
 
 
 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
                             เรื่อง   ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
                                               *************************************** 
 

         ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  ได้จัดท าการแผนการจัดหา
พัสดุประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  (ผด.2)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว    จึงปิดประกาศไว้   
ณ  หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่    รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 
    

       จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

               ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  2562  

 
(ลงชื่อ)…………………….………… 
        ( นายสันติ   ศรียะไชย ) 

     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.2562 - ก.ย.2563 วัสดุส ำนักงำน  ส ำนักปลัด  แผนงำน  บริหำรงำนท่ัวไป 50,000           -  - เฉพำะ  1/3  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  งำน   บริหำรท่ัวไป  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ )  ตลอดปี

 
2  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  ส ำนักปลัด  แผนงำน  บริหำรงำนท่ัวไป 10,000           -  - เฉพำะ  1/3  ขออนุมัติตำม

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ หลอดไฟฟ้ำ ฟิวส์  งำน   บริหำรท่ัวไป  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ปล๊ัก สวิทซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ     ตลอดปี

   
3  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว   ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 25,000           -  - เฉพำะ  1/3  ขออนุมัติตำม

 (เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำส่ิง ของคร่ืองใช้ ต่ำงๆเช่น  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

แปรง ไม้ถู ไม้กวำดฯลฯ  ตลอดปี

 
4  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 วัสดุก่อสร้ำง  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 20,000           -  - เฉพำะ  1/3  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือ วัสดุก่อสร้ำงต่ำงๆ เช่น  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ปูน หิน ทรำย อุปกรณ์ต่ำงๆ  ฯลฯ)  ตลอดปี

 
5  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 50,000           -  - เฉพำะ  1/3/7  ขออนุมัติตำม

( เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ  งำน  บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ไขควง ประแจ ยำงรถยนต์  ตลอดปี

น้ ำมันเบรก  หม้อน้ ำ หัวเทียน แบตเตอรร่ีฯลฯ)

 

                     แบบ ผด . 2

      ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่    อ าเภอเรณูนคร    จังหวัดนครพนม
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

     แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 



6  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 วัสดุเช้ือเพลิงและน้ ำมัน  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 240,000         -  - เฉพำะ 30/31 เครดิตจ่ำยเป็น

 หล่อล่ืน(เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมัน  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง รำยเดือน

เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนฯลฯ)
 

7  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 วัสดุเกษตร  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 15,000           -  - เฉพำะ  1/3/7  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ปุ๋ย ถุงด ำ กรรไกร  ตลอดปี

พันธ์ุพืช จอบ ครำด
ต่ำงๆ  ฯลฯ)

8  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 10,000           -  - เฉพำะ  1/3/7  ขออนุมัติตำม

( เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

เคร่ืองเขียน โปสเตอร์  ตลอดปี

ไม้อัด พู่กันสี  ฯลฯ)

9  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 วัสดุคอมพิวเตอร์  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 50,000           -  - เฉพำะ  1/3/7  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือจ่ำยซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

แผ่นดิสก์ แอนด์ด้ีไดรว์  ตลอดปี

ผงหมึก ผ้ำหมึก หมึกเคร่ือง
ปร้ิน ฯลฯ )

10  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 วัสดุอ่ืนๆ  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 10,000           -  - เฉพำะ  1/3/7  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

วัสดุอ่ืนท่ีไม่ปรำกฎใน  ตลอดปี

วัสดุข้ำงต้น



11  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 50,000           -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยเป็นรำยเดือน

 (เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง อนุมัติตำมควำม

 บริกำรต่ำงๆ เช่นจ้ำงเหมำ จ ำเป็น

เก็บขยะ ค่ำธรรมเนียมในกำรก ำจัดขยะ) 

12  ต.ค.2562 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 50,000           -  - เฉพำะ  คร้ังงท่ี 1/182  ม.ค.2563

( เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเคร่ือง  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  คร้ังงท่ี 2/ 183  ก.ย.2563

 ถ่ำยเอกสำร)

13  ต.ค.2562 - ก.ย.2563  ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 10,000           -  - เฉพำะ 7  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบอกรับ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

วำรสำร หนังสือพิมพ์  ตลอดปี

นิตยสำร ฯลฯ )

14  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 420,000         -  - เฉพำะ 30/29/31 เบิกจ่ำยเป็น 

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง รำยเดือน

รำยเดือน (ส ำหรับจ้ำงคน
งำนท่ัวไป จ้ำงยำม แม่บ้ำน) 

 

15  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 30,000           -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

( เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

จัดท ำป้ำย  ป้ำยจุดเส่ียง  ตลอดปี

และป้ำยประชำสัมพันธ์
ต่ำง ๆ

16  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 50,000           -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

