
                                                                
 

                                                                    แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1)                                   ผด.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่ ช่วงเวลาที่เริ่มจดัหา รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

1 ธันวาคม 2564 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ต าบล 
ทะเมนชัย จงัหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียด
โครงการ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
320 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งปา้ยโครงการ จ านวน 1 ป้ายและ
ป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย
ก าหนด                          

กองช่าง 
 

- - จ่ายขาด 
เงินสะสม 

500,000.- 
 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 
60 

 

2 ธันวาคม 2564 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท  
ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดโครงการ  
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด Ø 
0.30  เมตร  จ านวน 6 ท่อน ปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  875 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้ายและปา้ยแนะน าโครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย รายละเอียดอื่นๆ ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัยก าหนด                            

กองช่าง 
 

- - จ่ายขาด 
เงินสะสม 

500,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

 
60 

 

 
 
 



 
 

                                                                    แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1)                                   ผด.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่ ช่วงเวลาที่เริ่มจดัหา รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

3 ธันวาคม 2564 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร   รายละเอียด
โครงการ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมิาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800  ตารางเมตร 
วางท่อขนาด Ø. 0.30 เมตร จ านวน 5 
ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้ายและปา้ยแนะน าโครงการ จ านวน 1 
ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทะเมนชัยก าหนด   

กองช่าง 
 

- - จ่ายขาด 
เงินสะสม 

457,000.- 
 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 
60 

 

4 ธันวาคม 2564 โครงการ ก่อสร้างถนนดินยกระดบับดอัด 
พร้อมลงหินคลุกเกรดปรับแต่ง  หมู่ที่ 9  
บ้านหนองบัว  รายละเอียดโครงการ  
ก่อสร้างถนนดินยกระดับบดอัด พร้อมลง
หินคลุกเกรดปรับแต่ง ขนาดกว้าง  3.00 
เมตร ยาว 684 เมตร ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 1,778.40 ลูกบาศกเ์มตร. ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า  205.20 ลูกบาศก์
เมตร วางท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 
เมตร จ านวน 16 ท่อน จ านวน 4 จุด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย
ก าหนด    

กองช่าง 
 

- - จ่ายขาด 
เงินสะสม 

276,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

 
60 

 

 
 
 



 
 

                                                                    แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1)                                   ผด.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่ ช่วงเวลาที่เริ่มจดัหา รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

5 ธันวาคม 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย  
ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์  รายละเอียดโครงการ  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 178 
เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้ายและปา้ยแนะน าโครงการ จ านวน  
1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลทะ
เมนชัยก าหนด                            

กองช่าง 
 

- - จ่ายขาด 
เงินสะสม 

500,000.- 
 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 
60 

 

6 ธันวาคม 2564 โครงการ ก่อสร้างถนนลงหินคลกุ  หมู่
ที่ 11 บ้านหนองน้ าขุน่   ต าบลทะเมน
ชัย อ าเภอ      ล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์  รายละเอียดโครงการ ก่อสร้าง
ถนนลงหินคลุก  กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 2,650 เมตรหนา 0.10 เมตร 
ปริมาณหินคลุกไมน่้อยกว่า 795 
ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งปา้ยโครงการ 
จ านวน 1 ปา้ยและป้ายแนะน า
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย รายละเอียด
อื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัยก าหนด  

กองช่าง 
 

- - จ่ายขาด 
เงินสะสม 

417,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

 
60 

 

 
 
 
 



 

                                                                    แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1)                                   ผด.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่ ช่วงเวลาที่เริ่มจดัหา รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

7 ธันวาคม 2564 โครงการ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลล์ติก 
ทับถนนคอนกรีตเดมิ  หมู่ท่ี 11 บ้าน
หนองน้ าขุ่น   ต าบลทะเมนชัย อ าเภอ ล า
ปลายมาศ จังหวัดบุรรีัมย ์ รายละเอียด
โครงการ ซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟลัล์ติก
ทับถนนคอนกรีตเดมิ กว้าง  5.00 เมตร 
ยาว 365 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ปริมาณแอสฟลัล์ติกไม่น้อยกว่า  1,825 
ตารางเมตร   พร้อมตดิตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้ายและป้ายแนะน าโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทะเมนชัยก าหนด  

กองช่าง 
 

- - จ่ายขาด 
เงินสะสม 

500,000.- 
 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 
60 

 

8 ธันวาคม 2564 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 12 บ้านบตุารติ  ต าบลทะเมนชัย 
อ าเภอ  ล าปลายมาศ จังหวดับุรรีมัย ์  
รายละเอียดโครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาดกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  220 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880  
ตารางเมตร. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้ายและป้ายแนะน าโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทะเมนชัยก าหนด 

กองช่าง 
 

- - จ่ายขาด 
เงินสะสม 

500,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

 
60 

 

 
 

 
 
 



 

                                                                    แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1)                                   ผด.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่ ช่วงเวลาที่เริ่มจดัหา รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

9 ธันวาคม 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที ่15  บ้านหนองม่วงใต้  ต าบล 
ทะเมนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์ รายละเอียด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาว 177 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรตีไม่น้อย
กว่า  890 ตารางเมตร . วางท่อคอนกรีต
ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 6 ท่อน   
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
และป้ายแนะน าโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย
ก าหนด       

กองช่าง 
 

- - จ่ายขาด 
เงินสะสม 

500,000.- 
 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 
60 

 

10 ธันวาคม 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที ่16 บ้านน้อยพัฒนา  ต าบลทะเมน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย ์ รายละเอียดโครงการ   
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 219 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 876 ตารางเมตร วางท่อขนาด Ø 
0.30 เมตร จ านวน 5 ท่อน  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายและป้าย
แนะน าโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย
ก าหนด                      

กองช่าง 
 

- - จ่ายขาด 
เงินสะสม 

500,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

 

60  

 
 

 
 
 



 
 
 

                                                                    แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1)                                   ผด.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่ ช่วงเวลาที่เริ่มจดัหา รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง 
มอบงาน 

(วัน) 
หมายเหต ุแผนงาน/งาน/

โครงการ 
จ านวน (บาท) ประเภท 

จ านวน 
(บาท) 

11 ธันวาคม 2564 . โครงการ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลล์ติกทับถนนคอนกรีตเดิม  หมู่ที่ 
17 บ้านใหม่อัมพวัน  ต าบลทะเมนชัย 
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  
รายละเอียดโครงการ ซ่อมสร้างผิว
จราจรแอสฟัลล์ติกทบัถนนคอนกรีต
เดิม   กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  426 
เมตร หนา 0.+04 เมตร ปริมาณแอส
ฟัลล์ติกไมน่้อยกว่า  1,704 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้ายและปา้ยแนะน าโครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย รายละเอียดอื่นๆ ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัยก าหนด   

กองช่าง 
 

- - จ่ายขาด 
เงินสะสม 

475,000.- 
 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 
60 

 

 

  
           (ลงช่ือ)   อิสระภักดิ์   เสนานอก  เจ้าหน้าท่ี              (ลงช่ือ)     อุราวัลย์   เธียรจรสัวงศ์     หัวหน้าเจ้าหน้าที ่                              (ลงช่ือ)       ชดาภา  สุดสายเนตร    ปลดั อบต. 
                   (นางอิสระภักดิ์   เสนานอก)           (นางสาวอุราวัลย์   เธียรจรสัวงศ์)                             (นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร)                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                          
 


