
แบบ ผด.3
ล ำดับท่ี หน่วยงำน แหล่งเงิน จ ำนวน (บำท) ช่วงเวลำ เบิกจ่ำยแล้ว คงเหลือ ก ำหนดส่งมอบของ/ หมำยเหตุ

เจ้ำของเงิน ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ 1 2 3 4 5 จ ำนวน (บำท) จ ำนวน (บำท) งำนงวดสุดท้ำย

1 ส ำนักปลัด งปม. 700,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 225,770.00     474,230.00     31-มี.ค.-63

2 กองคลัง งปม. 100,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 2,000.00         98,000.00       31-ม.ค.-63 โอนเพ่ิม13/12/2562

3 กองกำรศึกษำ งปม. 180,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 83,294.00       96,706.00       31-มี.ค.-63

4 กองสำธำรณสุข งปม. 260,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 136,400.00     123,600.00     31-มี.ค.-63

5 กองสวัสดิกำรสังคม งปม. 120,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 41,760.00       78,240.00       31-มี.ค.-63

6 กองช่ำง งปม. 200,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 52,500.00       147,500.00     31-มี.ค.-63

1,560,000.00    

7 ส ำนักปลัด งปม. 50,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 9,200.00         40,800.00       26-ก.พ.-63

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

8 ส ำนักปลัด งปม. 100,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                100,000.00     

9 ส ำนักปลัด งปม. 50,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 12,430.00       37,570.00       02-ม.ค.-63

10 ส ำนักปลัด งปม. 20,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                20,000.00       

11 กองสำธำรณสุข งปม. 10,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                10,000.00       

12 กองสำธำรณสุข งปม. 110,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                110,000.00     

13 กองสวัสดิกำรสังคม งปม. 50,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                50,000.00       

14 กองกำรศึกษำ งปม. 247,300.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 140,300.00     107,000.00     20-ก.พ.-63 โอนลด26/3/2563

15 กองกำรศึกษำ งปม. 200,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 166,305.00     33,695.00       11-ม.ค.-63

16 กองกำรศึกษำ งปม. 140,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 140,000.00     -                27-ม.ค.-63

17 กองกำรศึกษำ งปม. 20,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                20,000.00       

18 กองสำธำรณสุข อุดหนุน 71,200.00          1 มี.ค. 63-30 ก.ย. 63 / 64,000.00       7,200.00         13-มี.ค.-63 อุดหนุน

1,018,500.00    

19 ส ำนักปลัด งปม. 200,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 101,476.90     98,523.10       01-เม.ย.-63 โอนเพ่ิม12/3/2563

20 กองคลัง งปม. 20,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 8,400.00         11,600.00       27-มี.ค.-63

21 กองกำรศึกษำ งปม. 20,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 1,498.00         18,502.00       26-มี.ค.-63

22 กองสำธำรณสุข งปม. 50,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 23,100.00       26,900.00       31-มี.ค.-63

23 กองสวัสดิกำรสังคม งปม. 10,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                10,000.00       

24 กองช่ำง งปม. 100,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 3,310.00         96,690.00       03-ม.ค.-63

400,000.00       

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

โครงกำรถวำยเทียนจ ำน ำพรรษำ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคฯ

โครงกำรวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ

โครงกำรแข่งขันกีฬำท้องถ่ินสัมพันธ์อ ำเภอศรีเทพ (เจ้ำภำพ)

โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ

โครงกำรบวงสรวงเจ้ำพ่อศรีเทพ

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ในกำรป้องกันไวรัสโคโรน่ำฯ

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 7 วันอันตรำย

โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพงำนกู้ชีพ กู้ภัย

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกพ้ืนท่ีต ำบลคลองกระจัง

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

(หน่วย)

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ผลกำรด ำเนินงำน

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 งวดท่ี 1 (ตุลำคม-มีนำคม)

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง งวดท่ี 2 (เมษำยน-มิถุนำยน)

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  มีนำคม  2563 งวดท่ี 3 (กรกฎำคม-กันยำยน)