บริกำรอ่ืนๆ เช่น เข้ำเล่ม  ตลอดปี

เอกสำร จัดท ำคู่มือต่ำง 
ล้ำงอัดรูป ถ่ำงป่ำ เป็นต้น



 

17  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 100,000         -  - เฉพำะ  1/3/5  ขออนุมัติตำม

บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ตลอดปี

18  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 50,000           -  - เฉพำะ  1/3/5  ขออนุมัติตำม

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

  ตลอดปี

19  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 รำยจ่ำยอ่ืน ๆ  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 20,000           -  - เฉพำะ  15/30  ขออนุมัติตำม

เพ่ือจ้ำงท่ีปรึกษำ วิจัย ประเมินผล หรือ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

พัฒนำระบบต่ำง ๆ  ตลอดปี

 

20  ต.ค. - ธ.ค. 2562  จัดซ้ือกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ำย  ส ำนักปลัด  แผนงำน สร้งควำมเข้มแข็งฯ 391,600         -  - เฉพำะ  5/7

 จ ำนวน 8 ตัว พร้อมเคร่ืองบันทึก  งำน  ส่งเสริมและสนับสนุนฯ เจำะจง
  ชนิด 8 แชนแนล รำยละเอียดตำมแนบท้ำยสัญญำ

21  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์หอกระจำยเสียง  ส ำนักปลัด  แผนงำน สร้งควำมเข้มแข็งฯ 150,000         -  - เฉพำะ  1/3/5  ขออนุมัติตำม

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  งำน  ส่งเสริมและสนับสนุนฯ เจำะจง  7/15  ควำมจ ำเป็น

 หอกระจำยข่ำวเคร่ืองขยำยเสียง พร้อมอุปกรณ์   ตลอดปี

ต่ำง ๆในกำรท ำงำนของหอกระจำยข่ำว

ของหมู่บ้ำนภำยในต ำบล
22 ต.ค.2562 - ธ.ค.2562 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 11,000           -  - เฉพำะ  3/5/7

ม.ค. - มี.ค 2563  จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บำนมีมือจับ ตำมมำตรฐำนมอก.  งำน บริหำรท่ัวไป   เจำะจง
จ ำนวน 2 หลัง ๆละ 5,500 บำท  

23 ต.ค.2562 - ธ.ค.2562 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 9,600             -  - เฉพำะ  3/5/7
ม.ค. - มี.ค 2563  จัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนำด 18 น้ิว  งำน บริหำรท่ัวไป  เจำะจง

จ ำนวน 8 ตัว ๆละ 1,200 บำท



24 ต.ค.2562 - ธ.ค.2562 ครุภัณฑ์กำรเกษตร ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 5,000             -  - เฉพำะ  3/5/7
ม.ค. - มี.ค 2563 จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้  งำน บริหำรท่ัวไป  เจำะจง

 ใบมีดคู่  จ ำนวน  1  เคร่ือง 

25 ต.ค.2562 - ธ.ค.2562 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ส ำนักปลัด  แผนงำน  บริหำรงำนท่ัวไป 6,000             -  - เฉพำะ  3/5/7
ม.ค. - มี.ค 2563 จัดซ้ือเคร่ืองท ำร้ ำร้อน - น้ ำเย็นแบบ 2 ก๊อก  งำน   บริหำรท่ัวไป  เจำะจง

จ ำนวน  1  เคร่ือง 

26 ต.ค.2562 - ธ.ค.2562 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด  แผนงำน  บริหำรงำนท่ัวไป 22,000           -  - เฉพำะ  3/5/7
ม.ค. - มี.ค 2563 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จ ำนวน 1 เคร่ือง  งำน   บริหำรท่ัวไป  เจำะจง

27  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 ค่ำวัสดุ ส ำนักปลัด  แผนงำน  สำธำรณสุข 75,000           -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

  จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน  งำน    บริกำรสำธำรณะสุข  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

 ส ำหรับจัดซ้ือน้ ำมันเบนชินและดีเชล    และงำนสำธำรณสุขอ่ืน  ตลอดปี

เพ่ือใช้ในกำรฉีดพ่นยุงลำย
28  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 ค่ำวัสดุวิทยำศำตร์หรือกำรแพทย์ ส ำนักปลัด  แผนงำน  สำธำรณสุข 175,000         -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

 ( 110,000 บำท) 1. จัดซ้ือทรำยอะเบท จ ำนวน 22 ถัง ๆละ 5,000 บำท   งำน    บริกำรสำธำรณะสุข  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

 ( 45,000 บำท) 2. จัดซ้ือน้ ำยำพ่นหมอกควัน จ ำนวน 30ขวด ๆละ 5,000 บำท    และงำนสำธำรณสุขอ่ืน  ตลอดปี

