
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่
เรื่อง  ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
                                                   *************************************** 
 

             ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  ได้จัดท าการจัดท าแผน 
การจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี พ.ศ. 2566  (แบบ ผด.2) และ (ผด.5)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงปิดประกาศไว้   ณ หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
    

             จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

              ประกาศ  ณ  วันที่  11   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2565  
                
 
                                
 

      ( นายภักดี    สุขรี )                                                                 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

     
 



ก ำหนด

ล ำดับท่ี ช่วงเวลำท่ีต้อง รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน แผนงำน / งำน / โครงกำร จ ำนวน ประเภท จ ำนวน วิธีจัดหำ ส่งมอบ หมำยเหตุ

เร่ิมจัดหำ เจ้ำของเงิน (บำท) (บำท) (วัน)
1  ต.ค.2565 - ก.ย.2566 วัสดุส ำนักงำน  ส ำนักปลัด  แผนงำน  บริหำรงำนท่ัวไป 150,000     -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1-4 (เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  งำน   บริหำรท่ัวไป  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ )  ตลอดปี

 
2  ต.ค.2565 - ก.ย.2566 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว   ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 25,000       -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1-4  (เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำส่ิง ของคร่ืองใช้ ต่ำงๆเช่น  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

แปรง ไม้ถู ไม้กวำดฯลฯ   ตลอดปี

 
3  ต.ค.2565 - ก.ย.2566 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 100,000     -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1-4 ( เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ  งำน  บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ไขควง ประแจ ยำงรถยนต์  ตลอดปี

น้ ำมันเบรก  หม้อน้ ำ หัวเทียน แบตเตอรร่ีฯลฯ)   

 

4  ต.ค.2565 - ก.ย.2566 วัสดุเช้ือเพลิงและน้ ำมัน  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 385,000     -  - เฉพำะ 28/30/31 เครดิตจ่ำยเป็น

ไตรมำสท่ี 1-4 หล่อล่ืน(เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมัน  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง รำยเดือน

เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนฯลฯ)

 
5  ต.ค.2564 - ก.ย.2565 วัสดุเกษตร  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 20,000       -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1-4 (เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ปุ๋ย ถุงด ำ กรรไกร  ตลอดปี

พันธ์ุพืช จอบ ครำด วัสดุเพำะช ำ มีดตัด ฯลฯ

 

                     แบบ ผด . 2

      ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่    อ าเภอเรณูนคร    จังหวัดนครพนม
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

     แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 



6  ต.ค.2565 - ก.ย.2566 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 10,000       -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1-4 ( เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

 เคร่ืองเขียน โปสเตอร์  ตลอดปี

ไม้อัด พู่กันสี  ฯลฯ)

7  ต.ค.2565 - ก.ย.2566 วัสดุคอมพิวเตอร์  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 70,000       -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1-4 (เพ่ือจ่ำยซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์แผ่นดิสก์ แอนด์ด้ีไดรว์  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ผงหมึก ผ้ำหมึก หมึกเคร่ืองปร้ิน ฯลฯ )  ตลอดปี

 

8  ต.ค.2565 - ก.ย.2566 ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 30,000       -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1-4 เช่น  กำรเช่ำพ้ืนท่ี   อินเตอร์เน็ต  เป็นต้น  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

9  ต.ค.2565 - ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 60,000       -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยเป็นรำยเดือน

ไตรมำสท่ี 1 (เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง อนุมัติตำมควำม

 บริกำรต่ำงๆ เช่นจ้ำงเหมำ จ ำเป็น

เก็บขยะ ค่ำธรรมเนียมในกำรก ำจัดขยะ) 

10 ต.ค.-65 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 40,000       -  - เฉพำะ 3  

 ไตรมำสท่ี 1 ( เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร)  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง   

11  ต.ค.2565 - ก.ย.2566  ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 10,000       -  - เฉพำะ 7  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1-4 (เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบอกรับ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

 วำรสำร หนังสือพิมพ์  ตลอดปี

นิตยสำร ฯลฯ )
  

12  ต.ค.2565 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 846,000     -  - เฉพำะ 28/30/31 เบิกจ่ำยเป็น 

ไตรมำสท่ี 1 (เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำรำยเดือน (ส ำหรับจ้ำงคน  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง รำยเดือน

งำนท่ัวไป จ้ำงยำม แม่บ้ำน) 
 



13  ต.ค.2565 - ก.ย.2566 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 20,000       -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1-4 ( เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

จัดท ำป้ำย  ป้ำยจุดเส่ียง  ตลอดปี

และป้ำยประชำสัมพันธ์
ต่ำง ๆ

14  ต.ค.2565 - ก.ย.2566 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 30,000       -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1-4 (เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