รำยกำร/จ ำนวน 



แบบ ผด.3
ล ำดับท่ี หน่วยงำน แหล่งเงิน จ ำนวน (บำท) ช่วงเวลำ เบิกจ่ำยแล้ว คงเหลือ ก ำหนดส่งมอบของ/ หมำยเหตุ

เจ้ำของเงิน ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ 1 2 3 4 5 จ ำนวน (บำท) จ ำนวน (บำท) งำนงวดสุดท้ำย(หน่วย)

ผลกำรด ำเนินงำน

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 งวดท่ี 1 (ตุลำคม-มีนำคม)

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง งวดท่ี 2 (เมษำยน-มิถุนำยน)

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  มีนำคม  2563 งวดท่ี 3 (กรกฎำคม-กันยำยน)

รำยกำร/จ ำนวน 

25 ส ำนักปลัด งปม. 100,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 32,958.00       67,042.00       06-ม.ค.-63

26 กองคลัง งปม. 100,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 67,172.00       32,828.00       12-มี.ค.-63

27 กองกำรศึกษำ งปม. 7,000.00           1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 6,982.00         18.00             26-มี.ค.-63

28 กองสำธำรณสุข งปม. 15,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 14,378.00       622.00           27-มี.ค.-63

29 กองสวัสดิกำรสังคม งปม. 20,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                20,000.00       

30 กองช่ำง งปม. 20,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 13,738.00       6,262.00         06-ม.ค.-63

262,000.00       

31 ส ำนักปลัด งปม. 10,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 9,997.00         3.00               27-ม.ค.-63

32 กองกำรศึกษำ งปม. 30,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                30,000.00       

40,000.00        

33 กองช่ำง งปม. 200,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 59,165.00       140,835.00     01-เม.ย.-63

34 กองช่ำง งปม. 10,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 2,778.00         7,222.00         31-ต.ค.-62

35 ส ำนักปลัด งปม. 80,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                80,000.00       

36 ส ำนักปลัด งปม. 70,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                70,000.00       

360,000.00       

37 กองคลัง งปม. 400,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 126,469.70     273,530.30     10-มี.ค.-63

38 กองสำธำรณสุข งปม. 50,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 16,893.70       33,106.30       07-มี.ค.-63

450,000.00       

39 ส ำนักปลัด งปม. 20,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                20,000.00       

40 กองสำธำรณสุข งปม. 142,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 99,000.00       43,000.00       12-พ.ย.-62 โอนเพ่ิม31/3/2563

162,000.00       

41 ส ำนักปลัด งปม. 10,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                10,000.00       

42 กองคลัง งปม. 10,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                10,000.00       

43 กองสำธำรณสุข งปม. 5,000.00           1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                5,000.00         

44 กองช่ำง งปม. 5,000.00           1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                5,000.00         

30,000.00        

45 ส ำนักปลัด งปม. 100,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 35,800.00       64,200.00       06-ม.ค.-63

46 กองคลัง งปม. 50,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 29,400.00       20,600.00       12-มี.ค.-63

47 กองกำรศึกษำ งปม. 30,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                30,000.00       

48 กองสำธำรณสุข งปม. 20,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 6,000.00         14,000.00       23-มี.ค.-63วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

วัสดุก่อสร้ำง

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

วัสดุส ำนักงำน

วัสดุส ำนักงำน

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน

วัสดุส ำนักงำน

วัสดุส ำนักงำน

วัสดุส ำนักงำน



แบบ ผด.3
ล ำดับท่ี หน่วยงำน แหล่งเงิน จ ำนวน (บำท) ช่วงเวลำ เบิกจ่ำยแล้ว คงเหลือ ก ำหนดส่งมอบของ/ หมำยเหตุ

เจ้ำของเงิน ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ 1 2 3 4 5 จ ำนวน (บำท) จ ำนวน (บำท) งำนงวดสุดท้ำย(หน่วย)

ผลกำรด ำเนินงำน

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 งวดท่ี 1 (ตุลำคม-มีนำคม)