 ( 20,000 บำท) 3. จัดซ้ือวัคซีนพิษสุนัข จ ำนวน 667 โด้สๆละ 30 บำท

29  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 วัสดุส ำนักงำน กองคลัง  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 30,000           -  - เฉพำะ  1/3  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิง  งำน  บริหำรงำนคลัง  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น   ตลอดปี

กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ฯลฯ)

30  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 วัสดุส ำนักงำน กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 15,000           -  - เฉพำะ  1/3  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิง  งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น   เคหะและชุมชน  ตลอดปี

กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ฯลฯ)



31  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 ค่ำออกแบบและควบคุมงำน ส ำนักปลัด  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 100,000         -  - เฉพำะ 3/5/7  อนุมัติตำมควำม

ค่ำออกแบบท่ีจ่ำยให้กับนิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก  งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง   จ ำเป็นตลอดปี

  เคหะและชุมชน
32  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ส ำนักปลัด  แผนงำน กำรรักษำควำมสงบ 15,000           -  - เฉพำะ 3/5/7  อนุมัติตำมควำม

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเวชภัณฑ์ยำ ชุดตรวจปัสสะวะ             ภำยใน  เจำะจง   จ ำเป็นตลอดปี

 งำน  บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ
 กำรรักษำควำมสงบภำยใน

33  ต.ค. - ธ.ค. 2562 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส ำนักปลัด  แผนงำน กำรรักษำควำมสงบ 50,000           -  - เฉพำะ 3/5/7
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง             ภำยใน  เจำะจง  
ไม้ตบไฟ เส้ือสะท้อนแสง กรวย ฯลฯ  งำน  บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ

 กำรรักษำควำมสงบภำยใน
34  ต.ค. - ธ.ค. 2562 ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ส ำนักปลัด  แผนงำน กำรรักษำควำมสงบ 25,000           -  - เฉพำะ 3/5/7

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชุดดับเพลิง  1 ชุด             ภำยใน  เจำะจง  
  งำน  บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ

 กำรรักษำควำมสงบภำยใน
35  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 วัสดุส ำนักงำน กอง  แผนงำน กำรศึกษำ 25,000           -  - เฉพำะ  1/3  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิง กำรศึกษำ  งำน  บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น ศำสนำฯ  กำรศึกษำ  ตลอดปี

กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ฯลฯ)
36  ต.ค. - ธ.ค. 2562 วัสดุกีฬำ กอง  แผนงำน กำรศำสนำฯ 100,000         -  - เฉพำะ  1/3/5/7

จัดซ้ืออุปกรณืกีฬำส ำหรับฝึกซ้อม กำรศึกษำ  งำน  กีฬำและนันทนำกำร  เจำะจง
 ศำสนำฯ  

37  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สิน กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 100,000         -  - เฉพำะ  1/3/5/7
เพ่ือฃ่อมแชมทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้   งำน  บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ เจำะจง  

 ตำมปกติ   เคหะและชุมชน

38  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 120,000         -  - เฉพำะ  1/3/5  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิง  งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น   เคหะและชุมชน  ตลอดปี

หลอดไฟฟ้ำ ฟิวส์ ปล๊ัก  ฯลฯ)
ส ำหรับซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ



39  ต.ค.2562 - ก.ย.2563  ค่ำบ ำรุงรักษำปรับปรุงสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ กองช่ำง  แผนงำน กำรเกษตร 100,000         -  - เฉพำะ  1/3/5/7  ขออนุมัติตำม

 ในต ำบล  งำน ส่งเสริมกำรเกษตร  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

 ค่ำปรับปรุงสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ
  บ้ำนนำม่วง,บ้ำนนำบัว,บ้ำนต้องน้อย  
  

40  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 ค่ำออกแบบและควบคุมงำน กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 100,000         -  - เฉพำะ 7 หรือ 15  อนุมัติตำมควำม

ค่ำออกแบบท่ีจ่ำยให้กับนิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก  งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง  จ ำเป็นตลอดปี

  เคหะและชุมชน
41  ต.ค.2562  ค่ำใช้สอย กองกำรศึกษำ แผนงำน กำรศึกษำ 528,000         -  - อิเล็กทรอนิกส์  29/30/31 เบิกจ่ำยเป็น

จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถตู้พร้อมคนขับ ศำสนำและ งำน ก่อนวัยเรียนและ  หรือเฉพำะเจำะจง รำยเดือน

เพ่ือรับส่งนักเรียน วัฒนธรรม      ประถมศึกษำ  
42  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 ค่ำใช้สอย กองกำรศึกษำ แผนงำน กำรศึกษำ 20,000           -  - เฉพำะ  1/3/5  ขออนุมัติตำม

บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สำมำรถ ศำสนำและ งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

