
หนาที่ 1 จาก 13

ปงบประมาณลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

2558 1 จัดซื้อเกาอี้พลาสติกอเนกประสงคมีพนักพิง 50,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา สํานักงานปลัด

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 30000 BTUพรอมติดตั้ง 37,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา สํานักงานปลัด

3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTUชนิดแขวนพรอมติดตั้ง 33,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา สํานักงานปลัด

4 จัดซื้อชุดไมดโคโฟนไรสาย ไมดลอย 10,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา สํานักงานปลัด

5 คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 5,000.00                งบประมาณอบต. ตกลงราคา สวนการศึกษา

6 โครงการปรับภูมิทัศนรอบปรางคพะโค 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

7 โครงการปรับภูมิทัศนภายในบริเวณที่ทําการ อบต.กระโทก 90,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

8 โครงการจัดทําปายชื่อหมูบาน 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

9 โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร อบต.กระโทก 95,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

10 โครงการปรับปรุงหองประชุม อบต.กระโทก 95,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

11 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

12 โครงการกอสรางแทงเก็บน้ําพรอมระบบประปาของอบต.กระโทก 99,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

13 โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูที่ 2) บานหนองคลา (ซอยบานนางสนิท) 250,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

14 โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูที่ 2) บานหนองคลา (ซอยดอนจั่น) 422,500.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

15 โครงการซอมแซมถนน คสล. (หมูที่ 2) บานหนองคลา (ทางเขาบาน ม.2 จาก

สะพานหมูที่ 2 ถึง วัดโบสถ)

237,600.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

16 โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูที่ 3) บานดอนใหญ (ซอยรอบสระหนองคลา) 99,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

17 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูที่ 3) บานดอนใหญ (สายเลียบคลอง

ชลประทานจากสระนายจงถึงนานายขํา)

99,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2558 ถึง 2560)

ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ผด. 4



หนาที่ 2 จาก 13

ปงบประมาณลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2558 ถึง 2560)

ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ผด. 4

18 โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูที่ 3) บานดอนใหญ (ซอยนายทองดี) 80,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

19 โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูที่ 3) บานดอนใหญ (ซอยบานนายบุญชื่น) 35,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

20 โครงการซอมแซมถนน คสล. (หมูที่ 3) บานดอนใหญ 99,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

21 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (หมูที่ 4) บานโคกกระสังข (ตอจากสายเดิมสาม

แยกเทศบาลถึงสวนบานนายหลอ หมั่นกระโทก)

228,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

22 โครงการซอมแซมถนน คสล. (หมูที่ 5) บานพะโค ปูแอสฟสติก คอนกรีตทับถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.05 เมตร

562,500.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

23 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (หมูที่ 5) บานพะโค  (ซอยบานนางมะลิถึงแยก         

 จุดเชื่อมตอ)

200,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

24 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (หมูที่ 5) บานพะโค (สายคลองวังไผฝงตะวันออก) 40,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

25 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (หมูที่ 5) บานพะโค (สายคลองตะคุฝงตะวันออก) 195,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

26 โครงการวางทอระบายน้ํา (หมูที่ 5) บานพะโค  (ชวงถนนกอนถึงบานนางนวล

ปรางคไปบานดาบทว)ี

100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

27 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอมฝาตะแกรงเหล็กพรอมถมดินลงหิน

คลุก (หมูที่ 6) บานโพธิ์เงิน จํานวน 2 ซอย (1) ซอยบานนายนอย (2)ซอยบานนาง

เลื่อม

250,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

28 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 2 ฝง (หมูที่ 6) บานโพธิ์เงิน (ซอยโพธิ์เงิน 5) 40,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

29 โครงการเสริมดินพรอมเทคอนกรีตพรอมรางระบายน้ําขางบานผูใหญสมหวัง       

(หมูที่ 6) บานโพธิ์เงิน

130,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง



หนาที่ 3 จาก 13

ปงบประมาณลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2558 ถึง 2560)

ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ผด. 4

30 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูที่ 8) บานชะอม (สายดอนละกอ) 99,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

31 โครงการวางทอระบายน้ํา (หมูที่ 9) บานโบสถ บริเวณบอยืมชลประทาน  (วางทอคู

 ขนาด 100x100 ซม.) ชวงลานกีฬา

100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

32 โครงการซอมแซมถนน คสล. (หมูที่ 9) บานโบสถ (ซอยบอกระโดน) 99,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