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง งวดท่ี 2 (เมษำยน-มิถุนำยน)

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  มีนำคม  2563 งวดท่ี 3 (กรกฎำคม-กันยำยน)

รำยกำร/จ ำนวน 

49 กองสวัสดิกำรสังคม งปม. 10,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 10,000.00       

50 กองช่ำง งปม. 30,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 23,500.00       6,500.00         16-มี.ค.-63

240,000.00       

51 ส ำนักปลัด งปม. 15,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                15,000.00       

52 กองกำรศึกษำ งปม. 2,545,570.00     1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 1,152,892.78   1,392,677.22   25-มี.ค.-63

2,560,570.00    

53 ส ำนักปลัด งปม. 20,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                20,000.00       

54 ส ำนักปลัด งปม. 15,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 15,000.00       -                23-มี.ค.-63

55 ส ำนักปลัด งปม. 5,000.00           1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                5,000.00         

56 ส ำนักปลัด งปม. 1,400.00           1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                1,400.00         

57 กองคลัง งปม. 60,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 60,000.00       -                12-มี.ค.-63

58 กองคลัง งปม. 1,400.00           1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                1,400.00         

59 กองกำรศึกษำ งปม. 2,500.00           1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                2,500.00         

60 กองสำธำรณสุข งปม. 5,000.00           1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                5,000.00         

61 กองสวัสดิกำรสังคม งปม. 1,400.00           1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                1,400.00         

91,700.00        

62 ส ำนักปลัด งปม. 59,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 58,000.00       1,000.00         31-ม.ค.-63

63 กองสำธำรณสุข งปม. 118,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 118,000.00     -                12-พ.ย.-62

64 ส ำนักปลัด งปม. 79,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 79,000.00       -                12-พ.ย.-62

65 กองช่ำง งปม. 2,520,000.00     1 ส.ค. 63-30 ก.ย. 63 -                2,520,000.00   

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกำลท่ี 10

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

โครงกำรโคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว

แบบเสำก่ิงเด่ียว พร้อมติดต้ัง หมู่ท่ี 1- 18 จ ำนวน 36 จุด

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

สัญญำณไฟฉุกเฉินแบบเหล่ียมเพชร (ไฟ LED-แฟลช)

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เคร่ืองพ่นหมอกควัน

ครุภัณฑ์อ่ืน

อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card)

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA

อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA

อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card)

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2KVA

วัสดุอำหำรเสริม (นม)

รายจ่ายอ่ืน

โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของ อบต.

ค่าครุภัณฑ์

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง



แบบ ผด.3
ล ำดับท่ี หน่วยงำน แหล่งเงิน จ ำนวน (บำท) ช่วงเวลำ เบิกจ่ำยแล้ว คงเหลือ ก ำหนดส่งมอบของ/ หมำยเหตุ

เจ้ำของเงิน ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ 1 2 3 4 5 จ ำนวน (บำท) จ ำนวน (บำท) งำนงวดสุดท้ำย(หน่วย)

ผลกำรด ำเนินงำน

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 งวดท่ี 1 (ตุลำคม-มีนำคม)

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง งวดท่ี 2 (เมษำยน-มิถุนำยน)

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  มีนำคม  2563 งวดท่ี 3 (กรกฎำคม-กันยำยน)

รำยกำร/จ ำนวน 

66 กองช่ำง งปม. 60,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                60,000.00       

67 กองช่ำง งปม. 198,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                198,000.00     

68 กองช่ำง งปม. 71,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                71,000.00       

69 กองช่ำง งปม. 76,700.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                76,700.00       

70 กองช่ำง งปม. 293,900.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                293,900.00     

71 กองช่ำง งปม. 300,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                300,000.00     

72 กองช่ำง งปม. 296,600.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                296,600.00     

73 กองช่ำง งปม. 161,800.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                161,800.00     

74 กองช่ำง งปม. 160,500.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                160,500.00     โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยค ำพอง  ก่อมขุนทด