 ใช้งำนได้ตำมปกติ วัฒนธรรม       กำรศึกษำ  ตลอดปี

43  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองกำรศึกษำ  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 10,000           -  - เฉพำะ  1/3/5  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำส่ิง ศำสนำและ  งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ของคร่ืองใช้ ต่ำงๆเช่น วัฒนธรรม   เคหะและชุมชน  ตลอดปี

แปรง ไม้ถู ไม้กวำดฯลฯ

44  ต.ค.-ธ.ค.2562 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำ แผนงำน กำรศึกษำ 7,500             -  - เฉพำะ  1/3/5/7

 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LCD สี ศำสนำและ งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง
 จ ำนวน 1 เคร่ือง วัฒนธรรม       กำรศึกษำ

45  ต.ค.2562 (22 วัน) อำหำรเสริม กองกำรศึกษำ แผนงำน กำรศึกษำ 1,252,160      -  - เฉพำะ  5/7/30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

 พ.ย.2562 (21 วัน) จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้กับเด็กศูนย์พัฒนำ ศำสนำและ งำน ก่อนวัยเรียนและ  เจำะจง  

 ธ.ค.2562 (19 วัน) เด็กเล็กต ำบลโคกหินแฮ่ จ ำนวน 1 แห่ง วัฒนธรรม      ประถมศึกษำ
 ม.ค.- เม.ย.2563 (94วัน) และโรงเรียนสังกัด ศพฐ. จ ำนวน 6 แห่ง
 พ.ค. 2563 (20 วัน) จ ำนวน 260 วัน เด็กรวม 602 คน  
 มิ.ย.- ก.ย.2563 (84 วัน)



46 ต.ค.2562 - ก.ย.2563 ค่ำบ ำรุงรักษำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ส ำนักปลัด แผนงำน บริหำรท่ัวไป 350,000         -  - เฉพำะ  7/15/30

 ปรับปรุงห้องน้ ำ ห้องเก็บของ อำคำรต่ำง ๆ งำน  บริหำรท่ัวไป เจำะจง
เป็นต้น

47 ต.ค.2562 - ก.ย.2563 เงินชดเชยต่ำงำนก่อสร้ำง กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 30,000           -  - เฉพำะ  1/3/5/7  ขออนุมัติตำม

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับต่ำ K เงินชดเชยค่ำกำรก่อสร้ำง  งำน  บริหำรท่ัวไปกับเคหะ  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

        และชุมชน

48 ต.ค.- ธ.ค.2562 โครงกำรลงลูกรังลำนวัฒนธรรมชนเผ่ำผู้ไทย กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 100,000         -  - เฉพำะ 15/30  ขออนุมัติตำม

บ้ำนนำบัว  หมู่ท่ี 13  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

โดยกำรลงลูกรัง  พ้ืนท่ีกว้ำง 50 เมตร  
ยำว 75 เมตร หนำ0.20 เมตรหรือมีปริมำณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่ำ 750 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ีย
ตกแต่งดินให้เรียบร้อย รำยละเอียดตำมแบบ
อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 28/2563

49 ต.ค.- ธ.ค.2562 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ท่ี 10 กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 120,000         -  - เฉพำะ 15/30  ขออนุมัติตำม

สำยกฐิน ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

750 เมตร หนำ 0.40 เมตร ปริมำณดินถมไม่  
น้อยกว่ำ 1,200 เมตร และลงลูกรังทับหนำเฉล่ีย
0.15 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ
450 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกล่ียดินให้เรียบร้อย
พร้อมป้ำยโครงกำร  จ ำนวน  1  ป้ำย 
อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี  11/2564  

50  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 ค่ำใช้สอย กองกำรศึกษำ แผนงำน กำรศึกษำ 90,000           -  - เฉพำะ 29/30/31 เบิกจ่ำยเป็น

จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนงำนท่ัวไป ศำสนำและ งำน ก่อนวัยเรียนและ  เจำะจง รำยเดือน

จ ำนวน 1 คน วัฒนธรรม      ประถมศึกษำ

51 ต.ค.- ธ.ค.2562 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ส ำนักปลัด แผนงำน บริหำรท่ัวไป 60,000           -  - เฉพำะ  1/3/5/7

 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ ำนวน 1 เคร่ือง งำน  บริหำรท่ัวไป  เจำะจง



52 ต.ค.- ธ.ค.2562 ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 60,000           -  - เฉพำะ  5/7/15

 ได้แก่ ถนนต่ำง ๆ รำงระบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ ฯลฯ   งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง

53 ม.ค. - มี.ค. 2563 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 7 - หมู่ท่ี 15 กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 20,000           -  - เฉพำะ 30

ก.ค. - ก.ย.2563 สำยนำงสมปอง-นำงนงค์คิด  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  

54 ม.ค. - มี.ค. 2563 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 9 กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 50,000           -  - เฉพำะ 30