บริกำรอ่ืนๆ เช่น เข้ำเล่ม  ตลอดปี

 เอกสำร จัดท ำคู่มือต่ำง 
ล้ำงอัดรูป ถ่ำงป่ำ เป็นต้น

15  ต.ค.2565 - ก.ย.2566 ค่ำเช่ำทรัพย์สิน  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 50,000       -  - เฉพำะ  1/12 ตำมควำมจ ำเป็น

ไตรมำสท่ี 1-4 เช่น เช่ำท่ีรำชพัสดุ ฯลฯ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง อำจเช่ำเป็นรำยเดือน

หรือรำยปี

16  ต.ค.2565 - ก.ย.2566 ค่ำวัสดุ ส ำนักปลัด  แผนงำน  สำธำรณสุข 45,000       -  - เฉพำะ 7  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี1-4  จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน  งำน    บริกำรสำธำรณะสุข  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

 ส ำหรับจัดซ้ือน้ ำมันเบนชินและดีเชล    และงำนสำธำรณสุขอ่ืน  ตลอดปี

เพ่ือใช้ในกำรฉีดพ่นยุงลำย
 

17  ต.ค.2565 - ก.ย.2566 ค่ำวัสดุวิทยำศำตร์หรือกำรแพทย์ ส ำนักปลัด  แผนงำน  สำธำรณสุข 179,000     -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

(80,000 บำท) 1. จัดซ้ือทรำยอะเบท จ ำนวน 16 ถัง ๆละ 5,000 บำท   งำน    บริกำรสำธำรณะสุข  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

(40,500 บำท) 2. จัดซ้ือน้ ำยำพ่นหมอกควัน จ ำนวน 27 ขวด ๆละ 1,500 บำท    และงำนสำธำรณสุขอ่ืน  ตลอดปี

(38,500 บำท) 3. จัดซ้ือวัคซีนพิษสุนัข จ ำนวน 1,100 โด้สๆละ 35 บำท

(20,000 บำท) 4.จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันขนำดเล็ก จ ำนวน 20 เคร่ืองเล็ก

 รำคำเร่ืองละ 1,000 บำท 

18  ต.ค.2565 โครงกำรก่อสร้ำงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อุดหนุนเฉพำะกิจ แผนงำน เคหะและชุมชน  - 2,188,000  - ประกวดรำคำ 90
ไตรมำสท่ี 1 สำยต้องน้อย-นำม่วงท่ำ หมู่ท่ี 2 งำน ไฟฟ้ำและประปำ ระบบอิเล็ก

 ต ำบลโคกหินแฮ่ อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  ทรอนิกส์
(E-bidding)



19  ต.ค.2565 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อุดหนุนเฉพำะกิจ แผนงำน เคหะและชุมชน  - 5,278,000  - ประกวดรำคำ 90
ไตรมำสท่ี 1  สำยโคกหินแฮ่ - ทุ่งสว่ำง หมู่ท่ี 12 บ้ำนโคกพัฒนำ งำน ไฟฟ้ำและประปำ ระบบอิเล็ก

 ต ำบลโคกหินแฮ่ อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  ทรอนิกส์  

(E-bidding)
20 ต.ค.-ธ.ค.2565 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 4,000         -  - เฉพำะ  3/5/7  

ม.ค.-มี.ค.2566 จัดซ้ือเก็บของ  จ ำนวน  1  หลัง  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  

ไตรมำสท่ี 1 , 2   

21 ต.ค.-ธ.ค.2565 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 9,000         -  - เฉพำะ  3/5/7  

ม.ค.-มี.ค.2566 จัดซ้ือตู้น้ ำเย็น  จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆละ 4,500 บำท  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  

ไตรมำสท่ี 1 , 2 เพ่ือบริกำรประชำชน  

22 ต.ค.-ธ.ค.2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 44,000       -  - เฉพำะ  3/5/7/15  

ม.ค.-มี.ค.2566 เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  

ไตรมำสท่ี 1 , 2 แบบท่ี 1 จอแสดงภำพไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว  

จ ำนวน  2  เคร่ือง ๆละ 22,000  บำท 

23 ต.ค.-ธ.ค.2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 15,000       -  - เฉพำะ  3/5/7/15  

ม.ค.-มี.ค.2566 เคร่ืองพิมพ์  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  

ไตรมำสท่ี 1 , 2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชันก์ แบบฉีดหมึกพร้อม  

ติดต้ังถังหมึก คุณสมบัติเป็น พร้ินเตอร์ ถ่ำยเอกสำร   
และสแกนภำยในเคร่ืองเดียวกัน จ ำนวน 2 เคร่ืองๆละ
7,500  บำท 

24  ต.ค.-2565-ก.ย.2566 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 50,000       -  - เฉพำะ  3/5/7/15  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1-4 เพ่ือใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ เช่น เปล่ียน  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