หมู่ท่ี 15 บ้ำนวังด่ำน ขนำด 3.00×85×0.15 เมตร มีลูกรังไหล่ทำง รำยละเอียด

ตำมแบบแปลน กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย ท.1-05

หมู่ท่ี 2 บ้ำนหนองสรวง ขนำด 4.00×165×0.10 เมตร มีลูกรังไหล่ทำง 

รำยละเอียดตำมแบบแปลน กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย ท.1-05

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยเขียว เก่งเดช

หมู่ท่ี 17 บ้ำนวังขอนพัฒนำ ขนำด 4.00×60×0.15 เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทำง

รำยละเอียดตำมแบบแปลน กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย ท.1-05

ไหล่ทำง รำยละเอียดตำมแบบแปลน กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย ท.1-05

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยโคนม หมู่ท่ี 9 บ้ำนหนองสะแก

ขนำด 4.00×124×0.15 เมตร มีลูกรังไหล่ทำง รำยละเอียดตำมแบบแปลน 

กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย ท.1-05

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำน นำยวิวัฒน์ (ศำลเจ้ำพ่อศรีเทพ)

โครงกำรวำงท่อเมนต์ประปำหมู่บ้ำน บริเวณซอยเหนือ หมู่ท่ี 6 บ้ำนโนนทอง

ขนำดท่อ PVC เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 น้ิว ระยะทำง 1,326 เมตร

รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยข้ำงโรงเรียนบ้ำนเกำะแก้ว

(ด้ำนทิศเหนือ) หมู่ท่ี 5 บ้ำนเกำะแก้ว ขนำด 3.00×155×0.15 เมตร ไม่มีลูกรัง

วังขอน ขนำดท่อ PVC เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 น้ิว ระยะทำง 3,548 เมตร

รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด

โครงกำรวำงท่อเมนต์ประปำหมู่บ้ำน กลุ่มวัดวังขอน หมู่ท่ี 10 บ้ำนวังขอน

ขนำดท่อ PVC เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 น้ิว ระยะทำง 1,405 เมตร

รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรวำงท่อเมนต์ประปำหมู่บ้ำน กลุ่มทุ่งนำดี หมู่ท่ี 17 บ้ำนวังขอนพัฒนำ

ขนำดท่อ PVC เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 น้ิว ระยะทำง 1,175 เมตร

รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด

โครงกำรวำงท่อเมนต์ประปำหมู่บ้ำน กลุ่มบ้ำนผู้ใหญ่สมลักษณ์ หมู่ท่ี 10 บ้ำน-

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง



แบบ ผด.3
ล ำดับท่ี หน่วยงำน แหล่งเงิน จ ำนวน (บำท) ช่วงเวลำ เบิกจ่ำยแล้ว คงเหลือ ก ำหนดส่งมอบของ/ หมำยเหตุ

เจ้ำของเงิน ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ 1 2 3 4 5 จ ำนวน (บำท) จ ำนวน (บำท) งำนงวดสุดท้ำย(หน่วย)

ผลกำรด ำเนินงำน

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 งวดท่ี 1 (ตุลำคม-มีนำคม)

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง งวดท่ี 2 (เมษำยน-มิถุนำยน)

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  มีนำคม  2563 งวดท่ี 3 (กรกฎำคม-กันยำยน)

รำยกำร/จ ำนวน 

75 กองช่ำง งปม. 267,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                267,000.00     

76 กองช่ำง งปม. 55,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                55,000.00       

77 กองช่ำง งปม. 300,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                300,000.00     

78 กองช่ำง งปม. 188,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                188,000.00     

ขนำด 0.60×0.60 เมตร จ ำนวน 15 บ่อ รวมระยะทำง 208 ม. 

