
 
 
 

แผนการจัดหาพัสดุ  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2561 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง 

 

ลําดับที่ ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน(หน่วย) หน่วยงาน 

เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา กําหนด 

ส่งมอบ  (วัน) หมายเหตุ แผน/งาน/
โครงการ 

จํานวน 
(บาท) 

ประเภท จํานวน
(บาท) 

1 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด - 130,000   ตกลงราคา 5  
2 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว สํานักปลัด - 55,000   ตกลงราคา 5  
3 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุกีฬา สํานักปลัด - 15,000   ตกลงราคา 5  
4 ต.ค. 60 – ก.ย.61 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สํานักปลัด - 359,840   ตกลงราคา ทุกวันทําการ  
5 ต.ค. 60 – ก.ย.61 อาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็ก สํานักปลัด - 151,840   ตกลงราคา ทุกวันทําการ  
6 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักปลัด - 20,000   ตกลงราคา 5  
7 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สํานักปลัด - 192,000   ตกลงราคา ทุกวันทําการ  
8 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สํานักปลัด - 5,000   ตกลงราคา 5  
9 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักปลัด - 20,000   ตกลงราคา 5  
10 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุเครื่องแต่งกาย สํานักปลัด - 10,000   ตกลงราคา 5  
11 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุอื่นๆ สํานักปลัด - 20,000   ตกลงราคา 5  
12 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน ส่วนการคลัง - 15,000   ตกลงราคา 5  
13 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง - 5,000   ตกลงราคา 5  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



 
 
 

แผนการจัดหาพัสดุ  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2561 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง 

 

ลําดับที่ ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน(หน่วย) หน่วยงาน 

เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา กําหนด 

ส่งมอบ  (วัน) หมายเหตุ แผน/งาน/
โครงการ 

จํานวน 
(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

15 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน ส่วนโยธา  200,000.-   ตกลงราคา 5  
16 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุก่อสร้าง ส่วนโยธา  250,000.-   ตกลงราคา 5  
17 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนโยธา  10,000.-   ตกลงราคา 5  
18 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนโยธา  30,000.-   ตกลงราคา ทุกวันทําการ  
20 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนโยธา  200,000.-   ตกลงราคา 5  
21 ต.ค. 60 – ก.ย.61 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส่วนโยธา  60,000.-   ตกลงราคา 5  

22 ต.ค. 59 – ก.ย.60 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนาย
ผัน  เวียงสมุทร 

ส่วนโยธา  159,600   สอบราคา 60 
 

23 ต.ค. 59– ก.ย.60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยสวนป่า ส่วนโยธา  1,324,000   ประกวดราคา 60  

24 
 

ต.ค. 60 – ก.ย.61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ส่วนโยธา  150,000   สอบราคา 60  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



 
 

แผนการจัดหาพัสดุ   งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2560 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง 

 

ลําดับ
ที่ 

ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน(หน่วย) หน่วยงาน 

เจ้าของเงิน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนด 
ส่งมอบ  
(วัน) 

หมายเหตุ แผน/งาน/
โครงการ 

จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

24 ต.ค. 60 – ก.ย.61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ส่วนโยธา  150,000.-   สอบราคา 60  

25 ต.ค. 60 – ก.ย.61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ส่วนโยธา  200,000.-   สอบราคา 60  

26 ต.ค. 60 – ก.ย.61 
โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายหนองกกโพ หมู่
ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 5 

ส่วนโยธา  2,000   ตกลงราคา 30 
 

27 ต.ค. 60 – ก.ย.61 
โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายทางเข้าบ่อขยะ 
หมู่ที่ 11 

ส่วนโยธา  8,000   ตกลงราคา 30 
 

28 ต.ค. 60 – ก.ย.61 โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ส่วนโยธา  14,800   ตกลงราคา 30  

29 ต.ค. 60 – ก.ย.61 
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิว
จราจรถนนลูกรัง  หมู่ที่ 11 
ซอยบ้านนายจักรวาล  สีทอง 

ส่วนโยธา  4,300   ตกลงราคา 30 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



 
 

แผนการจัดหาพัสดุ   งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2561 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง 

ลําดับที่ ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน(หน่วย) หน่วยงาน 

เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนด 
ส่งมอบ  
(วัน) 

หมายเหตุ แผน/งาน/
โครงการ 

จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน
(บาท) 

30 ต.ค. 60 – ก.ย.61 
โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 (ขึ้นภู
ทําใหม่) 

ส่วนโยธา  124,200.-   สอบราคา 30 
 

31 ต.ค. 60 – ก.ย.61 
โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 สาย
เชื่อมบ้านโนนสวนแก้ว 

ส่วนโยธา  23,000.- 
  

สอบราคา 60 
 

32 ต.ค. 60 – ก.ย.61 
โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 
15 เชื่อมเขต หมู่ที่ 13 

ส่วนโยธา  9,000 
  

ตกลงราคา 30 
 

33 ต.ค. 60 – ก.ย.61 

โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 
15 เชื่อม ถนนหมายเลข 12  
(บ้านโนนสวนแก้ว) 

ส่วนโยธา  26,00 

  

ตกลงราคา 30 

 

34 ต.ค. 60 – ก.ย.61 

โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 
ถึง ถนนคอนกรีต บ้าน
หนองอีบุตร 

ส่วนโยธา  28,000 

  

ตกลงราคา 30 

 

35 ต.ค. 60 – ก.ย.61 

โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 9-
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองอีบุตร 

ส่วนโยธา  21,000 

 
 
 
 

 
 
 ตกลงราคา 30 

 
 
 

 

แบบ  ผด.  2 



 
 

แผนการจัดหาพัสดุ   งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2560 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง 

