
ชว่งเวลา ก าหนด
ตอ้งเริ่มจัดหา แผนงาน/งานจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน ส่งมอบ 

โครงการ (บาท) (วัน)
กองชา่ง

  ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง   
       

1 ม.ค.62- โครงการกอ่สร้างถนน คสล.เส้นทางไปวัดป่าโคกกระแช หมูที ่8 กองช่าง 450,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง 90 วัน
 ส.ค.-63 บ้านโคกกระแช เส้นทางวัดป่าโคกกระแช  
  ขนาดความกว้าง 5 ม.ยาว 162 ม.หนา 0.15 ม.    

 ไหล่ทางลูกรังกว้างขา้งละ 0.50 ม. หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริม   
 เหล็กไม่น้อยกว่า 810  ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 

  จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ อบต.ถ้ าเจริญ ก าหนด    
 

2 ม.ค.62- โครงการกอ่สร้างถนน คสล.เส้นทางไปหนองเอยีด หมู่ที ่6 กองช่าง 113,304.00  วิธีเฉพาะเจาะจง 60 วัน
 ส.ค.-63 บ้านโคกงาม เส้นทางไปหนองเอยีด     

 ขนาดความกว้าง 4 ม.ยาว  50 ม.หนา 0.15 ม.  
 ไหล่ทางลูกรังกว้างขา้งละ 0.50 ม. หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริม

เหล็กไม่น้อยกว่า 200  ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ   
  จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ อบต.ถ้ าเจริญ ก าหนด     

  

 

 

 

 
 

 
 

แบบ ผด. 1

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ 2563
งาน กองชา่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเจริญ

รายการ/จ านวน/หน่วย
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุล าดบัที่



ชว่งเวลา ก าหนด
ตอ้งเริ่มจัดหา แผนงาน/งานจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน ส่งมอบ 

โครงการ (บาท) (วัน)
กองชา่ง

  ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง   
       

3 ม.ค.62- โครงการกอ่สร้างถนน คสล.(เส้นทางหลังโรงเรียนหนองแวง) หมู่ที ่2 กองช่าง 175,680.00   วิธีเฉพาะเจาะจง 60 วัน
 ส.ค.-63 บ้านหนองแวง เส้นทางหลังโรงเรียน  
  ขนาดความกว้าง 4 ม.ยาว 80 ม.หนา 0.15 ม.    

 ไหล่ทางลูกรังกว้างขา้งละ 0.50 ม. หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริม   
 เหล็กไม่น้อยกว่า 320  ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 

  จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ อบต.ถ้ าเจริญ ก าหนด    
 

4 ม.ค.62- โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที ่3 กองช่าง 227,800.00  วิธีเฉพาะเจาะจง 60 วัน
 ส.ค.-63 บ้านโนนสวาง     

 ขนาดความกว้าง 5 ม.ยาว  83 ม.หนา 0.15 ม.  
 ไหล่ทางลูกรังกว้างขา้งละ 0.50 ม. หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริม

เหล็กไม่น้อยกว่า 415  ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ   
  จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ อบต.ถ้ าเจริญ ก าหนด     

แบบ ผด. 1

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ 2563

 
 

 

 
 

 

งาน กองชา่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเจริญ

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/หน่วย
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

 



  

ชว่งเวลา ก าหนด
ตอ้งเริ่มจัดหา แผนงาน/งานจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน ส่งมอบ 

โครงการ (บาท) (วัน)
กองชา่ง

  ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง   
       

5 ม.ค.62- โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที ่11 กองช่าง 219,600.00   วิธีเฉพาะเจาะจง 90 วัน
 ส.ค.-63 บ้านทรัพยอ์ดุม (เส้นทางขา้งบ้านผู้ใหญ่บ้านลัดออกบ้านหนองแวง)  
  ขนาดความกว้าง 4 ม.ยาว  100 ม.หนา 0.15 ม.    

 ไหล่ทางลูกรังกว้างขา้งละ 0.50 ม. หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริม   
 เหล็กไม่น้อยกว่า 400  ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 

  จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ อบต.ถ้ าเจริญ ก าหนด    
 

6 ม.ค.62- โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่7 กองช่าง 227,800.00  วิธีเฉพาะเจาะจง 60 วัน
 ส.ค.-63 บ้านขี้เหล็กน้อย (เส้นทางบ้านนายนงเยาว์ เงินขาว)     

 ขนาดความกว้าง 4 ม.ยาว  99 ม.หนา 0.15 ม.  
 หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 396  ตร.ม.