33 โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมตะแกรงฝาปด(หมูที่ 9) บานโบสถ จํานวน 3 

ซอย (1)ซอยหนาบานผูชวยชาติ (2)ซอยบานนางรอง (3)ซอยบานนายวิเชียร

120,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

34 โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูที่ 10) บานใหม (ซอยทุงขวางตะวัน) 2,520,000.00         งบประมาณอบต. E-AUCTION กองชาง

35 โครงการวางทอระบายน้ํา (หมูที่ 10) บานใหม   (สายเลียบถนนระหวางบานนาง

เที่ยว)

95,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

36 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  (หมูที่ 10)  บานใหม  (สายเลียบคลองชลประทาน 

คลอง 4L)

99,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

37 โครงการซอมแซมถนน  คสล. (หมูที่ 10) บานใหม  (ชวงหมูที่ 10 ถึง หมูที่ 3)   ปู

แอสฟสติก คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.05 เมตร

562,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

38 โครงการวางทอระบายน้ํา (หมูที่ 11) บานปรางคพะโค (จากทํานบหมวดเฉลิม ถึง 

คลองตะคุ)

40,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

39 โครงการวางทอระบายน้ํา  (หมูที่ 11)  บานปรางคพะโค  (ทํานบนายเลิศ               

(คลองตะคุ))

99,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

40 โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูที่ 11) บานปรางคพะโค (สายเลียบคลอง

ชลประทาน สาย  38  นาตาปว)

185,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง



หนาที่ 4 จาก 13

ปงบประมาณลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2558 ถึง 2560)

ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ผด. 4

41 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูที่ 11) บานปรางคพะโค (ซอยบานนางนอย) 25,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

42 โครงการวางทอระบายน้ํา  คสล.  (หมูที่ 11) บานปรางคพะโค  (จากบานนายทิม    

 แกนกระโทก ถึง บานนายสุวรรณ  วัดสําโรง)

3,000,000.00         งบประมาณอบต. E-AUCTION กองชาง

43 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. (หมูที่ 11)บานปรางคพะโค   (จากสะพาน               

 ลําพระเพลิงถึงหนาอบต.กระโทก)

700,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

44 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. (หมูที่ 11) บานปรางคพะโค   (หนาบานนาย

ประกอบ และหนาโรงน้ําแข็ง) พรอมบอพักน้ําและติดตั้งตะแกรงเหล็ก

500,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

45 โครงการกอสรางถนน คสล.  (หมูที่ 11)  บานปรางคพะโค  จํานวน  2  ซอย   (1) 

ซอยนารีสมบูรณ  (2) ซอยนายเฉลิม

240,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

46 โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมตะแกรงเหล็ก  (หมูที่ 11)  บานปรางคพะโค 

(ซอยบานนายแข)

90,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

47 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูที่ 11) บานปรางคพะโค  (เลียบคลอง

ชลประทานฝงซายคลองสาย 1R-2R จากถนนดําถึงนานายเชิด)

120,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

48 โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูที่ 13) บานคลองทาแร (ซอยชื่นฤทัย 3) 75,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

49 โครงการซอมแซมไหล ถนนคสล. (หมูที่ 3) บานดอนใหญ (สายบานดอนใหญถึง

บานหนองคลา)

60,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

50 โครงการซอมแซมไหล ถนน คสล. (หมูที่ 3)   บานดอนใหญ  (ซอยตะวันออกบาน

ดอนใหญ)

20,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

51 โครงการซอมแซมไหลถนนทางเขาวัดโบสถ (หมูที่ 8) บานชะอม 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง



หนาที่ 5 จาก 13

ปงบประมาณลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2558 ถึง 2560)

ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ผด. 4

52 โครงการขยายไหลถนน พรอมวางทอ (หมูที่ 10) บานโบสถ  (จากบานนางเสงี่ยม

ถึงทอลอด)

130,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

53 โครงการตอเติมศาลาประชาคม (หมูที่ 5) บานพะโค 350,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

54 โครงการถมดินบริเวณสระวัดดอนใหญพรอมวางทอระบายน้ํา   (หมูที่ 3)               

 บานดอนใหญ

453,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

55 โครงการถมดิน (หมูที่ 8) บานชะอม (บริเวณคลองติดหนาบาน อบต.ตุย) 140,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

56 โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงคพรอมเครื่องออกกําลังกาย (หมูที่ 9)          