ก.ค. - ก.ย.2563 สำยนำงเพ็งพิศ  สุขรี  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  
55 ม.ค. - มี.ค. 2563 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 9 กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 10,000           -  - เฉพำะ 30

ก.ค. - ก.ย.2563 สำยสำยนำยพิทักษ์   บัวชุม  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  

56 ม.ค. - มี.ค. 2563 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 9 กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 20,000           -  - เฉพำะ 30

ก.ค. - ก.ย.2563 สำยนำงเพ็งพิศ  สุขรี  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  

57 ม.ค. - มี.ค. 2563 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี  10 กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 20,000           -  - เฉพำะ 30

ก.ค. - ก.ย.2563 สำยนำยหนู้ไพ - ครัวเสือน้อย  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  

58 ม.ค. - มี.ค. 2563 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 10 กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 20,000           -  - เฉพำะ 30

ก.ค. - ก.ย.2563 สำยนำงธนูศร  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  

59 ม.ค. - มี.ค. 2563 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 10 กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 20,000           -  - เฉพำะ 30

ก.ค. - ก.ย.2563 ซอยหนองกกคูณ  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  

60 ม.ค. - มี.ค. 2563 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 11  กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 50,000           -  - เฉพำะ 30

ก.ค. - ก.ย.2563 สำยหลังเมรุ-หนองผีน้อย  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  

61 ม.ค. - มี.ค. 2563 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 11  กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 50,000           -  - เฉพำะ 30

ก.ค. - ก.ย.2563  สำยหลัง อบต.-ทุ่งห้วยแคน  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  

62 ม.ค. - มี.ค. 2563 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 11 กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 20,000           -  - เฉพำะ 30

ก.ค. - ก.ย.2563 สำยนำยสมจิตร บัวชุม  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  



63 ม.ค. - มี.ค. 2563 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 12  กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 50,000           -  - เฉพำะ 30

ก.ค. - ก.ย.2563  สำยบ้ำนฮ้ำง - บ้ำนทุ่งสว่ำง  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  

64 ม.ค. - มี.ค. 2563 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 14 กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 40,000           -  - เฉพำะ 30

ก.ค. - ก.ย.2563 สำยนำงสมคิด  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  

65 ม.ค. - มี.ค. 2563 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 14  กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 30,000           -  - เฉพำะ 30

ก.ค. - ก.ย.2563 สำยส ำนักสงฆ์  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  

66 ม.ค. - มี.ค. 2563 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูง หมู่ท่ี 15  กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 100,000         -  - เฉพำะ 30

ก.ค. - ก.ย.2563 สำยนำยเนรมิตร-นำงแดง  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  

67 ม.ค.-มี.ค.2563 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ส ำนักปลัด แผนงำน บริหำรท่ัวไป 11,000           -  - เฉพำะ  1/3/5/7

เม.ย.-พ.ค.2563 จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บำน มีมือจับ มีมำตรฐำน งำน  บริหำรท่ัวไป เจำะจง
มอก. จ ำนวน 2 ตู้

68 ม.ค.-มี.ค.2563 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ส ำนักปลัด แผนงำน บริหำรท่ัวไป 9,600             -  - เฉพำะ  1/3/5/7

เม.ย.-พ.ค.2563 จัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนำด 18 น้ิว งำน  บริหำรท่ัวไป เจำะจง
จ ำนวน 8 ตัว ๆ ละ 1,200 บำท 

69 ม.ค.-มี.ค.2563 ครุภัณฑ์กำรเกษตร ส ำนักปลัด แผนงำน บริหำรท่ัวไป 5,000             -  - เฉพำะ  1/3/5/7

เม.ย.-พ.ค.2563 จัดซ้ือเคร่ืองตกแต่งก่ิงไม้ ใบมีดคู่ งำน  บริหำรท่ัวไป เจำะจง
จ ำนวน 1 เคร่ือง 

70 ม.ค.-มี.ค.2563 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ส ำนักปลัด แผนงำน บริหำรท่ัวไป 6,000             -  - เฉพำะ  1/3/5/7

เม.ย.-พ.ค.2563 จัดซ้ือเคร่ืองท ำน้ ำร้อน - น้ ำเย็นแบบ 2 หัว งำน  บริหำรท่ัวไป เจำะจง
จ ำนวน 1 เคร่ือง 

71 ม.ค.-มี.ค.2563 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด แผนงำน บริหำรท่ัวไป 22,000           -  - เฉพำะ  1/3/5/7

เม.ย.-พ.ค.2563 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค งำน  บริหำรท่ัวไป เจำะจง
จ ำนวน 1 เคร่ือง 
ตำมมำตรฐำน ict



