
 
 
 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่
                             เรื่อง   ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
                                               *************************************** 
 

         ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  ได้จัดท าการแผนการจัดหา
พัสดุประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ผด.2)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว    จึงปิดประกาศไว้   
ณ  หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่    รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 
    

       จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

               ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2563  

 
(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.2563 - ก.ย.2564 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.2563 - ก.ย.2564 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.2563 - ก.ย.2564 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.2563 - ก.ย.2564 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.2563 - ก.ย.2564 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. 2564 



6  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 วัสดุเช้ือเพลิงและน้ ำมัน  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 240,000        -  - เฉพำะ 30/31 เครดิตจ่ำยเป็น

 หล่อล่ืน(เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมัน  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง รำยเดือน

เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนฯลฯ)
 

7  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 วัสดุเกษตร  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 20,000          -  - เฉพำะ  1/3/7  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ปุ๋ย ถุงด ำ กรรไกร  ตลอดปี

พันธ์ุพืช จอบ ครำด
ต่ำงๆ  ฯลฯ)

8  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 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.2563 - ก.ย.2564 วัสดุคอมพิวเตอร์  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 30,000          -  - เฉพำะ  1/3/7  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือจ่ำยซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

แผ่นดิสก์ แอนด์ด้ีไดรว์  ตลอดปี

ผงหมึก ผ้ำหมึก หมึกเคร่ือง
ปร้ิน ฯลฯ )

10  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 วัสดุอ่ืนๆ  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 10,000          -  - เฉพำะ  1/3/7  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

วัสดุอ่ืนท่ีไม่ปรำกฎใน  ตลอดปี

วัสดุข้ำงต้น

 



11  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 60,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยเป็นรำยเดือน

 (เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง อนุมัติตำมควำม

 บริกำรต่ำงๆ เช่นจ้ำงเหมำ จ ำเป็น

เก็บขยะ ค่ำธรรมเนียมในกำรก ำจัดขยะ) 

12  ต.ค.2563 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 40,000          -  - เฉพำะ  คร้ังงท่ี 1/182  ม.ค.2563

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

 ถ่ำยเอกสำร)

13  ต.ค.2563 - ก.ย.2564  ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 10,000          -  - เฉพำะ 7  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบอกรับ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

วำรสำร หนังสือพิมพ์  ตลอดปี

นิตยสำร ฯลฯ )

14  ต.ค.2563 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 450,000        -  - เฉพำะ 30/29/31 เบิกจ่ำยเป็น 

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง รำยเดือน

รำยเดือน (ส ำหรับจ้ำงคน
งำนท่ัวไป จ้ำงยำม แม่บ้ำน) 

 

15  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 20,000          -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

( เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

จัดท ำป้ำย  ป้ำยจุดเส่ียง  ตลอดปี

และป้ำยประชำสัมพันธ์
ต่ำง ๆ

16  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 20,000          -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

บริกำรอ่ืนๆ เช่น เข้ำเล่ม  ตลอดปี

 เอกสำร จัดท ำคู่มือต่ำง 
ล้ำงอัดรูป ถ่ำงป่ำ เป็นต้น

 



17  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 100,000        -  - เฉพำะ  1/3/5  ขออนุมัติตำม

บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ตลอดปี

18  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 50,000          -  - เฉพำะ  1/3/5  ขออนุมัติตำม

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

  ตลอดปี

19  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 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.2563 - ก.ย.2564 ค่ำบ ำรุงรักษำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 70,000          -  - เฉพำะ 15/30

เพ่ือบ ำรุงรักษำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง เช่น  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง
  ห้องน้ ำ ห้องเก็บของ อำคำรต่ำง ๆ โรงจอดรถ ฯลฯ

21  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์หอกระจำยเสียง  ส ำนักปลัด  แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งฯ 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.2563 - ก.ย.2564 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  ส ำนักปลัด  แผนงำน กำรรักษำควำมสงบ 10,000          -  - เฉพำะ  1/3/5  ขออนุมัติตำม

เพ่ือจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ และชุดตรวจปัสสำวะ  ภำยใน เจำะจง  7/15  ควำมจ ำเป็น

งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ   ตลอดปี

กำรรักษำควำมสงบภำยใน
23  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 ค่ำวัสดุ ส ำนักปลัด  แผนงำน  สำธำรณสุข 45,000          -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

  จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน  งำน    บริกำรสำธำรณะสุข  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