 บานโบสถ

250,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

57 โครงการเทคอนกรีตสนามเด็กเลน พรอมชุดอุปกรณออกกําลังกาย และทํารั้วรอบ

สนามเด็กเลน (หมูที่ 13) บานคลองทาแร

180,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

58 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ (หมูที่ 4) บานโคกกระสังข บริเวณถนนเลียบ

คลองชลประทาน (สะพานดํา) จํานวน 10 โคม พรอมสายดับ

50,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

59 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ในหมูบาน (หมูที่ 9) บานโบสถ 50,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

60 โครงการจัดจางทําชุดสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย ม.3,ม.5 และ 

ม.10

100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

61 โครงการกอสรางและติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสาธารณะ ม.2,ม.3,ม.5 และ 

ม.8

400,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

62 โครงการกอสรางบานคนจน จํานวน 1 หลัง 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา สํานักงานปลัด

63 โครงการจัดตั้งศูนยสามวัยของ อบต.กระโทก 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา สํานักงานปลัด



หนาที่ 6 จาก 13

ปงบประมาณลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2558 ถึง 2560)

ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ผด. 4

64 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา ประจําหมูบาน 72,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา สวนการศึกษาฯ

65 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย  จํานวน 5 ชุด พรอมเทปูน  (หมูที่ 6)  บานโพธิ์เงิน 140,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา สวนการศึกษาฯ

66 โครงการจัดซื้ออุปกรณซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.กระโทก 50,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

67 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับใชในการปฏิบัติงานในสวนราชการของอบต.กระโทก 200,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา ทุกสวนราชการ

68 โครงการจัดทําปายจราจรและอุปกรณตาง ๆ ในหมูบาน หมูที่ 2,5,10,11 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

69 โครงการขุดลอกเหมือง (หมูที่ 2) บานหนองคลา (บริเวณคลองตะแบก) 98,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

70 โครงการขุดลอกเหมือง (หมูที่ 2) บานหนองคลา 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

71 โครงการขุดลอกคลอง (หมูที่ 6) บานโพธิ์เงิน (ตอจากบอกระโดน) 50,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

72 โครงการขุดลอกเหมืองดาดคอนกรีต (หมูที่ 8) บานชะอม (สายคลองตาออน) 528,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

73 โครงการกอสรางดาดเหมืองคอนกรีต (หมูที่ 10) บานใหม (บริเวณคลอง

ชลประทานถึงบานนายประหยัด)

75,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

74 โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะประโยชน (หมูที่ 10) บานใหม   (จากบานนายชล

 จิตรครบุรี ถึงคอกหม)ู

50,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

75 โครงการซอมแซมเหมืองไสไกคลองชลประทานในเขตพื้นที่ อบต.กระโทก 50,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

76 โครงการขุดลอกบอกักเก็บน้ําบริเวณ อบต.กระโทก 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

77 โครงการกอสรางโรงเรือนการเกษตรบานพะโค (หมูที่ 5) 250,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

78 โครงการปรับปรุงหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก 200,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา สวนการศึกษา

79 โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูที่ 10) บานใหม (ซอยทุงขวางตะวัน) 2,520,000.00         งบประมาณอบต. E-AUCTION กองชาง



หนาที่ 7 จาก 13

ปงบประมาณลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2558 ถึง 2560)

ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ผด. 4

80 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. (หมูที่ 11) บานปรางคพะโค    (จากบานนายทิม    

 แกนกระโทก ถึงบานนายสุวรรณ  วัดสําโรง)

3,000,000.00         งบประมาณอบต. E-AUCTION กองชาง

81 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย  สําหรับหมูบาน หมูที่ 3,5,9,10 2,000,000.00         งบประมาณอบต. E-AUCTION กองชาง

82 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด แบบไรสายบริเวณพื้นที่  อบต.กระโทก 3,000,000.00         งบประมาณอบต. E-AUCTION กองชาง

2559 1 โครงการปรับภูมิทัศนรอบปรางคพะโค 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

2 โครงการกอสรางอาคารสันทนาการของ อบต.กระโทก 1,000,000.00         งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนคสล.(หมูที่ 2)บานหนองคลา (ซอยสุขใจ) 120,900.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

4 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (หมูที่ 2) บานหนองคลา-ปูแอสฟสติก 