น้ ำมันไอดรอลิก เปล่ียนเคร่ืองยนต์ เป็นต้น  ตลอดปี

  
25  ต.ค.-2565-ก.ย.2566 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ส ำนักปลัด  แผนงำน กำรรักษำควำม 20,000       -  - เฉพำะ  3/5/7/15  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1-4 จัดซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งไฟฟ้ำและวิทยุ สงบภำยใน เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ระบบ VHF/FMชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ แผน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  ตลอดปี

ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 2564 กำรรักษำควำมสงบภำยใน



26  ต.ค.-2565-ก.ย.2566 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 50,000       -  - เฉพำะ  3/5/7/15  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1-4 เพ่ือใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ เช่น เปล่ียน  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

น้ ำมันไอดรกลิก เป,ยนเคร่ืองยนต์ เป็นต้น  ตลอดปี

27 ต.ค.-ธ.ค.2565 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กองคลัง  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 11,400       -  - เฉพำะ  3/5/7  

ม.ค.-มี.ค.2566 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร ชนิด 2 บำน  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  

ไตรมำสท่ี 1 , 2 จ ำนวน 2 หลัง ๆละ  5,700 บำท  

28 ต.ค.-ธ.ค.2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 44,000       -  - เฉพำะ  3/5/7/15  

ม.ค.-มี.ค.2566 เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  

ไตรมำสท่ี 1 , 2 แบบท่ี 1 จอแสดงภำพไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว  

จ ำนวน  2  เคร่ือง ๆละ 22,000  บำท 

29 ต.ค.-ธ.ค.2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 15,000       -  - เฉพำะ  3/5/7/15  

ม.ค.-มี.ค.2566 เคร่ืองพิมพ์  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  

ไตรมำสท่ี 1 , 2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชันก์ แบบฉีดหมึกพร้อม  

ติดต้ังถังหมึก คุณสมบัติเป็น พร้ินเตอร์ ถ่ำยเอกสำร   
และสแกนภำยในเคร่ืองเดียวกัน จ ำนวน 2 เคร่ืองๆละ
7,500  บำท 

30  ต.ค.2565 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งเด็กก่อนเรียน กอง  แผนงำน กำรศึกษำ 528,000     -  - เฉพำะ 30/31 รำยเดือน

ไตรมำสท่ี 1 กำรศึกษำฯ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  

 เก่ียวกับกำรศึกษำ ประกวดรำคำ
ระบบอิเล็ก
ทรอนิกส์

(E-bidding)

31  ต.ค.2565 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลรำยเดือน กอง  แผนงำน กำรศึกษำ 90,000       -  - เฉพำะ 30/31 รำยเดือน

ไตรมำสท่ี 1 กำรศึกษำฯ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  

 เก่ียวกับกำรศึกษำ  



32  ต.ค.2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กอง  แผนงำน กำรศึกษำ 7,500         -  - เฉพำะ  3/5/7  

ไตรมำสท่ี 1 เคร่ืองพิมพ์ กำรศึกษำฯ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชันก์ แบบฉีดหมึกพร้อม  เก่ียวกับกำรศึกษำ  
ติดต้ังถังหมึก คุณสมบัติเป็น พร้ินเตอร์ ถ่ำยเอกสำร
และสแกนภำยในเคร่ืองเดียวกัน  

33  ต.ค.2565 ค่ำวัสดุ กอง  แผนงำน กำรศึกษำ 15,000       -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กำรศึกษำฯ  งำน  ระดับก่อนวัยเรียน เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

 และประถมศึกษำ   ตลอดปี

34  ต.ค.2565 - ก.ย.2566 ค่ำวัสดุ กอง  แผนงำน กำรศึกษำ 1,141,920  -  - เฉพำะ  3/5/7 จัดซ้ือเป็นรำยเดือน

ไตรมำสว1-4 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กำรศึกษำฯ  งำน  ระดับก่อนวัยเรียน เจำะจง
จัดซ้ืออำหำรเสริมนม 260 วัน ให้รร. 6 โรงเรียน  และประถมศึกษำ  
เด็ก 439 คน ๆละ 8 บำท 
 จัดซ้ือให้เด็กศพด. จ ำนวน 260  วัน
เด็ก 110 คน ๆละ 8 บำท 

35 ต.ค.-ธ.ค.2565 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กอง  แผนงำน  กำรศึกษำ 9,000         -  - เฉพำะ  3/5/7  

ไตรมำสท่ี 1 จัดซ้ือเคร่ืองท ำน้ ำเย็น กำรศึกษำฯ  งำน  บริหำรท่ัวไป เจำะจง  

จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆละ 4,500 บำท  เก่ียวกับกำรศึกษำ   

36 ต.ค.-ธ.ค.2565 ค่ำวัสดุ กองกำรศึกษำ แผนงำน กำรศึกษำ 50,000       -  - เฉพำะ  3/5/7/15
วัสดุกีฬำ  เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ไม้แบดมินตัน ศำสนำและ ศำสนำและวัฒนธรรม  เจำะจง
เน็ต ตำข่ำย เป็นต้น วัฒนธรรม งำน กีฬำและนันทนำกำร   