 ส ำหรับจัดซ้ือน้ ำมันเบนชินและดีเชล    และงำนสำธำรณสุขอ่ืน  ตลอดปี

เพ่ือใช้ในกำรฉีดพ่นยุงลำย



24  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 ค่ำวัสดุวิทยำศำตร์หรือกำรแพทย์ ส ำนักปลัด  แผนงำน  สำธำรณสุข 175,000        -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

 ( 100,000 บำท) 1. จัดซ้ือทรำยอะเบท จ ำนวน 20 ถัง ๆละ 5,000 บำท   งำน    บริกำรสำธำรณะสุข  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

 ( 45,000 บำท) 2. จัดซ้ือน้ ำยำพ่นหมอกควัน จ ำนวน 30ขวด ๆละ 1,500 บำท    และงำนสำธำรณสุขอ่ืน  ตลอดปี

 ( 30,000 บำท) 3. จัดซ้ือวัคซีนพิษสุนัข จ ำนวน 100 โด้สๆละ 30 บำท

25  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 ค่ำใช้สอย ส ำนักปลัด  แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งฯ 65,000          -  - เฉพำะ  3/5/7  ขออนุมัติตำม

ตำมโครงกำรบ้ำนเมืองน่ำอยู่ (นครพนมเมืองสะอำด)  งำน  ส่งเสริมและสนับสนุนฯ เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ส่งเสริมกองทุนธนำคำรขยะ  ตลอดปี

26  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 วัสดุส ำนักงำน กองคลัง  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 25,000          -  - เฉพำะ  1/3  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิง  งำน  บริหำรงำนคลัง  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น   ตลอดปี

กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ฯลฯ)

27  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 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)
28  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 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

29  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 ค่ำออกแบบและควบคุมงำน กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 30,000          -  - เฉพำะ 3/5/7  อนุมัติตำมควำม

ค่ำออกแบบท่ีจ่ำยให้กับนิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก  งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง   จ ำเป็นตลอดปี

  เคหะและชุมชน
30  ต.ค.-ธ.ค.2563 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 22,000          -  - เฉพำะ  1/3/5/7

 จัดซ้ือเคร่ืองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับหน่วยงำน  งำน  บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง
ประเมินผล แบบท่ี 1 จ ำนวน 1 เคร่ือง   เคหะและชุมชน
คุณลักษณะพ้ินฐำนตำมประกำศ ict ฉบับเดือน พ.ค.

 2563 ประกำศ  ณ วันท่ี 12 พ.ค.2563



31  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สิน กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 50,000          -  - เฉพำะ  1/3/5/7  อนุมัติตำมควำม

เพ่ือฃ่อมแชมทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้   งำน  บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ เจำะจง  จ ำเป็นตลอดปี

 ตำมปกติ   เคหะและชุมชน

32  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 เงินชดเชยต่ำงำนก่อสร้ำง กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 10,000          -  - เฉพำะ  1/3/5/7  ขออนุมัติตำม

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับต่ำ K เงินชดเชยค่ำกำรก่อสร้ำง  งำน  บริหำรท่ัวไปกับเคหะ  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

        และชุมชน

33  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 100,000        -  - เฉพำะ  5/7/15  ขออนุมัติตำม

 ได้แก่ ถนนต่ำง ๆ รำงระบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ ฯลฯ   งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

34  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 วัสดุส ำนักงำน กอง  แผนงำน กำรศึกษำ 20,000          -  - เฉพำะ  1/3  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิง กำรศึกษำ  งำน  บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น ศำสนำฯ  กำรศึกษำ  ตลอดปี

กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ฯลฯ)
35  ต.ค. - ธ.ค. 2563 วัสดุกีฬำ กอง  แผนงำน กำรศำสนำฯ 125,000        -  - เฉพำะ  1/3/5/7

 ม.ค. - มี.ค. 2564 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำส ำหรับฝึกซ้อม (100,000 บำท) กำรศึกษำ  งำน  กีฬำและนันทนำกำร  เจำะจง
และอุปกรณ์กีฬำเกทบอล (25,000 บำท) ศำสนำฯ  

36  ต.ค.-ธ.ค.2563  ค่ำใช้สอย กองกำรศึกษำ แผนงำน กำรศึกษำ 528,000        -  - อิเล็กทรอนิกส์  29/30/31 เบิกจ่ำยเป็น

จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถตู้พร้อมคนขับ ศำสนำและ งำน ก่อนวัยเรียนและ  หรือเฉพำะเจำะจง รำยเดือน

เพ่ือรับส่งนักเรียน วัฒนธรรม      ประถมศึกษำ  
37  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 ค่ำใช้สอย กองกำรศึกษำ แผนงำน กำรศึกษำ 18,000          -  - เฉพำะ  1/3/5  ขออนุมัติตำม

บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สำมำรถ ศำสนำและ งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

 ใช้งำนได้ตำมปกติ วัฒนธรรม       กำรศึกษำ  ตลอดปี

38  ต.ค.2562 - ก.ย.2563 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองกำรศึกษำ  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 15,000          -  - เฉพำะ  1/3/5  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำส่ิง ศำสนำและ  งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ของคร่ืองใช้ ต่ำงๆเช่น วัฒนธรรม   เคหะและชุมชน  ตลอดปี

แปรง ไม้ถู ไม้กวำดฯลฯ



39  ต.ค.-ธ.ค.2563 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำ แผนงำน กำรศึกษำ 17,000          -  - เฉพำะ  1/3/5/7

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ขนำดจอไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว ศำสนำและ งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง
 จ ำนวน 1 เคร่ือง วัฒนธรรม       กำรศึกษำ

40  ต.ค.2563 - ก.ย.2564 อำหำรเสริม กองกำรศึกษำ แผนงำน กำรศึกษำ 1,139,840     -  - เฉพำะ  5/7/30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้กับเด็กศูนย์พัฒนำ ศำสนำและ งำน ก่อนวัยเรียนและ  เจำะจง
เด็กเล็กต ำบลโคกหินแฮ่ จ ำนวน 1 แห่ง วัฒนธรรม      ประถมศึกษำ

 และโรงเรียนสังกัด ศพฐ. จ ำนวน 6 แห่ง
จ ำนวน 260 วัน เด็กรวม 548 คน 

41  ต.ค.2563 ค่ำใช้สอย กองกำรศึกษำ แผนงำน กำรศึกษำ 90,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยเป็น

จ้ำงเหมำรำยเดือนบุคคลส ำหรับจ้ำงงำนคนงำนท่ัวไป ศำสนำและ งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง รำยเดือน

ประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโคกหินแฮ่ วัฒนธรรม       กำรศึกษำ

42 ม.ค. - มี.ค.2564 อำคำรต่ำง ๆ ส ำนักปลัด  แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งฯ 200,000        -  - เฉพำะ  15/30/45 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

เม.ย. - มิ.ย.2564 ต่อเติมศำลำหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 8  งำน  ส่งเสริมและสนับสนุนฯ  เจำะจง
ขนำดกว้ำง  8 เมตร  ยำว  9  เมตร สูง 4 เมตร 
พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ
อบต.โคกหินแฮ่  เลขท่ี 32/2564

43 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรตัดถนนสำยใหม่ หมู่ท่ี 10 กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 51,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564 สำยนำงกงมำ - นำงทองซ้อน  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 320 เมตร หนำเฉล่ีย
0.40 เมตร หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 512 ลบ.ม.
พร้อมลงลูกรังหนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรัง
ไม่น้อยหว่ำ 192 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียตกแต่งดินให้เรียบ
ตำมแบบอบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี19/2564  



44 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรตัดถนนสำยใหม่ หมู่ท่ี 11 สำยนำยทรัพยวัน-ผู้ใหญ่ก้อน กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 50,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564 ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ระยะทำงยำว 450 เมตร หนำเฉล่ีย 0.40  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
เมตร หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 900 ลบ.ม. ตำมแบบ อบต.

โคกหินแฮ่ เลขท่ี 15/2564

45 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรตัดถนนสำยใหม่ หมู่ท่ี 11 สำยห้วยเหมืองนำ - นำนำยชมเชย กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 100,000        -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564 พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ พร้อมลงลูกรังทับหน้ำ ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
ระยะทำงยำว 540 เมตร หนำเฉล่ีย 0.40เมตร หรือมีปริมำณดินถม

ไม่น้อยกว่ำ 864 ลบ.ม. พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด 0.60x1.00 

เมตร จ ำนวน 6 ท่อน พร้อมลงลูกรังทับหน้ำหนำเฉล่ีย 0.15 เมตร 

หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 324 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้

เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 30/2564

46 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรตัดถนนสำยใหม่ หมู่ท่ี 3 สำยนำยส ำลี - หนองเบ็ญ กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 150,000        -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 1,550 เมตร หนำเฉล่ีย 0.40  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
เมตร หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 2,480 ลบ.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร

จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 18/2564 

47 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรตัดถนนสำยใหม่เพ่ือกำรเกษตร สำยห้วยแคน - กุดฮี กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 45,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 300 เมตร หนำเฉล่ีย 0.40 ม.  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 480 ลบ.ม.พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ 

ขนำด 1.00x1.00 เมตร จ ำนวน 5 ท่อน ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ 

เลขท่ี 27/2564

48 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรตัดถนนสำยใหม่ หมู่ท่ี 1 สำยห้วยยำงตอนกลำง หมู่ท่ี 1 - กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 100,000        -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564 สะพำนห้วยยำง หมู่ท่ี 11 (ฝ่ังซ้ำย)  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ระยะทำงยำว 700 เมตร หนำ 0.30 เมตร

หรือมีปริมำณถมไม่น้อยกว่ำ 1,050 ลบ.ม. พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ

ขนำด 0.60x1.00 เมตร จ ำนวน 8 ท่อน และวำงท่อระบำยน้ ำ

ขนำด 1.00x1.00 มตร จ ำนวน 8 ท่อน ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่

เลขท่ี 13/2564



49 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 10 สำยกฐิน กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 39,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 510 เมตร หนำ 0.15 เมตร  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 306 ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้

เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่  เลขท่ี 20/2564

50 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 11 สำยข้ำงเมรู - ถนนนำม่วงทุ่ง กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 40,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 525 เมตร หนำ 0.15 เมตร  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 315 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่ง

ให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 26/2564

51 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง สำย หมู่ท่ี 13 - วัดป่ำหัวภูดิน กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 50,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564 ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำงยำว 870 เมตร หนำ 0.15 เมตร  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 391.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่ง

ให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 28/2564

52 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 14 สำยศำลำเอนกประสงค์-ส ำนักสงฆ์ กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 20,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 260 เมตร หนำ 0.15 เมตร  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 156 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่ง

ให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 14/2564

53 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 สำยข้ำงบ้ำนนำงศรีนคร - นำนำย กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 20,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564 ทนงค์ศักด์ิ ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำงยำว 350 เมตร หนำ   งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
0.15 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 157.20 ลบ.ม. 

พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 9/2564

54 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 สำยข้ำงสถำนีสูบน้ ำบ้ำนต้องน้อย กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 25,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำงยำว 440 เมตร หนำ   0.15 เมตร  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 198 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้

เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 23/2564



55 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 สำยทำงเข้ำสถำนีสูบน้ ำบ้ำนนำม่วง กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 25,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำงยำว 440 เมตร หนำ  0.15 เมตร  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 198 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้  
เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 17/2564

56 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5 สำยนำยมำนะ - นำนำยสมใจ กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 15,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564  ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 200 เมตร หนำ  0.15 เมตร  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 120 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้

เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 4/2564

57 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5 สำยนำยศิริศักด์ิ - น้ ำบัง กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 5,000            -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 67 เมตร หนำ 0.15 เมตร  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 40.20 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้

เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 3/2564

58 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5 สำยหนองแข้ กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 15,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 200 เมตร หนำ 0.15 เมตร  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 120 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้

เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 5/2564

59 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5 สำยห้วยแคน กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 23,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564 ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำงยำว 400 เมตร หนำ 0.15 เมตร  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 180 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้

เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 2/2564

60 ต.ค. - ธ.ค.2563 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 สำยโรงสูบน้ ำ - หนองเบ็ญ กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 10,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ม.ค. - มี.ค.2564 ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำงยำว 180 เมตร หนำ 0.15 เมตร  งำน  ไฟฟ้ำและถนน  เจำะจง
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 81 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้

เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 29/2564



61 ม.ค. - มี.ค.2564 อำคำรต่ำง ๆ ส ำนักปลัด  แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งฯ 20,000          -  - เฉพำะ  15/30/ เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

เม.ย. - มิ.ย.2564 ปรับปรุงต่อเติมศำลำเอนกประสงค์  หมู่ท่ี 9  งำน  ส่งเสริมและสนับสนุนฯ  เจำะจง
ขนำดกว้ำง  4.80  เมตร  ยำว  6  เมตร โดยท ำกำร