 คอนกรีตทับถนนเสริมเหล็กหนา 0.05 เมตร

540,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

5 โครงการซอมแซมถนน คสล. (หมูที่ 3 -หมูที่ 10)  บานดอนใหญ  ปูแอสฟสติก  

คอนกรีตทับถนนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.05 เมตร

562,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

6 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (หมูที่ 3) บานดอนใหญ (ซอยขางวัด) 10,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

7 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูที่ 3) บานดอนใหญ (ซอยอาคเนย) 140,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูที่ 3) บานดอนใหญ (สายหนองตาแฝก) 150,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

9 โครงการวางทอระบายน้ํา (หมูที่ 4) บานโคกกระสังข 35,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

10 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก (หมูที่ 5) บานพะโค (สายเลียบลํามูล) 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

11 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (หมูที่ 5) บานพะโค (ซอยบานนายมานะ) 150,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

12 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูที่ 8) บานชะอม (ซอยกลางทุง) 210,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

13 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก (หมูที่ 8) บานชะอม (สายดอนละกอ ชวงที่ 1) 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง



หนาที่ 8 จาก 13

ปงบประมาณลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2558 ถึง 2560)

ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ผด. 4

14 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก (หมูที่ 8) บานชะอม (สายคลองตาออน) 99,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

15 โครงการวางทอระบายน้ําเสีย (หมูที่ 9) บานโบสถ (บริเวณถนน) 99,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

16 โครงการวางทอระบายน้ําเสีย (หมูที่ 9) บานโบสถ (บริเวณบอยืมชลประทาน       

จํานวน 3 จุด (วางทอคูขนาด 100x100)) ชวงศาลา

60,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

17 โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูที่ 10) บานใหม (ซอยบานนายดาว) 95,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

18 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ตอจากเดิม (หมูที่ 10) บานใหม (ซอยทุงขวางตะวัน) 294,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

19 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (หมูที่ 10) บานใหม (ซอยสวรรคบานนา) 120,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

20 โครงการวางทอลอด คสล. (หมูที่ 10) บานใหม (ซอยประปาถึงคอกหม)ู 15,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

21 โครงการเสริมคันดินพรอมลงหินคลุก  (หมูที่ 10)  บานใหม  (ถนนเขาทํานบคลอง

ไผ)

54,600.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

22 โครงการวางทอระบายน้ํา  (หมูที่ 11)  บานปรางคพะโค  (จากบานหมวดนบถึง

ลาบบานบิง)

40,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

23 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.  พรอมบอพักตะแกรงเหล็ก  (จากศาลาบานดอน

ถึงหนาบานนายณรงคเดช) (หมูที่ 11) บานปรางคพะโค

600,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

24 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  (หมูที่ 11)  บานปรางคพะโค   จํานวน  3  ซอย  (1) 

ซอยเหมืองไสไกคลองชางตาย (2) ซอยบานนายเดชา (3) ซอยบานนางเอื้อย

104,500.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

25 โครงการกอสรางสะพาน คสล.เขาวัดโบสถคงคาลอมและขยายสะพานหนา            

  วัดโบสถคงคาลอม (หมูที่ 8) บานชะอม

600,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

26 โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ (หมูที่ 5) บานพะโค 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง



หนาที่ 9 จาก 13

ปงบประมาณลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2558 ถึง 2560)

ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ผด. 4

27 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จํานวน 5 จุด (โคมไฟคู) (หมูที่ 10) บานใหม 

(1)ซอยบานนายเฉลิม     (2)ซอยบานนายกลับ    (3)ซอยบานนายเสา   (4)ซอยบาน

นายอัด  (5)ซอยประปา

50,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

28 โครงการจัดซื้ออุปกรณซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.กระโทก 50,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

29 โครงการกอสรางบานคนจน จํานวน 1 หลัง 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา สํานักงานปลัด

30 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา ประจําหมูบาน 72,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา สวนการศึกษาฯ

31 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับใชในการปฏิบัติงานในสวนราชการของอบต.กระโทก 200,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา ทุกสวนราชการ

32 โครงการจัดทําปายจราจรและอุปกรณตาง ๆ ในหมูบาน หมูที่ 2,5,10,11 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

33 โครงการสงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซื้อรถฉุกเฉิน) 500,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา สํานักงานปลัด

34 โครงการปรับเปลี่ยนกลองวงจรปดเปนระบบอินฟาเรด และสามารถบันทึก

หนวยความจําภาพไดอยางนอย 1 สัปดาห

400,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

35 โครงการซอมแซมฝายคลองไผ (หมูที่ 3) บานดอนใหญ 140,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