37 ต.ค.2565-ก.ย.2566 ค่ำวัสดุ กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 120,000     -  - เฉพำะ  3/5/7/15  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1-4 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

  เคหะและชุมชน    ตลอดปี

38 ต.ค.2565-ก.ย.2566 ค่ำวัสดุ กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 100,000     -  - เฉพำะ  3/5/7/15  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1-4 วัสดุก่อสร้ำง  งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

  เคหะและชุมชน    ตลอดปี



39 ต.ค.-ธ.ค.2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 44,000       -  - เฉพำะ  3/5/7/15  

ม.ค.-มี.ค.2566 เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ เจำะจง  

ไตรมำสท่ี 1 , 2 แบบท่ี 1 จอแสดงภำพไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว เคหะและชุมชน  

จ ำนวน  2  เคร่ือง ๆละ 22,000  บำท  
40 ต.ค.-ธ.ค.2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 7,500         -  - เฉพำะ  3/5/7/15  

ม.ค.-มี.ค.2566 เคร่ืองพิมพ์ งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ เจำะจง  

ไตรมำสท่ี 1 , 2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชันก์ แบบฉีดหมึกพร้อม เคหะและชุมชน  

ติดต้ังถังหมึก คุณสมบัติเป็น พร้ินเตอร์ ถ่ำยเอกสำร   
และสแกนภำยในเคร่ืองเดียวกัน 

41 ต.ค.-ธ.ค.2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 15,000       -  - เฉพำะ  3/5/7/15  

ม.ค.-มี.ค.2566 เคร่ืองพิมพ์ งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ เจำะจง  

ไตรมำสท่ี 1 , 2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชันก์ เลเซอร์ หรือ LED สี เคหะและชุมชน  

   

42  ต.ค.2565 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนท่ัวไป กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 180,000     -  - เฉพำะ  30/31 เบิกรำยเดือน

ไตรมำสท่ี 1 จ ำนวน 2 รำย งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ เจำะจง  

เคหะและชุมชน  

43  ต.ค.2565-ก.ย.2566 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 100,000     -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

ไตรมำสท่ี 1-4 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน  เช่น ระบบประปำ งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ไฟฟ้ำคำดสำย  ไฟถนนโซล่ำเซลล์ ให้ใช้งำนตำมปกติ เคหะและชุมชน  ตลอดปี

44 ต.ค.-ธ.ค.2565- วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 20,000       -  - เฉพำะ  3/5/7

ไตรมำสท่ี 1 เพ่ือจัดซ้ือหลอดไฟถนนโซล่ำเซลล์  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 550 วัตต์ งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ เจำะจง

ส ำหรับติดต้ังในม.10 เคหะและชุมชน

45 ต.ค.-ธ.ค.2565 ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน 100,000     -  - เฉพำะ  3/5/7

ม.ค.-มี.ค.2566 ปรับปรุงหอกระจำยข่ำว ม.3 โดยกำรเปล่ียน 1,000 วัตต์ งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ เจำะจง
ไตรมำสท่ี 1 , 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง เปล่ียนล ำโพงและฮอน เคหะและชุมชน

46 ต.ค.2565-ก.ย.2566 ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 239,000     -  - เฉพำะ 7/ 15/30

ไครมำสท่ี1-4 ซ่อมแซมถนน รำงระบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ  เป็นต้น และกำรโยธำ เจำะจง
  งำน ก่อสร้ำง 



47 ต.ค.2565-ก.ย.2566 ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม กองช่ำง แผนงำน  กำรเกษตร 70,000       -  - เฉพำะ 7/ 15/30

ไตรมำสท่ี1-4 ซ่อทสถำนีสูบน้ ำ คลองไส้ไก่ เป็นต้น งำน ส่งเสริมกำรเกษตร เจำะจง

48 ต.ค.2565-ก.ย.2566 ค่ำวัสดุ กองช่ำง แผนงำน  กำรเกษตร 48,000    -  - เฉพำะ  3/5/7
ไตรมำสท่ี1-4 วัสดุกำรเกษตร งำน ส่งเสริมกำรเกษตร เจำะจง

จัดซ้ือท่อยำงส่งน้ ำ สถำนีบ้ำนนำม่วง
49  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.หมู่ท่ี 5 สำยข้ำงเมรุ กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 200,000  -  - เฉพำะ 60

ไตรมำสท่ี 1 วัดบัวขำว กว้ำง 4 เมตร ยำว 83 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ งำน ก่อสร้ำง 
332 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำม
สภำพ พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน  1 ป้ำย
ตำมแบบมำตรฐำน ท1-00
 