79 กองช่ำง งปม. 147,600.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                147,600.00     

0.40 ม.จ ำนวน 199 เมตร พร้อมบ่อพักน้ ำขนำด 0.60×0.60 เมตร จ ำนวน 5 บ่อ 

80 กองช่ำง งปม. 66,500.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                66,500.00       

81 กองช่ำง งปม. 168,400.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                168,400.00     

82 กองช่ำง งปม. 87,000.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                87,000.00       

83 กองช่ำง งปม. 105,500.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                105,500.00     

ทำง รำยละเอียดตำมแบบแปลน กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย ท.1-05

โครงกำรเสริมผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยวิเชียร - ศำลำ

ประชำคมหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 15 บ้ำนวังด่ำน ขนำด 4.00×50×0.10 เมตร ไม่มีลูกรัง

ไหล่ทำง รำยละเอียดตำมแบบแปลน กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย ท.1-05

โครงกำรเสริมผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยสมำน  ก้ำนขุนทด

หมู่ท่ี 18 บ้ำนวังขอนเทิดพระเกียรติ ขนำด 4.00×64×0.10 เมตร มีลูกรังไหล่-

หมู่ท่ี 17 บ้ำนวังขอนพัฒนำ ขนำด 3.00×53×0.10 เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทำง

รำยละเอียดตำมแบบแปลน กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย ท.1-05

โครงกำรเสริมผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยทรำย แม้นชัยภูมิ

หมู่ท่ี 18 บ้ำนวังขอนเทิดพระเกียรติ ขนำด 4.00×103×0.10 เมตร มีลูกรังไหล่-

ทำง รำยละเอียดตำมแบบแปลน กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย ท.1-05

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน เร่ิมจำกบ้ำนนำยประเสริฐ ง้ิวงำม - ส่ี

แยกหน้ำบ้ำนผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ท่ี 7 บ้ำนโคกสุข ขนำดท่อ คสล.เส้นผ่ำศูนย์กลำง

รวมระยะทำง 208 ม. รำยละเอียดตำมแบบแปลน 

กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย ท.106

โครงกำรเสริมผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยจ ำรอง ปะระมัดโส

หมู่ท่ี 11 บ้ำนคลองดู่ ขนำด 4.00×124×0.15 เมตร มีลูกรังไหล่ทำง

รำยละเอียดตำมแบบแปลน กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย ท.1-05

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ เร่ิมจำกร้ำนปะยำง - หน้ำวัดวังไทร หมู่ท่ี 1 บ้ำนคลอง-

กระจัง ขนำดท่อ คสล.เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม.จ ำนวน 198 เมตร พร้อมบ่อพักน้ ำ

รำยละเอียดตำมแบบแปลน กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย ท.106

รำยละเอียดตำมแบบแปลน กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย ท.1-05

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยนวย  แก้วขุนทด

หมู่ท่ี 15 บ้ำนวังด่ำน ขนำด 3.00×41×0.10 เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทำง

รำยละเอียดตำมแบบแปลน กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย ท.1-05

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหน้ำศำลเจ้ำพ่อทองด ำ

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยทวี - บ้ำนนำยสมชำญ

หมู่ท่ี 8 บ้ำนเขำคลัง ขนำด 4.00×109×0.15 เมตร มีลูกรังไหล่ทำง



แบบ ผด.3
ล ำดับท่ี หน่วยงำน แหล่งเงิน จ ำนวน (บำท) ช่วงเวลำ เบิกจ่ำยแล้ว คงเหลือ ก ำหนดส่งมอบของ/ หมำยเหตุ

เจ้ำของเงิน ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ 1 2 3 4 5 จ ำนวน (บำท) จ ำนวน (บำท) งำนงวดสุดท้ำย(หน่วย)

ผลกำรด ำเนินงำน

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 งวดท่ี 1 (ตุลำคม-มีนำคม)

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง งวดท่ี 2 (เมษำยน-มิถุนำยน)

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  มีนำคม  2563 งวดท่ี 3 (กรกฎำคม-กันยำยน)

รำยกำร/จ ำนวน 

84 กองช่ำง งปม. 297,300.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                297,300.00     

