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
  หมู่ 2 งานไฟฟ้าถนน    จากประปา  ตามความจำเป็น 
  (บริเวณภายในหมู่ที่ 2)     ภูมิภาค  รอประปาภูมิภาค 

         ประมาณราคา 
          

 
 
    
 
 
 
 
 
 
          
 



                                                                                   แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    แบบ ผด.1 
                            ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา 

รายการ/จำนวน 
หน่วย 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กำหนด 
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน (บาท) ประเภท จำนวน
(บาท) 

  งบลงทุน        
  ค่าครุภัณฑ ์        
  ครุภัณฑ์สำนักงาน        

1 ก.ค. 63 – ส.ค. 63 จัดซื้อช้ันวางของ 6 ช่อง แผนงานบริหารทั่วไป 2,400 - - ตกลงราคา 30 ขออนุมัติจัดหา 
  จำนวน 2 ตัว ครุภัณฑ์      ตามความจำเป็น 

          
  ครุภัณฑ์การเกษตร        

2 ก.ค. 63 – ส.ค. 63 จัดซื้อป๊ัมแรงดันน้ำ(ซัมเมอร์ส) แผนงานบริหารทั่วไป 30,000 - - ตกลงราคา 30 ขออนุมัติจัดหา 
  1.5 แรงม้า ครุภัณฑ์      ตามความจำเป็น 

  จำนวน 2 ตัว        
          
  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        

3 ก.ค. 63 – ส.ค. 63 จัดซื้อเทปวัดระยะ แผนงานบริหารทั่วไป 3,000 - - ตกลงราคา 30 ขออนุมัติจัดหา 
  จำนวน 2 ตัว ครุภัณฑ์      ตามความจำเป็น 
          
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        

4 มิ.ย. 63 – ก.ค. 63 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโตะ๊ แผนงานบริหารทั่วไป 17,000 - - ตกลงราคา 30 ขออนุมัติจัดหา 
  จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์      ตามความจำเป็น 
          
          
          

 
 
    



                                                                                   แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    แบบ ผด.1 
                            ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 

ลำดับ
ที ่

ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา 

รายการ/จำนวน 
หน่วย 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กำหนด 
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน (บาท) ประเภท จำนวน
(บาท) 

  งบลงทุน        
  ค่าครุภัณฑ ์        

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
5 มิ.ย. 63 – ก.ค. 63 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แผนงานบริหารทั่วไป 44,000 - - ตกลงราคา 30 ขออนุมัติจัดหา 

  จำนวน 2 เครื่อง ครุภัณฑ์      ตามความจำเป็น 
          

6 มิ.ย. 63 – ก.ค. 63 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร ์ แผนงานบริหารทั่วไป 4,300 - - ตกลงราคา 30 ขออนุมัติจัดหา 
  จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์      ตามความจำเป็น 
          

 
 
 
 
       