36 โครงการกอสรางทํานบกั้นน้ําคลองสาร (หมูที่ 5) บานพะโค 350,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

37 โครงการซอมแซมฝายน้ําลนวังน้ําเขียว (หมูที่ 5) บานพะโค 90,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

38 โครงการกอสรางคลองสงน้ําของมูลบน (หมูที่ 10) บานใหม (ตามเหมือง

สาธารณะประโยชนเดิมที่ทุงนาตาวัง)

99,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

39 โครงการขุดลอกคลองหนองไสไก (หมูที่ 11) บานปรางคพะโค (จากทํานบกก

กระโดนสะพานกลางทุง)

30,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง



หนาที่ 10 จาก 13

ปงบประมาณลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2558 ถึง 2560)

ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ผด. 4

40 โครงการขุดลอกเหมืองชลประทาน (หมูที่ 11) บานปรางคพะโค 50,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

41 โครงการซอมแซมทํานบคลองโพธิ์เหนือ หมูที่ 11 บานปรางคพะโค 200,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

42 โครงการกอสรางโรงเรือนการเกษตรบานพะโค (หมูที่ 5) 50,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

43 โครงการเสริมคันกั้นน้ําลําพระเพลิง (หมูที่ 11) บานปรางคพะโค (จากฝาย-ลําตาบด) 1,500,000.00         งบประมาณอบต. E-AUCTION กองชาง

2560 1 โครงการปรับภูมิทัศนรอบปรางคพะโค 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

2 โครงการกอสรางบานพักของพนักงาน อบต.กระโทก 500,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

3 โครงการเสริมถนนลูกรัง (หมูที่ 2) บานหนองคลา (ชวงนานายแสน) 60,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

4 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (หมูที่ 2) บานหนองคลา (สายหนองสรวง) 40,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูที่ 3) บานดอนใหญ (ซอยบานนางออง) 50,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

6 โครงการวางทอขามคลองสาระเทศ (หมูที่ 3) บานดอนใหญ จํานวน 7 ทอน 35,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

7 โครงการกอสรางถนน คสล.(หมูที่ 3) บานดอนใหญ (ซอยบานนายบุญช)ู 252,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 2 ขางรอบหมูบาน (หมูที่ 3) บานดอนใหญ 30,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

9 โครงการวางทอระบายน้ํา (หมูที่ 5) บานพะโค (สายคลองโพธิ์) 35,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

10 โครงการกอสราง คสล. (หมูที่ 5) บานพะโค (ซอยบานนางใย) 180,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

11 โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูที่ 5) บานพะโค (ซอยบานนางเกต)ุ 56,700.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

12 โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูที่ 5) บานพะโค (ซอยบานนายจอย) 36,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

13 โครงการซอมแซมถนน คสล. (หมูที่ 6) บานโพธิ์เงิน (ขางบานนายชิด) 99,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

14 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก (หมูที่ 8) บานชะอม (สายดอนละกอ ชวงที2่) 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง



หนาที่ 11 จาก 13

ปงบประมาณลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2558 ถึง 2560)

ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ผด. 4

15 โครงการวางทอบล็อกคอนเวิรต (หมูที่ 8) บานชะอม (บริเวณทาโบสถ)                  

พรอมปรับถมดิน

200,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

16 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูที่ 9) บานโบสถ (ซอยไปทุงนา) 99,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

17 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูที่ 10) บานใหม (สายเลียบชลประทานสาย 6 

จากนานายออนถึงทางเขาหนองอีกอม)

50,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

18 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค (หมูที่ 6) บานโพธิ์เงิน 400,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

19 โครงการถมดินบริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน กลางบานหนองคลา (หมูที่ 2)     

บานหนองคลา

100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

20 โครงการกอสรางสวนสาธารณะ (หมูที่ 2) บานหนองคลา (รอบสระหนองคลา) 500,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

21 โครงการกอสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะ (หมูที่ 3) บานดอนใหญ   (บริเวณ   

 วัดดอนใหญ)

500,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

22 โครงการกอสรางสนามเด็กเลน  (หมูที่ 3)  บานดอนใหญ  (บริเวณปาชาวัดดอน

ใหญ)