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย   

 

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ 2563
งาน กองชา่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเจริญ

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/หน่วย
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

 
 

 
 

 
 



  รายละเอยีดตามแบบ อบต.ถ้ าเจริญ ก าหนด     
  

ชว่งเวลา ก าหนด
ตอ้งเริ่มจัดหา แผนงาน/งานจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน ส่งมอบ 

โครงการ (บาท) (วัน)
กองชา่ง

  ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง   
       

7 ม.ค.62- โครงการกอ่สร้างถนน คสล.เส้นทางไปเตาเผาขยะ หมู่ที ่4 กองช่าง 134,300.00   วิธีเฉพาะเจาะจง 60 วัน
 ส.ค.-63 บ้านห้วยสะอาด  
  ขนาดความกว้าง 4 ม.ยาว  59 ม.หนา 0.15 ม.    

 หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  236  ตร.ม   
 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

  รายละเอยีดตามแบบ อบต.ถ้ าเจริญ ก าหนด    
 

8 ม.ค.62- โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่2 กองช่าง 234,250.00  วิธีเฉพาะเจาะจง 90 วัน
 ส.ค.-63 บ้านหนองแวง (หลังคุ้ม 8)     

 ขนาดความกว้าง 4 ม.ยาว 105  ม.หนา 0.15 ม.  
 ไหล่ทางลูกรังกว้างขา้งละ 0.50 ม. หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริม  

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ 2563
งาน กองชา่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเจริญ

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/หน่วย

 
 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

 
 

 
 

หมายเหตุ



เหล็กไม่น้อยกว่า  420  ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ   
  จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ อบต.ถ้ าเจริญ ก าหนด     

  

ชว่งเวลา ก าหนด
ตอ้งเริ่มจัดหา แผนงาน/งานจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน ส่งมอบ 

โครงการ (บาท) (วัน)
กองชา่ง

  ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง   
       

9 ม.ค.62- โครงการกอ่สร้างถนนคสล.จากบ้านคุณน าชัย-บ้านแม่มี หมู่ที ่3 กองช่าง 222,220.00   วิธีเฉพาะเจาะจง 90 วัน
 ส.ค.-63 บ้านโนนสวาง (ส้นทางบ้านนายน าชัย ผ่ึงฝาย)  
  ขนาดความกว้าง 4 ม.ยาว  100  ม.หนา 0.15 ม.    

 ไหล่ทางลูกรังกว้างขา้งละ 0.50 ม. หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริม   
 เหล็กไม่น้อยกว่า  400  ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 

  จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ อบต.ถ้ าเจริญ ก าหนด    
 

10 ม.ค.62- โครงการกอ่สร้างถนนคสล.จากหนองเอยีด-สุดทาง หมู่ที ่6 กองช่าง 336,696.00  วิธีเฉพาะเจาะจง 90 วัน
 ส.ค.-63 บ้านโคกงาม (เส้นทางไปหนองเอยีด)     

 

 
 

 
 

 

งาน กองชา่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเจริญ

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/หน่วย
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ 2563



 ขนาดความกว้าง 4 ม.ยาว 152  ม.หนา 0.15 ม.  
 ไหล่ทางลูกรังกว้างขา้งละ 0.50 ม. หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริม

เหล็กไม่น้อยกว่า  608 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ   
  จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ อบต.ถ้ าเจริญ ก าหนด     

  

ชว่งเวลา ก าหนด
ตอ้งเริ่มจัดหา แผนงาน/งานจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน ส่งมอบ 

โครงการ (บาท) (วัน)
กองชา่ง

  ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง   
       

11 ม.ค.62- โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกเส้นทางขา้งวัดไปทุง่นา หมู่ที ่11 กองช่าง 180,400.00   วิธีเฉพาะเจาะจง 60 วัน
 ส.ค.-63 บ้าน ทรัพยอ์ดุม เส้นทางขา้งวัดไปทุง่นา  
  ขนาดความกว้าง 4 ม.ยาว  325  ม.หนา 0.15 ม.    

 หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.   
 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

      
 

12 ม.ค.62- โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่4 กองช่าง 315,700.00  วิธีเฉพาะเจาะจง 90 วัน
 ส.ค.-63 บ้านห้วยสะอาด     

 
 

 
 

 
 

หมายเหตุ

 

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ 2563
งาน กองชา่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเจริญ

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/หน่วย
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา



 ขนาดความกว้าง 0.60 ม.ลึก 0.60 ม.หนา 0.10 ม. ยาว 205 ม.  
 และบ่อพกัขนาดความกว้าง 0.80 ม.ยาว 0.80 ม. ลึก 0.80 ม.

พร้อมฝาปิด จ านวน 3 บ่อ รายละเอยีดตามเง่ือนไขและแบบ   
  อบต.ถ้ าเจริญ ก าหนด     

  

ชว่งเวลา ก าหนด
ตอ้งเริ่มจัดหา แผนงาน/งานจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน ส่งมอบ 

โครงการ (บาท) (วัน)
กองชา่ง

  ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง   
       

13 ม.ค.62- โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่9 กองช่าง 300,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง 90 วัน
 ส.ค.-63 บ้านห้วยสะอาด  
  ขนาดความกว้าง 0.60 ม.ลึก 0.60 ม.หนา 0.10 ม. ยาว 193 ม.    

 และบ่อพกัขนาดความกว้าง 0.80 ม.ยาว 0.80 ม.   
 พร้อมฝาปิด จ านวน  5 ชุด รายละเอยีดตามเง่ือนไขและแบบ

  อบต.ถ้ าเจริญ ก าหนด    
 

14 ม.ค.62- โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่12 กองช่าง 400,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง 90 วัน
 ส.ค.-63 บ้านโคกกระแช เส้นทางบ้านพอ่เคน-ท้ายหมู่บ้าน     

 
 

 
 

 
 

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ 2563
งาน กองชา่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเจริญ

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/หน่วย
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

 



 ขนาดความกว้าง 0.60 ม.ลึก 0.60 ม.หนา 0.10 ม. ยาว 257 ม.  
 และบ่อพกัขนาดความกว้าง 0.80 ม.ลึก 0.80 ม.ยาว 0.80 ม. 

พร้อมฝาปิด จ านวน  3  บ่อ วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ศก   
  0.40 x 1.00 ม. จ านวน  7  ท่อน     

 รายละเอยีดตามเง่ือนไขและแบบอบต.ถ้ าเจริญ ก าหนด  

ชว่งเวลา ก าหนด
ตอ้งเริ่มจัดหา แผนงาน/งานจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน ส่งมอบ 

โครงการ (บาท) (วัน)
กองชา่ง

  ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง   
       

15 ม.ค.62- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที ่2 บ้านหนองแวง กองช่าง 40,070.00     วิธีเฉพาะเจาะจง 30 วัน
 ส.ค.-63  ซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตรสายวังถ้ า  
  ขนาดความกว้าง  3  ม. . ยาว 1,000  ม. หรือมีปริมาณดินลูกรัง    

 ไม่น้อยกว่า 339 ลบ.ม.   
  

      
  

 
 

 
 

 

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ 2563
งาน กองชา่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเจริญ

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/หน่วย
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

 



16 ม.ค.62- โครงการ ต่อเติมห้องเกบ็พสัดุ กองช่าง 200,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง 60 วัน
 ส.ค.-63 ปรับปรุงต่อเติมห้องเกบ็พสัดุ เพือ่เป็นสถานทีท่ างานของกองช่าง     

 อบต.ถ้ าเจริญ  จ านวน 1 หลัง  
  

   
       

   

ชว่งเวลา ก าหนด
ตอ้งเริ่มจัดหา แผนงาน/งานจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน ส่งมอบ 

โครงการ (บาท) (วัน)
กองชา่ง

  ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง   
       

17 ม.ค.62- โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่1 บ้านถ้ าเจริญ กองช่าง 500,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง 60 วัน
 ส.ค.-63 ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านถ้ าเจริญ หมู่ที ่1  
     

   
  

      
 

 
 

 
 

 
 

งาน กองชา่ง องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเจริญ

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/หน่วย
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

 

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ 2563



18 ม.ค.62- โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ กองช่าง 150,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง 60 วัน
 ส.ค.-63      

   
  

   
       

   

 



 





 

 

 

 

 