72 ม.ค.-มี.ค.2563 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กองคลัง แผนงำน บริหำรท่ัวไป 63,000           -  - เฉพำะ  1/3/5/7

เม.ย.-พ.ค.2563 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศขนิดติดผนัง งำน  บริหำรงำนคลัง เจำะจง
ขนำด 18000 บีทียู จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆละ
ละ21,000 บำท

73 ม.ค.-มี.ค.2563 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กองคลัง แผนงำน บริหำรท่ัวไป 15,000           -  - เฉพำะ  1/3/5/7

เม.ย.-พ.ค.2563 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบโล่ง 2 ช้ัน งำน  บริหำรงำนคลัง เจำะจง
รำคำ 2,500 บำท/หลัง จ ำนวน  6 หลัง

74 ม.ค.-มี.ค.2563 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กองคลัง แผนงำน  กำรศึกษำ 12,700           -  - เฉพำะ  1/3/5/7

เม.ย.-พ.ค.2563 จัดซ้ือตู้เก็บของ  จ ำนวน  5  หลัง งำน  บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ เจำะจง
แบบ 3 ช่อง 3 ช้ัน  มี 2 หลัง ๆละ 5,000 บำท        กำรศึกษำ
แบบ 3 ช่อง 3 ช้ัน สูง 40 กว้ำง 35 ซม.  
จ ำนวน 1  หลัง ๆละ 2,700 บำท

75 ม.ค.-มี.ค.2563 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กองกำรศึกษำ แผนงำน  กำรศึกษำ 9,000             -  - เฉพำะ  1/3/5/7

เม.ย.-พ.ค.2563 จัดซ้ือพัดลมติดเพดำน หมุน 360 องศำ ศำสนำและ งำน  บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ เจำะจง
พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 6 เคร่ือง ๆละ 1,500 บำท วัฒนธรรม        กำรศึกษำ

76 ม.ค.-มี.ค.2563 อำคำรต่ำง ๆ กองกำรศึกษำ แผนงำน  กำรศึกษำ 205,000         -  - เฉพำะ  15/30

เม.ย.-พ.ค.2563 ก่อสร้ำงห้องน้ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโคกหินแฮ่ ศำสนำและ งำน  ก่อนวัยเรียนและ เจำะจง
กว้ำง 2 เมตร ยำว 6 เมตร สูง 3 เมตร วัฒนธรรม        ประถมศึกษำ
รำยละเอียดตำมแบบอบต.โคกหินแฮ่เลขท่ี 32/2563

77 ม.ค.-มี.ค.2563 อำคำรต่ำง ๆ กองกำรศึกษำ แผนงำน  กำรศึกษำ 24,700           -  - เฉพำะ  7/15

เม.ย.-พ.ค.2563 ติดต้ังมุงลวดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโคกหินแฮ่ ศำสนำและ งำน  ก่อนวัยเรียนและ เจำะจง
หลังใหม่ จ ำนวน 19 บำน ๆละ 1,900 บำท วัฒนธรรม        ประถมศึกษำ

78 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรเจำะบ่อบำดำลลึกไม่น้อยกว่ำ 30 เมตร  กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 30,000           -  - เฉพำะ 45  

เม.ย.-พ.ค.2563  ใส่ท่อกันพัง ขนำด 4 น้ิว จ ำนวน 3 ท่อน งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
จ ำนวน 6 บ่อ ตำมแบบอบต.ก ำหนด

79 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 สำยนำยสีเทำ-หมอป่ำน กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 80,000           -  - เฉพำะ 30  

ก.ค.-ก.ย.2563 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 1,000 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
เมตร หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 600 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่ง

เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 19/2563 



4 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 สำยนำยสีเทำ-หมอป่ำน กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 80,000           -  - เฉพำะ 30  

ก.ค.-ก.ย.2563 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 1,000 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
เมตร หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 600 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่ง

เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 19/2563 

81 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 10 สำยนำยคมสันต์-ห้วยเหมืองนำ กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 25,000           -  - เฉพำะ 30  

มิ.ย.-ก.ย.2563 โดยกำรเสริมผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 310 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
หนำเฉล่ีย 0.15 มตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 186 ลบ.ม. 

พร้อมเกรเกล่ียแต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 12/2563

82 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4 ริมน้ ำบัง ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 43,000           -  - เฉพำะ 30  

มิ.ย.-ก.ย.2563 ระยะทำงยำว 540 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรัง งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
ไม่น้อยกว่ำ 324 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบ ตำมแบบ

อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 5/2563

83 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 9 สำยบ้ำนนำยบุญเบำ-นำยพรภิรมณ์ กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 50,000           -  - เฉพำะ 30  

ก.ค.-ก.ย.2563 สุขรี ดดยกำรเสริมผิวจำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 940 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 376 ลบ.ม.

พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 25/2563

84 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรปรับปรุงถนนสำยใหม่ หมู่ท่ี 4 สำยนำนำงเดือน  ผิวจรำจร กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 27,000           -  - เฉพำะ 30  

ก.ค.-ก.ย.2563 กว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 335 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 201 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้

เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 4/2563

85 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 1 สำยบ้ำนนำยสุรสิทธ์ิ-หนองเด่ิน กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 20,000           -  - เฉพำะ 30  

ก.ค.-ก.ย.2563 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 250 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 150 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่ง

ให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 27/2563

86 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 1 สำยห้วยยำง หมู่ท่ี 1 - ห้วยยำง กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 100,000         -  - เฉพำะ 30  

มิ.ย.-ก.ย.2563 หมู่ท่ี 15 ผิวจำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 1,250 เมตร หนำเฉล่ีย งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
0.15 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 750 ลบ.ม. พร้อมเกรด

เกล่ียแต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 29/2563



87 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 12 สำยห้วยเหมืองนำ-หนองม่วง กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 100,000         -  - เฉพำะ 30  

ก.ค.-ก.ย.2563 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 1,250 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 750 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ีย

แต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 15/2563

88 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 สำยบ้ำนนำยประยูร-ต้องน้อย กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 53,000           -  - เฉพำะ 30  

ก.ค.-ก.ย.2563 ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ระยะทำงยำว 530 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 397 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ีย

แต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 7/2563

89 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 7 สำยนำงวัชรินทร์ กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 35,000           -  - เฉพำะ 30  

ก.ค.-ก.ย.2563 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 400 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 240 ลบ.ม. พร้อมวำงท่อ 

ขนำด Ø 0.30*1.00 เมตร จ ำนวน 6 ท่อน พร้อมเกรดเกล่ียแต่ง

ให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 22/2563

90 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 7 สำยนำงอุดร-นำยวุฒิ กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 20,000           -  - เฉพำะ 30  

ก.ค.-ก.ย.2563 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 180 เมตร หนำ 0.15 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 108 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้

เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 24/2562

 

91 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 7 สำยนำยหอม กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 15,000           -  - เฉพำะ 30  

ก.ค.-ก.ย.2563 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 156 เมตร หนำ 0.15 มตร หรือ งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
มีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 93.60 ลบ.ม. พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ 

Ø 0.30*1.00 เมตร จ ำนวน 6 ท่อน พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ

ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 23/2562

92 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรปรับปรุงถนนสำยใหม่ หมู่ท่ี 14 สำยส ำนักสงฆ์ กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 20,000           -  - เฉพำะ 30  

ก.ค.-ก.ย.2563 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 250 เมตร หนำ 0.50 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 150 ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้

เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขท่ี 20/2563



93 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 15 สำยเสริม-พรศักด์ิ กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 50,000           -  - เฉพำะ 30  

ก.ค.-ก.ย.2563 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 940 เมตร หนำ 0.10 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ376 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่ง

ให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 26/2562

94 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มประตู หมู่ท่ี 14 กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 60,000           -  - เฉพำะ 30  

ก.ค.-ก.ย.2563 โดยกำรปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำเพดำน ติดต้ังไฟฟ้ำและทำสีใหม่ ตำมแบบ งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 31/2563

95 ม.ค.-มี.ค.2563 โครงกำรปรับปรุงซุ้มประตูศูนย์เรียนรู้ หมู่ท่ี 10 กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 20,000           -  - เฉพำะ 30  

ก.ค.-ก.ย.2563 โดยกำรปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำเพดำน และเทเสำใหม่ ตำมแบบ งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 30/2563

96 เม.ย.-มิ.ย. 2563 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ท่ี 7 สำยนำยละมัย-ประกร กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 100,000         -  - เฉพำะ 45  

ขนำดปำกกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 44.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 8/2563

97 เม.ย.-มิ.ย. 2563 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 12 สำยนำงศิริวรรณ กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 50,000           -  - เฉพำะ 45  

นำยทันสมัย โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
จ ำนวน 45 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนำด 0.80x0.80x1.00  เมตร  

จ ำนวน 4 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 17/2563

98 เม.ย.-มิ.ย. 2563 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม บ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 14 สำยบ้ำน กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 90,000           -  - เฉพำะ 45  

นำงวรำรัตน์ โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
จ ำนวน 84 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนำด 0.80x0.80x1.00  เมตร  

จ ำนวน 6 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 18/2563

99 เม.ย.-มิ.ย. 2563 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม บ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 14 สำยบ้ำน กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 47,000           -  - เฉพำะ 45  

นำยยอด โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
จ ำนวน 41 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนำด 0.80x0.80x1.00  เมตร  