200,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

23 โครงการนํารองการจัดทําเสนทางสัญจรดวยรถจักรยาน (Bicycle Land) ในเขต

พื้นที่ อบต.กระโทก

500,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

24 โครงการกอสรางประปาหมูบาน (หมูที่ 11) บานปรางคพะโค (สระหมาก) 400,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

25 โครงการกอสรางบานคนจน จํานวน 1 หลัง 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา สํานักงานปลัด

26 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา ประจําหมูบาน 72,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา สวนการศึกษาฯ

27 โครงการจัดทําปายจราจรและอุปกรณตาง ๆ ในหมูบาน หมูที่ 2,5,10,11 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง



หนาที่ 12 จาก 13

ปงบประมาณลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2558 ถึง 2560)

ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ผด. 4

28 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. (หมูที่ 2) บานหนองคลา  (บริเวณทางขาม     

 อาวใหญ)

950,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

29 โครงการจัดซื้ออุปกรณซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.กระโทก 50,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

30 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับใชในการปฏิบัติงานในสวนราชการของอบต.กระโทก 200,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

31 โครงการขุดลอกคลอง (หมูที่ 2) บานหนองคลา (บริเวณคลองหนองเรือ) 174,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

32 โครงการกอสรางฝายน้ําลน (หมูที่ 2) บานหนองคลา (บริเวณทํานบอาจารยพุด) 300,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

33 โครงการขุดลอกคลองไผ (จากทํานบตาฮุงถึงวังไผ) (หมูที่ 5) บานพะโค 446,800.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

34 โครงการขุดลอกคลองสาระเทศ (หมูที่ 5) บานพะโค 80,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

35 โครงการขุดลอกสระหนองแฟบ (หมูที่ 9) บานโบสถ 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

36 โครงการขุดลอกเหมืองดาดคอนกรีต (หมูที่ 9) บานโบสถ (ซอยบอกระโดนจาก

คลองชลประทานถึงคลองทางหลวง)

314,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

37 โครงการกอสรางดาดเหมืองคอนกรีต (หมูที่ 9) บานโบสถ 200,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

38 โครงการขุดลอกคูคลองในหมูบาน (หมูที่ 9) บานโบสถ 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

39 โครงการกอสรางดาดเหมือนคอนกรีต (หมูที่ 10) บานใหม (สายทุงนาดอน) 320,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

40 โครงการซอมแซมทํานบตามเขื่อนลําพระเพลิง (หมูที่ 10) บานใหม 100,000.00            งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

41 โครงการกอสรางทํานบกั้นน้ําปรักนา (หมูที่ 10) บานใหม (นานายสมพงษ) 500,000.00            งบประมาณอบต. สอบราคา กองชาง

42 โครงการปรับปรุงทํานบคลองสารเทศ (หมูที่ 10) บานใหม 50,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

43 โครงการซอมแซมทํานบกกกระโดน (หมูที่ 11) บานปรางคพะโค 25,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง

44 โครงการกอสรางโรงเรือนการเกษตรบานพะโค (หมูที่ 5) 50,000.00              งบประมาณอบต. ตกลงราคา กองชาง



หนาที่ 13 จาก 13

ปงบประมาณลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) วงเงินจัดหา (บาท) แหลงเงิน วิธีการจัดหา หนวยงานเจาของเงิน หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2558 ถึง 2560)

ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ผด. 4

45 โครงการปูผิวทางถนนบานพะโค(หมูที่ 5)ดวยแอสฟลติสคอนกรีต 1,730,300.00         งบประมาณอบต. E-AUCTION กองชาง

46 โครงการขุดลอกคลองโพธิ์ (หมูที่ 11)บานปรางคพะโค แบงออกเปน 3 ชวงดังนี้     

    1.ขุดลอกคลองเหมืองดาบด 2.ขุดลอกคลองโพธิ์เหนือ 3.ขุดลอกคลองโพธิ์ใต

2,500,000.00         งบประมาณอบต. E-AUCTION กองชาง

ลงชื่อ.........................................................................ผูจัดทํา                   ลงชื่อ.............................................................ผูรับผิดชอบ

          (  นางสาวบุญฐิตา   เผื่อนภิญโญ )                          (  นางสาวอํานวย   จอกกระโทก  )

                   เจาพนักงานพัสดุ                     ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

                                                 ลงชื่อ...........................................................................ผูรับรอง

                                                        (  นายสุรศักดิ์    เสนีวงศ ณ อยุธยา )

                                                        ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกระโทก


	ผด.4 รวม ปี 58-60