50  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรก่อสร้ำงลำนวัฒนธรรมต ำบลโคกหินแฮ่ หมู่ท่ี 11 กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 220,000  -  - เฉพำะ 60
ไตรมำสท่ี 1 โดยกำรเทพ้ืนข้ำงวัดสระแก้ว  จ ำนวน  6  ช่วง  ดังน้ี และกำรโยธำ เจำะจง

ช่วงท่ี 1 กว้ำงเฉล่ีย 3.30 เมตร ยำว 46.50 เมตร หนำ 0.10 เมตร งำน ก่อสร้ำง 
หรือมีพ้ืนท่ีไมน้อยกว่ำ 153.45 ตำรำงเมตร

ช่วงท่ี 2 กว้ำงเฉล่ีย 3.30 เมตร ยำว 58.50 เมตร หนำ 0.10 เมตร

หรือมีพ้ินท่ีไม่น้อยกว่ำ 193.05 เมตร

ช่วงท่ี 3 กว้ำงเฉล่ีย 1.40 เมตร ยำว 20 เมตร หนำ 0.10 เมตร

 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 28 เมตร 

ช่วงท่ี 4 กว้ำงเฉล่ีย 1 เมตร ยำว 16 เมตร หนำ 0.10 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 16 ตำรำงเมตร

ช่วงท่ี 5 บันได 2 ข้ัน กว้ำ 0.50 เมตร ยำว 27 เมตร หนำ 0.20 เมตร

 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 27 ตำรำงเมตร

ช่วงท่ี 6 กว้ำงเฉล่ีย 1.10 เมตร ยำว 109 เมตร หนำ 0.10 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 119.90 ตำรำงเมตร ยกระดับขอบบ่อพัก คสล. 

จ ำนวน 12 บ่อ พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ 21/2568



51  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรตัดถนนสำยใหม่ หมู่ท่ี 11 สำยตรงข้ำมสวนนำยเวินมำ-นำนำงไข่สี กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 50,000    -  - เฉพำะ 30
ไตรมำสท่ี 1 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 170 เมตร หนำเฉล่ีย 0.30 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง

หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 204 ลูกบำศก์เมตร พร้อมลงลูกรังทับหน้ำ งำน ก่อสร้ำง 
กว้ำง 4 เมตร ยำว 190 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรัง

ไม่น้อยกว่ำ 114 ลูกบำศก์เมตร พร้อมท ำกำรเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ 

ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 5/2566

52  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรตัดถนนสำยใหม่ หมู่ท่ี 13 สำยกฐินข้ำงบ้ำนนำยนิติกร กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 107,000  -  - เฉพำะ 30
ไตรมำสท่ี 1 โดยท ำกำรตัดถนนสำยใหม่ จ ำนวน 2 ช่วง ดังน้ี  และกำรโยธำ เจำะจง

ช่วงท่ี 1  กว้ำง 4 เมตร ยำว 86 เมตร หนำเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีปริมำณ งำน ก่อสร้ำง 
ดินถมไม่น้อยกว่ำ 172 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังทับหน้ำ กว้ำง 4 เมตร

ยำว86เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร ปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 51.60 ลบ.ม.

พร้อมท ำกำรเกรดเกล่ียให้เรียบร้อย

ช่วงท่ี 2  กว้ำง 4 เมตร ยำว 178 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณ

ดินถมไม่น้อยกว่ำ 106.80  ลบ.ม. และวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 ม.

จ ำนวน 6 ท่อน พร้อมท ำกำรเกรดเกล่ียดินให้เรียบร้อย พร้อมป้ำยโครงกำร

จ ำนวน 1 ป้ำย  ตำมแบบอบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 8/2566

53  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5 สำยนำงแส่ว กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 40,000    -  - เฉพำะ 30
ไตรมำสท่ี 1 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 130 เมตร หนำเฉล่ีย 0.20 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง

หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 104 ลูกบำศก์เมตร พร้อมเกรด งำน ก่อสร้ำง 
ถมกว้ำง 4 เมตร ยำว 100 เมตร หนำเฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมี

หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ  120 ลูกบำศก์เมตร  

พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ  ขนำด  0.40x1.00  เมตร  จ ำนวน 7 ท่อน  

พร้อมท ำกำรเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่  
 เลขท่ี 11/2566



54  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 1 สำยห้วยยำงตอนกลำง กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 60,000    -  - เฉพำะ 30
ไตรมำสท่ี 1 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 970 เมตร หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง

หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 388 ลูกบำศก์เมตร งำน ก่อสร้ำง 
พร้อมท ำหำรเกรดเกล่ียแต่ให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 15/2566

56  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 11 สำยนำงแตงค ำ กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 18,000    -  - เฉพำะ 30
ไตรมำสท่ี 1 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 590 เมตร หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง

หรือมีปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ 118 ลูกบำศก์เมตร งำน ก่อสร้ำง 
พร้อมท ำกำรเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 16/2566