ลําดับที่ ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน(หน่วย) หน่วยงาน 

เจ้าของเงิน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนด 
ส่งมอบ  
(วัน) 

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

(บาท) 

36 ต.ค. 60 – ก.ย.61 

โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิว
จราจรถนนลูกรังเลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 1 ถนนลาดยาง
สายสมเด็จ-บัวขาว 

ส่วนโยธา  9,800   ตกลงราคา 30 

 

37 ต.ค. 60 – ก.ย.61 
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิว
จราจรถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

ส่วนโยธา  19,000 
  

ตกลงราคา 30 
 

38 ต.ค. 60 – ก.ย.61 

โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิว
จราจรถนนลูกรัง สายคลอง
ชลประทาน-รร.นิคมหนองแก้ว หมู่
ที่ 2 

ส่วนโยธา  3,300 

  

ตกลงราคา 30 

 

39 ต.ค. 60 – ก.ย.61 
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิว
จราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 12  สาย
สวนปาล์ม-รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

ส่วนโยธา  27,200.- 
  

ตกลงราคา 30 
 

40 ต.ค. 60 – ก.ย.61 
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิว
จราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สาย
หนองหัวช้าง-บ้านนาหัวเมย 

ส่วนโยธา  12,000 
  

ตกลงราคา 30 
 

41 ต.ค. 60 – ก.ย.61 โครงการปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 2 
สายบ้าน น.ส.แคทรียา  มงคลเคหา ส่วนโยธา  4,900   ตกลงราคา 30  

 
 
 

แบบ  ผด.  2 



 
 

แผนการจัดหาพัสดุ  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2562 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง 

 

ลําดับที่ ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน(หน่วย) หน่วยงาน 

เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา กําหนด 

ส่งมอบ  (วัน) หมายเหตุ แผน/งาน/
โครงการ 

จํานวน 
(บาท) 

ประเภท จํานวน
(บาท) 

1 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด - 132,900   เฉพาะเจาะจง 5  
2 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุงานบ้านงานครัว สํานักปลัด - 40,000   เฉพาะเจาะจง 5  
3 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุกีฬา สํานักปลัด - 15,000   เฉพาะเจาะจง 5  
4 ต.ค. 61 – ก.ย.62 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สํานักปลัด - 395,860   เฉพาะเจาะจง ทุกวันทําการ  
5 ต.ค. 61 – ก.ย.62 อาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็ก สํานักปลัด - 90,100   เฉพาะเจาะจง ทุกวันทําการ  
6 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักปลัด - 50,000   เฉพาะเจาะจง 5  
7 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สํานักปลัด - 210,000   เฉพาะเจาะจง ทุกวันทําการ  
8 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สํานักปลัด - 5,000   เฉพาะเจาะจง 5  
9 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักปลัด - 25,000   เฉพาะเจาะจง 5  
10 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุเครื่องแต่งกาย สํานักปลัด - 10,000   เฉพาะเจาะจง 5  
11 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุอื่นๆ สํานักปลัด - 10,000   เฉพาะเจาะจง 5  
12 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุสํานักงาน ส่วนการคลัง - 50,000   เฉพาะเจาะจง 5  
13 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง - 30,000   เฉพาะเจาะจง 5  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



 
 

แผนการจัดหาพัสดุ  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2562 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง 

 

ลําดับที่ ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน(หน่วย) หน่วยงาน 

เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา กําหนด 

ส่งมอบ  (วัน) หมายเหตุ แผน/งาน/
โครงการ 

จํานวน 
(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

15 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุสํานักงาน ส่วนโยธา  30,000.-   เฉพาะเจาะจง 5  
16 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุก่อสร้าง ส่วนโยธา  260,000.-   เฉพาะเจาะจง 5  
17 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนโยธา  10,000.-   เฉพาะเจาะจง 5  
18 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนโยธา  50,000.-   เฉพาะเจาะจง ทุกวันทําการ  
20 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนโยธา  100,000.-   เฉพาะเจาะจง 5  
21 ต.ค. 61 – ก.ย.62 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส่วนโยธา  90,000.-   เฉพาะเจาะจง 5  

22 ต.ค. 61 – ก.ย.62 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 เส้นหนอง
หญ้าไทร 

ส่วนโยธา  270,100   เฉพาะเจาะจง 60 
 

23 ต.ค. 61– ก.ย.62 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เส้นทางเข้า
บ่อขยะ 

ส่วนโยธา  153,000   เฉพาะเจาะจง 60 
 

24 
 

ต.ค. 61 – ก.ย.62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 2 ส่วนโยธา  229,900   เฉพาะเจาะจง 60  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



 
 

แผนการจัดหาพัสดุ   งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2562 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง 

 

ลําดับ
ที่ 

ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน(หน่วย) หน่วยงาน 

เจ้าของเงิน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนด 
ส่งมอบ  
(วัน) 

หมายเหตุ แผน/งาน/
โครงการ 

จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

24 ต.ค. 61 – ก.ย.62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ส่วนโยธา  411,000.-   

 
เฉพาะเจาะจง

 
60 

 

25 ต.ค. 61 – ก.ย.62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยสวนป่า ส่วนโยธา  1,171,000.-   ประกวดราคา 180  

26 ต.ค. 61 – ก.ย.62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ช่วงที่ 2 ส่วนโยธา  347,000.-   เฉพาะเจาะจง 60  

27 ต.ค. 61 – ก.ย.62 

โครงการซ่อมแซมพร้อมวางท่อ
กลม คลส.ถนนลูกรังสายบ้าน
ห้วยฝา หมู่ที่ 13 ไป บ้านโนน
สวนแก้ว 

ส่วนโยธา  101,000   เฉพาะเจาะจง 60 

 

 

แบบ  ผด.  2 


