
ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)
1 ม.ค 64 - ก.ย 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

สายหน้าวัดป่าศาสดาราม บ้านกุดฉิมพฒันา  หมู ่2

กว้าง 5 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร แผนงานเคหะและชุมชน 247,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม
2 มค. 64- ก.ย 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

สายหอถังประปาถึงวัดป่าศาสดาราม หมู ่2

กว้าง 4 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15 เมตร แผนงานเคหะและชุมชน 198,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม
3 มค. 64- ก.ย 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

สายรอบวัดป่าศาสดาราม หมู ่2

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร แผนงานเคหะและชุมชน 489,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม
4 มค. 64- ก.ย 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

สายคลองเจริญใต้  หมู ่ 3

กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร แผนงานเคหะและชุมชน 329,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม
5 มค. 64- ก.ย 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

สายคลองคลองกลาง   หมู ่ 3 จ่ายขาดเงินสะสม
กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร แผนงานเคหะและชุมชน 318,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60

6 มค. 64- ก.ย 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

สายเรียบทุง่ใต้  หมู ่5

กว้าง 5 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร แผนงานเคหะและชุมชน 108,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม
7 มค. 64- ก.ย 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

สายหนังเค็มเชือ่มถนนปูต่า หมู ่5

กว้าง 4 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร แผนงานเคหะและชุมชน 261,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม

รายการ/จ านวน(หน่วย)



ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)
8 มค. 64- ก.ย 64 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายวัดพทุธสีมา

หมู ่ 6

กว้าง 4 เมตร ยาว 338 เมตร หนา 0.15 เมตร แผนงานเคหะและชุมชน 454,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม
9 มค. 64- ก.ย 64 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายซอยตัน หมู ่7

กว้าง 4 เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร แผนงานเคหะและชุมชน 340,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม
10 มค. 64- ก.ย 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

สายข้างร้านจิก๊ซอว์  หมู ่ 7

กว้าง 4 เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.04 เมตร แผนงานเคหะและชุมชน 364,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม
11 มค. 64- ก.ย 64 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน

บ้านกุดฉิมกลาง หมู ่1

กว้าง 2.80-3.40 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.30 เมตร แผนงานเคหะและชุมชน 40,000.00         -  - เฉพาะเจาะจง 30 จ่ายขาดเงินสะสม
12 มค. 64- ก.ย 64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

ถนนสายเกษตรพฒันา หมู ่ 4

กว้าง 0.36 เมตร ยาว 185 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร แผนงานเคหะและชุมชน 326,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม

13 มค. 64- ก.ย 64 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ าจากเหมืองน้อยถึงหว้ยกุดฉิม

บ้านกุดฉิมกลาง หมู ่1

กว้าง 1 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเฉล่ีย 1 เมตร แผนงานเคหะและชุมชน 149,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม
14 มค. 64- ก.ย 64 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ าเหมืองน้อย

บ้านกุดฉิมกลาง หมู ่1

กว้าง 1 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเฉล่ีย 1 เมตร แผนงานเคหะและชุมชน 91,000.00         -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม

รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิจีัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564