3,300,800.00    

85 กองช่ำง งปม. 187,600.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                187,600.00     

86 กองช่ำง งปม. 150,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                150,000.00     

87 กองช่ำง งปม. 54,600.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                54,600.00       

88 กองช่ำง งปม. 42,700.00          1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                42,700.00       

89 กองช่ำง งปม. 112,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                112,000.00     

90 กองช่ำง งปม. 152,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                152,000.00     

91 กองช่ำง งปม. 148,900.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                148,900.00     

92 กองช่ำง งปม. 245,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                245,000.00     

93 กองช่ำง งปม. 300,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                300,000.00     

94 กองช่ำง งปม. 120,800.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                120,800.00     

1,513,600.00    

และบ่อพักน้ ำ ขนำด 1.00×1.00 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด

โครงกำรปรับปรุงถนนหินผุสำยเขำแหลม - แยกลำดยำงนำสวรรค์-วังตำอินทร์

หมู่ท่ี 12 บ้ำนนำสวรรค์ ปริมำณหินผุ ไม่น้อยกว่ำ 2,886 ลบ.ม.

รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด

โครงกำรปรับปรุงศำลำประชำคมหมู่บ้ำน พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.

หมู่ท่ี 3 บ้ำนมอดินแดง ขนำดท่อ คสล.เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.80 จ ำนวน 15 ท่อน

หมู่ท่ี 4 บ้ำนม่วงชุม ปริมำณหินคลุก  308 ลบ.ม.

รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด

โครงกำรซ่อมแซมถนนหินผุสำยหลังบ้ำนนำยวิเศษ  อักษรประจักษ์

หมู่ท่ี 16 บ้ำนคลองสำนพัฒนำ ปริมำณหินผุ ไม่น้อยกว่ำ 2,340 ลบ.ม.

รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด

โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังสำยป่ำถ่ัว - ซับมะกรูด หมู่ท่ี 1 บ้ำนคลองกระจัง

ปริมำณลูกรัง ไม่น้อยกว่ำ 366 ลบ.ม. รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด

โครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุกสำยคลองกลำง หมู่ท่ี 7 บ้ำนโคกสุข

ปริมำณหินคลุก ไม่น้อยกว่ำ 315 ลบ.ม.รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด

โครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุกสำยต่อจำกถนนคอนกรีต - แยกเกษตรนคร 

เม้ำกลำง หมู่ท่ี 4 บ้ำนม่วงชุม รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด

โครงกำรปรับปรุงหอกระจำยข่ำวหมู่บ้ำน (เปล่ียนสัญญำณเสียง) กลุ่มทำงแยกไป

หนองหัววัว  หมู่ท่ี 16 บ้ำนเนินโบสถ์ รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด

โครงกำรปรับปรุงหอกระจำยข่ำวหมู่บ้ำน (เปล่ียนสำยสัญญำณเสียง)

กลุ่มหน้ำถนน หมู่ท่ี 3 บ้ำนมอดินแดง รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน (แบบแชมเปญ) บริเวณกลุ่มกลำง

บ้ำนนำงต๋ิม คิดถำง หมู่ท่ี 6 บ้ำนโนนทอง ขนำด 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร 

(แบบแชมเปญ) รำยละอียดตำมแบบกรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย ท.5-07

โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบหอสูง  บริเวณบ้ำนนำยอุย

โครงกำรก่อสร้ำงฝำยหินท้ิง บริเวณไร่นำยผำคลองชะเอม หมู่ท่ี 14 บ้ำนเนินโบสถ์

ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 18 เมตร ทำงข้ึนลงข้ำงละ 8 เมตร รวม

ควำมยำวท้ังหมด 34 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลน กสช ถ 3-26



แบบ ผด.3
ล ำดับท่ี หน่วยงำน แหล่งเงิน จ ำนวน (บำท) ช่วงเวลำ เบิกจ่ำยแล้ว คงเหลือ ก ำหนดส่งมอบของ/ หมำยเหตุ