57  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 11  สำยนำงพนมศิลป์-หลังเมรุ กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 9,000      -  - เฉพำะ 30
ไตรมำสท่ี 1 ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 98 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง

หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 58.80  ลูกบำศก์เมตร พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ งำน ก่อสร้ำง 
ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 17/2566

58  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 12 สำยหลังวัดทุ่งโพธ์ิทอง กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 43,000    -  - เฉพำะ 30
ไตรมำสท่ี 1 ผิวจรำจรกว้ำง3เมตร ระยะทำง620 เมตร หนำเฉล่ีย0.15 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง

หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 279 ลูกบำศก์เมตร งำน ก่อสร้ำง 
พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่  
เลขท่ี 4/2566

59  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 15 สำยนำงประนอม กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 24,000    -  - เฉพำะ 30
ไตรมำสท่ี 1 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 400 เมตร หนำเฉล่ีย และกำรโยธำ เจำะจง

 0.10 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ160ลูกบำศก์เมตร งำน ก่อสร้ำง 
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 160 ลูกบำศก์เมตร 
พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ 
เลขท่ี 3/2566



60  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 สำยนำยเป่งทอง-นำนำยภูวงษ์  กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 42,000    -  - เฉพำะ 30
ไตรมำสท่ี 1 ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำงยำว 530 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี และกำรโยธำ เจำะจง

ปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 238.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งดิน งำน ก่อสร้ำง 
ให้เรียบร้อย ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 1/2566

61  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 สำยหนองโสน กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 117,000  -  - เฉพำะ 30
ไตรมำสท่ี 1 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 1,230 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง

หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 738 ลูกบำศก์เมตร พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ งำน ก่อสร้ำง 
พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 2/2566

62  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4 สำยนำนำงเดือน กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 30,000    -  - เฉพำะ 30
ไตรมำสท่ี 1 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 330 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง

หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 198 ลูกบำศก์เมตร พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ งำน ก่อสร้ำง 
ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 7/2566

63  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4 สำยสะพำน-นำนำยเอกพล       กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 30,000    -  - เฉพำะ 30
ไตรมำสท่ี 1 ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำงยำว 146 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง

หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ65.70ลูกบำศก์เมตรพร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ งำน ก่อสร้ำง 
ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 9/2566

64  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 9 สำยนำงอรัญญำ-หนองแปน       กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 40,000    -  - เฉพำะ 30
ไตรมำสท่ี 1 ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำงยำว 700 เมตร หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร  และกำรโยธำ เจำะจง

หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ210ลูกบำศก์เมตร พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ  งำน ก่อสร้ำง 
ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 19/2569



65  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 9 สำยนำนำงวัฒนำ กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 28,000    -  - เฉพำะ 30
ไตรมำสท่ี 1 ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำงยำว 350 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง

หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 157.50 ลูกบำศก์เมตร  งำน ก่อสร้ำง 
ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 6/2566

 

66  ต.ค.-ธ.ค.2565 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 9 สำยนำยชมเชย-นำยภูเวียง กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 32,000    -  - เฉพำะ 30
ไตรมำสท่ี 1 ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำงยำว 690 เมตร หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมี และกำรโยธำ เจำะจง

ปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 207 ลูกบำศก์เมตร พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ งำน ก่อสร้ำง 
ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 18/2566

67 ม.ค.-มี.ค.2566 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ท่ี 11 กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 75,000    -  - เฉพำะ 45
ไตรมำสท่ี 2 สำยบ้ำนคุณจุ๋ม-วัดป่ำศรีรัตนพุทธำรำม ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร  และกำรโยธำ เจำะจง

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ตำมแบบ U-01 อบต.โคกหินแฮ่ งำน ก่อสร้ำง 
ตำมแบบ U-01 อบต.โคกหินแฮ่ 

 

68 ม.ค.-มี.ค.2566 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ท่ี 13 กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 93,000    -  - เฉพำะ 45
ไตรมำสท่ี 2 สำยบ้ำนนำยกองมณี ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 37 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง

 ตำมแบบ U-01 อบต.โคกหินแฮ่ งำน ก่อสร้ำง 

69 ม.ค.-มี.ค.2566 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ท่ี 7 กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 200,000  -  - เฉพำะ 45
ไตรมำสท่ี 2 ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 78.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง

พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ U-01 อบต.โคกหินแฮ่ งำน ก่อสร้ำง 
70 ม.ค.-มี.ค.2566 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 1 สำยนำงพัยพิศ-นำยปรำจีน กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 220,000  -  - เฉพำะ 45

ไตรมำสท่ี 2 โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน 165 ท่อน พร้อมบ่อพัก และกำรโยธำ เจำะจง
ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร จ ำนวน 14 บ่อ พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย งำน ก่อสร้ำง 
ตำมแบบ ท 0.40 อบต.โคกหินแฮ่