จ ำนวน 4 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 3/2563



100 เม.ย.-มิ.ย. 2563 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม บ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 5 สำยนำงหลำวทอง กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 58,000           -  - เฉพำะ 45  

นำยชัยณรงค์ โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
จ ำนวน 56 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร  

จ ำนวน 4 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 2/2563

101 เม.ย.-มิ.ย. 2563 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม บ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 5 สำยนำยเสรี - กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 122,000         -  - เฉพำะ 45  

นำยพูนศักด์ิ โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
จ ำนวน 110 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร  

จ ำนวน 9 บ่อ พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ 

อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 1/2563

102 เม.ย.-มิ.ย. 2563 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม บ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 8 สำยหน้ำบ้ำน กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 12,000           -  - เฉพำะ 30  

นำงหนูเหล่ียม โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
จ ำนวน 10 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร  

จ ำนวน 1 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 8/2563

103 เม.ย.-มิ.ย. 2563 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม บ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 9 สำยหน้ำบ้ำน กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 39,000           -  - เฉพำะ 45  

นำยกุล แก้วคนตรง-นำงวัฒนำ จันทร์สองดวง โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำ งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
ขนำด 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน 36 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.

ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร จ ำนวน 3 บ่อ ตำมแบบ 

อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 19/2563

104 เม.ย.-มิ.ย. 2563 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม บ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 9 สำยหน้ำบ้ำน กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 51,000           -  - เฉพำะ 45  

นำยเทพนคร แสนมิตร โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
จ ำนวน 46 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร

จ ำนวน 4 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 9/2563

 

105 เม.ย.-มิ.ย. 2563 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม บ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 11 กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 80,000           -  - เฉพำะ 45  

สำยนำยศรีสุทโธ - ถนนชลประทำน โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
0.40x1.00 เมตร จ ำนวน 74 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนำด 

0.80x0.80x1.00 เมตร จ ำนวน 6 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่

เลขท่ี 13/2563  



106 ก.ค.-ก.ย.2563 โครงกำรขยำยไหล่ทำง คสล.สำยข้ำงบ้ำนหนองกุง หมู่ท่ี 6 กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 200,000         -  - เฉพำะ 60  

ผิวจรำจรกว้ำง 1.50 เมตร ยำว 177 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมี งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่อยกว่ำ 266.50 ตร.ม. งำนดินถมไม่น้อยกว่ำ 

400 ลบ.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 

ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 6/2563

107 ก.ค.-ก.ย.2563 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 1 สำยข้ำงโรงเรียนบ้ำนโคกหินแฮ่ กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 100,000         -  - เฉพำะ 60  

ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 43 เมตร หนำ 0.15 งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 172 ตำรำงเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

108 ก.ค.-ก.ย.2563 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 1 สำยนำงอุทิศ-ชลประทำน กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 80,000           -  - เฉพำะ 60  

ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 34 เมตร หนำ 0.15 งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 140 ตำรำงเมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

109 ก.ค.-ก.ย.2563 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 3 สำยนำม่วงทุ่ง-ต้องน้อย กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 100,000         -  - เฉพำะ 60  

ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ระยะทำงยำว 34.50 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 172.50 ตำรำงเมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

110 ก.ค.-ก.ย.2563 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 3 สำยนำยประพันธ์-หนองเบ็ญ กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 100,000         -  - เฉพำะ 60  

ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 42.50 เมตร หนำ 0.15 งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 170 ตำรำงเมตร พร้อมลง 

ลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01  และวำงท่อขนำด

0.30x1.00 เมตร จ ำนวน 6 ท่อน

111 ก.ค.-ก.ย.2563 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 4 สำยนำยนิรัน-นำงสุพรรณ กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 130,000         -  - เฉพำะ 60  

ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 57 เมตร  หนำ 0.15 เมตร หรือมี งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 228 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำม

สภำพ พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

สภำพ พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01  

  



112 ก.ค.-ก.ย.2563 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 8 สำยนำงจินตนำ-ห้วยผักหนำม กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 189,000         -  - เฉพำะ 60  

ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร  ยำว 63 เมตร หนำ 0.15 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 315 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทำงตำมสภำพ พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย

ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

 

113 ก.ค.-ก.ย.2563 โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ท่ี 13 สำยหน้ำโรงเรียน กองช่ำง แผนงำน  กำรเคหะและชุมชน 180,000         -  - เฉพำะ 60  

ไป หมู่ท่ี 14 ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 115.50 เมตร งำน  ไฟฟ้ำและถนน เจำะจง
หนำ 0.04 เมตร หรือมีปริมำณพ้ืนท่ีเสริมผิวลำดยำงแบบแอฟัลท์ติก 

คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 577 ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 

ตำมแบบมำตรำฐำน ทถ-7-201

 