เจ้ำของเงิน ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ 1 2 3 4 5 จ ำนวน (บำท) จ ำนวน (บำท) งำนงวดสุดท้ำย(หน่วย)

ผลกำรด ำเนินงำน

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 งวดท่ี 1 (ตุลำคม-มีนำคม)

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง งวดท่ี 2 (เมษำยน-มิถุนำยน)

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  มีนำคม  2563 งวดท่ี 3 (กรกฎำคม-กันยำยน)

รำยกำร/จ ำนวน 

95 กองช่ำง งปม. 299,400.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                299,400.00     

96 กองช่ำง งปม. 264,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 -                264,000.00     

563,400.00       

97 งบกลำง งปม. 782,600.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 300,000.00     482,600.00     19-ม.ค.-63

98 กองสวัสดิกำรสังคม อุดหนุน 362,000.00        3 ม.ค. 63-30 ก.ย. 63 / -                362,000.00     12-มิ.ย.-63 อุดหนุน

99 กองช่ำง สะสม 7,000,000.00     1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 6,990,000.00   10,000.00       11-ก.พ.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

100 กองช่ำง สะสม 485,700.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 476,200.00     9,500.00         18-มี.ค.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

101 กองช่ำง สะสม 345,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 338,500.00     6,500.00         18-มี.ค.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

102 กองช่ำง สะสม 497,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 487,700.00     9,300.00         18-มี.ค.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

103 กองช่ำง สะสม 427,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 418,900.00     8,100.00         22-เม.ย.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

104 กองช่ำง สะสม 450,600.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 441,800.00     8,800.00         22-เม.ย.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

105 กองช่ำง สะสม 158,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 154,900.00     3,100.00         22-เม.ย.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

106 กองช่ำง สะสม 251,600.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 246,700.00     4,900.00         22-เม.ย.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

107 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิม ประเภทขุดร้ือคันทำงเดิมและบดทับ กองช่ำง สะสม 433,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 424,600.00     8,400.00         22-เม.ย.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

จ ำนวน 6 สำย หมู่ท่ี 9 บ้ำนหนองสะแก วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

108 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิม ประเภทขุดร้ือคันทำงเดิมและบดทับ กองช่ำง สะสม 496,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 486,300.00     9,700.00         08-เม.ย.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

จ ำนวน 2 สำย หมู่ท่ี 10 บ้ำนวังขอน วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

โครงกำรปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์ของ อบต.คลองกระจัง

รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด

งบกลาง

ส ำรองจ่ำย

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรต่อเติมศำลำประชำคมหมู่บ้ำน บริเวณสนำมกีฬำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 13

บ้ำนวังไทร  รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด

จ่ายขาดสะสม

ต ำบลคลองกระจัง(ระยะส้ินสุดโครงกำร)

โครงกำรโคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว

แบบเสำก่ิงเด่ียว พร้อมติดต้ัง หมู่ท่ี 1- 18 จ ำนวน 100 จุด

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิม ประเภทขุดร้ือคันทำงเดิมและบดทับ

จ ำนวน 5 สำย หมู่ท่ี 1 บ้ำนคลองกระจัง

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิม ประเภทขุดร้ือคันทำงเดิมและบดทับ

จ ำนวน 2 สำย หมู่ท่ี 2 บ้ำนหนองสรวง

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิม ประเภทขุดร้ือคันทำงเดิมและบดทับ

จ ำนวน 2 สำย หมู่ท่ี 4 บ้ำนม่วงชุม

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิม ประเภทขุดร้ือคันทำงเดิมและบดทับ

จ ำนวน 5 สำย หมู่ท่ี 5 บ้ำนเกำะแก้ว

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิม ประเภทขุดร้ือคันทำงเดิมและบดทับ

โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและผู้พิกำร

จ ำนวน 3 สำย หมู่ท่ี 6 บ้ำนโนนทอง

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิม ประเภทขุดร้ือคันทำงเดิมและบดทับ