71 ม.ค.-มี.ค.2566 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 12 กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 127,000  -  - เฉพำะ 45
ไตรมำสท่ี 2 โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน 96 ท่อน พร้อมบ่อพัก และกำรโยธำ เจำะจง

คสล. ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร จ ำนวน 8 บ่อ พร้อมป้ำยโครงกำร งำน ก่อสร้ำง 
จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ ท 0.40 อบต.โคกหินแฮ่

72 ม.ค.-มี.ค.2566 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 6 กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 67,000    -  - เฉพำะ 45
ไตรมำสท่ี 2 โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน 54 ท่อน พร้อมบ่อพัก และกำรโยธำ เจำะจง

คสล. ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร จ ำนวน 48 บ่อ  งำน ก่อสร้ำง 
ตำมแบบ ท 0.40 อบต.โคกหินแฮ่

73 เม.ย.-มิ.ย.2566 โครงกำรปรับปรุงศูนย์สำธำรณะสุขมูลฐำนประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4 กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 93,000    -  - เฉพำะ 60
ไตรมำสท่ี 3 โดยกำรเทพ้ืน ก่ออิฐ ฉำบปูน ปูกระเบ้ือง ติดฝ้ำเพดำน และกำรโยธำ เจำะจง

 ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 10/2566 งำน ก่อสร้ำง 

74 เม.ย.-มิ.ย.2566 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 180,000  -  - เฉพำะ 60
ไตรมำสท่ี 3 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 76.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง

หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ306ตำรำงเมตรพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ งำน ก่อสร้ำง 
พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

75 เม.ย.-มิ.ย.2566 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15 กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 136,000  -  - เฉพำะ 60
ไตรมำสท่ี 3 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 58 เมตร หนำ0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต และกำรโยธำ เจำะจง

ไม่น้อยกว่ำ 232 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ พร้อมป้ำยโครงกำร งำน ก่อสร้ำง 
จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบมำตรฐำน   ท1-01

76 เม.ย.-มิ.ย.2566 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7  กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 51,000    -  - เฉพำะ 60
ไตรมำสท่ี 3 ผิวจรำจรกว้ำง 3.50 เมตร ระยะทำงยำว 27 เมตร หนำ 0.15 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง

หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 94.50 ตำรำงเมตร งำน ก่อสร้ำง 
ตำมแบบมำตรฐำน ท1-04



77 เม.ย.-มิ.ย.2566 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 สำยนำยสถำน-นำยผดุงศักด์ิ กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 113,000  -  - เฉพำะ 60
ไตรมำสท่ี 3 ผิวจำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำงยำว 65.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี และกำรโยธำ เจำะจง

คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 196.50 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ งำน ก่อสร้ำง 
พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

78 เม.ย.-มิ.ย.2566 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 สำยนำงถวล-นำงปรำศรัย กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 36,000    -  - เฉพำะ 60
ไตรมำสท่ี 3 ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำงยำว 22 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี และกำรโยธำ เจำะจง

คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 66 ตำรำงเมตร ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01 งำน ก่อสร้ำง 

79 ก.ค.-ก.ย.2566 โครงกำรก่อสร้ำงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 30,000    -  - เฉพำะ 60
ไตรมำสท่ี 4 สุดท้ำย สำยข้ำงบ้ำนนำงค ำเชิญ ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 10 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง

หนำ 0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 40 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินลูกรัง งำน ก่อสร้ำง 
พร้อมลงดินลุกรังไหล่ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

80 ก.ค.-ก.ย.2566 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 200,000  -  - เฉพำะ 60
ไตรมำสท่ี 4 สุดท้ำย สำยศำลำเอนกประสงค์-ส ำนักสงฆ์ ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 79 เมตร และกำรโยธำ เจำะจง

หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 316 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรัง งำน ก่อสร้ำง 
ขยำยผิวจรำจรเพ่ือเป็นไหล่ทำง กว้ำง 0.50 เมตร ตลอดแนวควำมยำว 79 เมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 

ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

81 ก.ค.-ก.ย.2566 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 สำยนำยวิลัย-นำยบุญมำ กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 158,000  -  - เฉพำะ 60
ไตรมำสท่ี 4 สุดท้ำย ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 67 เมตร   หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี และกำรโยธำ เจำะจง

คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 268 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ งำน ก่อสร้ำง 
พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01



82 ก.ค.-ก.ย.2566 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 สำยนำยค ำใบ-นำยคริน กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 45,000    -  - เฉพำะ 60
ไตรมำสท่ี 4 สุดท้ำย ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำงยำว 27 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี และกำรโยธำ เจำะจง

คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 81 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ งำน ก่อสร้ำง 
ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

83 ก.ค.-ก.ย.2566 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 สำยนำยสมใจ-ล ำน้ ำบัง กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 160,000  -  - เฉพำะ 60
ไตรมำสท่ี 4 สุดท้ำย ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 68 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี และกำรโยธำ เจำะจง

คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 272 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ งำน ก่อสร้ำง 
พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

84 ก.ค.-ก.ย.2566 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 สำยนำงดำวอ ำไพ-นำยประยงค์ กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 200,000  -  - เฉพำะ 60
ไตรมำสท่ี 4 สุดท้ำย ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ระยะทำงยำว 69.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี และกำรโยธำ เจำะจง

คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 347.50 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ งำน ก่อสร้ำง 
พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบมำตรฐำน ท1-04

85 ก.ค.-ก.ย.2566 โครงกำรก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 สำยนำยบุญเบำ กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 100,000  -  - เฉพำะ 60
ไตรมำสท่ี 4 สุดท้ำย ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 43 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี และกำรโยธำ เจำะจง

คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 172 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ งำน ก่อสร้ำง 
ตำมแบบมำตรฐำน ท1-04

86 ก.ค.-ก.ย.2566 โครงกำรขยำยไหล่ทำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี6สำยนำยประกำร-นำยประหยัด กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 48,000    -  - เฉพำะ 60
ไตรมำสท่ี 4 สุดท้ำย ผิวจรำจรกว้ำง 1.50 เมตร ระยะทำง 57 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี และกำรโยธำ เจำะจง

คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ85.50ตำรำงเมตร ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 12/2566 งำน ก่อสร้ำง 
87 ก.ค.-ก.ย.2566 โครงกำรขยำยไหล่ทำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 สำยนำยประหยัด-แม่ค ำทำ กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรม 85,000    -  - เฉพำะ 60

ไตรมำสท่ี 4 สุดท้ำย ผิวจรำจรกว้ำง 0.50 เมตร ระยะทำง 270 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี และกำรโยธำ เจำะจง
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 135.50 ตำรำงเมตร ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ งำน ก่อสร้ำง 
เลขท่ี 13/2569











17,000.00                                   1,100.00         
22,000.00                                   500.00           
98,900.00                                   1,000.00         



40,000.00                                   2,000.00         
16,500.00                                   2,000.00         
39,000.00                                   2,000.00         
25,000.00                                   1,000.00         
20,000.00                                   1,000.00         
99,000.00                                   1,000.00         
25,000.00                                   1,000.00         
10,000.00                                   1,500.00         

5,000.00                                      500.00           
15,000.00                                   500.00           
20,000.00                                   1,500.00         

150,000.00                                 2,000.00         
45,000.00                                   18,600.00      
50,000.00                                   
15,000.00                                   
23,000.00                                   

4,500.00                                      
498,000.00                                 
498,000.00                                 
498,000.00                                 



119,000.00                                 
119,000.00                                 
289,000.00                                 
199,000.00                                 
348,500.00                                 

16,000.00                                   
93,500.00                                   

119,500.00                                 
348,500.00                                 

30,000.00                                   
96,000.00                                   

100,000.00                                 
50,000.00                                   

100,000.00                                 
50,000.00                                   

200,000.00                                 
80,000.00                                   

180,000.00                                 
100,000.00                                 
160,000.00                                 



49,000.00                                   
17,000.00                                   

200,000.00                                 
200,000.00                                 
100,000.00                                 

50,000.00                                   
100,000.00                                 
100,000.00                                 
100,000.00                                 

20,000.00                                   
40,000.00                                   
60,000.00                                   
50,000.00                                   

6,117,900.00                            







 

 

 

  

                                                                                      

 

 

 



 

 

 



 

 







 

 











 

 













 

 



 











 

 





 



ผด.5

ล ำดับท่ี รำยกำร/จ ำนวน/วงเงิน ล ำดับกำรจัดหำ วิธีกำรจัดหำ ก ำหนดย่ืนซอง ก ำหนดส่งมอบ หมำยเหตุ
ผด.2 ภำยใน ภำยใน (วัน)

1 โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 18 ประกวดราคา  ตุลาคม 90 วัน อุดหนุน
สายต้องน้อย-นาม่วงท่า หมู่ท่ี 2 ด้วยระบบอิเล็ก 2565 2565 2566 เฉพาะกิจ
 ต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ทรอนิกส์

(E-bidding)
  

 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 19 ประกวดราคา พฤศจิกายน 90 วัน อุดหนุน

 สายโคกหินแฮ่ - ทุ่งสว่าง หมู่ท่ี 12 บ้านโคกพัฒนา ด้วยระบบอิเล็ก 2565 2565 2566 เฉพาะกิจ
 ต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ทรอนิกส์

(E-bidding)  
     

 

2566
ตุลาคม กุมภาพันธ์     กันยายน

  

ตุลาคม กุมภาพันธ์ กันยายน
2566

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

ส่งประกำศอย่ำงช้ำ ท ำสัญญำภำยใน เบิกเงินงวดสุดท้ำย
ภำยใน





 

 

 