จ ำนวน 2 สำย หมู่ท่ี 7 บ้ำนโคกสุข

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิม ประเภทขุดร้ือคันทำงเดิมและบดทับ

จ ำนวน 4 สำย หมู่ท่ี 8 บ้ำนเขำคลัง



แบบ ผด.3
ล ำดับท่ี หน่วยงำน แหล่งเงิน จ ำนวน (บำท) ช่วงเวลำ เบิกจ่ำยแล้ว คงเหลือ ก ำหนดส่งมอบของ/ หมำยเหตุ

เจ้ำของเงิน ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ 1 2 3 4 5 จ ำนวน (บำท) จ ำนวน (บำท) งำนงวดสุดท้ำย(หน่วย)

ผลกำรด ำเนินงำน

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 งวดท่ี 1 (ตุลำคม-มีนำคม)

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง งวดท่ี 2 (เมษำยน-มิถุนำยน)

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  มีนำคม  2563 งวดท่ี 3 (กรกฎำคม-กันยำยน)

รำยกำร/จ ำนวน 

109 กองช่ำง สะสม 479,900.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 470,500.00     9,400.00         08-เม.ย.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

110 กองช่ำง สะสม 310,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 304,000.00     6,000.00         08-เม.ย.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

111 กองช่ำง สะสม 491,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 482,000.00     9,000.00         22-เม.ย.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

112 กองช่ำง สะสม 403,800.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 395,900.00     7,900.00         08-เม.ย.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

113 กองช่ำง สะสม 323,000.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 317,000.00     6,000.00         08-เม.ย.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

114 กองช่ำง สะสม 428,700.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 420,000.00     8,700.00         08-เม.ย.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

115 กองช่ำง สะสม 210,700.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 206,500.00     4,200.00         08-เม.ย.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

116 กองช่ำง สะสม 346,900.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 340,700.00     6,200.00         18-มี.ค.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

117 กองช่ำง สะสม 338,600.00        1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 / 333,400.00     5,200.00         18-มี.ค.-63 สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 

วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562

13,876,500.00    

30,419,670.00   

จ ำนวน 3 สำย หมู่ท่ี 17 บ้ำนวังขอนพัฒนำ

โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงเดิมท่ีช ำรุดเสียหำย (สำยส่ีแยกม่วงชุม-เขำหำงตลำด)

ขนำดกว้ำง 8.00 ม. ยำว 2,850 ม. หมู่ท่ี 4 บ้ำนม่วงชุม 

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร (เสริมผิวจรำจร คสล.เดิม) เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง

หมู่ท่ี 17 บ้ำนวังขอนพัฒนำ บริเวณหน้ำโรงเรียนวังขอน พ้ืนท่ี 855.75 ม2

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิม ประเภทขุดร้ือคันทำงเดิมและบดทับ

จ ำนวน 3 สำย หมู่ท่ี 13 บ้ำนวังไทร

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิม ประเภทขุดร้ือคันทำงเดิมและบดทับ

จ ำนวน 3 สำย หมู่ท่ี 14 บ้ำนเนินโบสถ์

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิม ประเภทขุดร้ือคันทำงเดิมและบดทับ

จ ำนวน 2 สำย หมู่ท่ี 15 บ้ำนวังด่ำน

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิม ประเภทขุดร้ือคันทำงเดิมและบดทับ

จ ำนวน 5 สำย หมู่ท่ี 16 บ้ำนคลองสำนพัฒนำ

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิม ประเภทขุดร้ือคันทำงเดิมและบดทับ

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิม ประเภทขุดร้ือคันทำงเดิมและบดทับ

จ ำนวน 5 สำย หมู่ท่ี 11 บ้ำนคลองดู่

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเดิม ประเภทขุดร้ือคันทำงเดิมและบดทับ

จ ำนวน 2 สำย หมู่ท่ี 12 บ้ำนนำสวรรค์