ปูกระเบ้ือง บุผน้ัง ก้ันห้อง ทำสี 

อบต.โคกหินแฮ่  เลขท่ี 35/2565

 

62 ม.ค. - มี.ค.2564 อำคำรต่ำง ๆ ส ำนักปลัด  แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งฯ 30,000          -  - เฉพำะ  15/30/ เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

เม.ย. - มิ.ย.2564 ปรับปรุงต่อเติมศำลำเอนกประสงค์ร้ำนค้ำประชำรัฐ หมู่ท่ี 2  งำน  ส่งเสริมและสนับสนุนฯ  เจำะจง
ขนำดกว้ำง  10  เมตร  ยำว  10  เมตร หนำ 0.08 เมตร

อบต.โคกหินแฮ่  เลขท่ี 31/2564  

63 ม.ค. - มี.ค.2564 ก่อสร้ำงสำธำรณูปกำร ส ำนักปลัด  แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งฯ 50,000          -  - เฉพำะ  15/30/ เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

เม.ย. - มิ.ย.2564 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์เรียนรู้บ้ำนเนินน้ ำค ำ  งำน  ส่งเสริมและสนับสนุนฯ  เจำะจง
โดยกำรก่อสร้ำงร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 เมตร

ยำว 80 เมตร อบต.โคกหินแฮ่  เลขท่ี 21/2565  
 

64 ม.ค. - มี.ค.2564 ค่ำใช้สอย กองกำรศึกษำ  แผนงำน  ศำสนำวัฒนธรรม 80,000          -  - เฉพำะ  3/5/7 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ต่ำใช่จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเพ่ือควำมสมำนฉันท์ ศำสนำและ และนันทนำกำร  เจำะจง
ของคนในชุมชน วัฒนธรรม งำน  กีฬำและนันทนำกำร

 
 

65 ม.ค. - มี.ค.2564 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กองกำรศึกษำ  แผนงำน  กำรศึกษำ 5,000            -  - เฉพำะ  3/5/7 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

จัดซ้ือตู้เก็บของ  ตู้เหล็กแบบล้ินชัก  3  ช้ัน ศำสนำและ งำน บริหำรงำนท่ัวไป  เจำะจง
จ ำนวน   1  ตู้ วัฒนธรรม       เก่ียวกับกำรศึกษำ

 

66 ม.ค. - มี.ค.2564 โครงกำรขยำยคลองส่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร หมู่ท่ี 3 - หมู่ท่ี 4 กองช่ำง  แผนงำน  กำรเกษตร 140,000        -  - เฉพำะ 60 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

เม.ย. - มิ.ย.2564 นำนำงบันเฮือง ขนำดปำกคลองกว้ำง 1.00 เมตร ท้องคลองกว้ำง 0.30 งำน  ส่งเสริมกำรเกษตร เจำะจง
เมตร ยำว 350 เมตร ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 33/2564  
พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย



67 ม.ค. - มี.ค.2564 ติดต้ังไฟฟ้ำคำดสำย หมู่ท่ี 10 สำยนำงมโนรำ-นำยพรเพชร กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 30,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

เม.ย. - มิ.ย.2564 งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง

68 ม.ค. - มี.ค.2564 ติดต้ังไฟฟ้ำคำดสำย หมู่ท่ี 10 สำยนำงประเสริฐ-นำงปิยะวรรณ กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 30,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

เม.ย. - มิ.ย.2564 งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง  

69 ม.ค. - มี.ค.2564 ติดต้ังไฟฟ้ำคำดสำย หมู่ท่ี 15 สำยนำงมลำวัลย์-นำโดนใหม่-อภัยวงค์ กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 50,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

เม.ย. - มิ.ย.2564 งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง

70 ม.ค. - มี.ค.2564 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 5 สำยนำยเสรี-นำยค ำเศษ กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 20,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

เม.ย. - มิ.ย.2564 งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง

71 ม.ค. - มี.ค.2564 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 6 กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 60,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

เม.ย. - มิ.ย.2564 งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง

72 ม.ค. - มี.ค.2564 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 15 สำยนำยเนรมิตร-รอบหวยยำง กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 50,000          -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

เม.ย. - มิ.ย.2564 งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง

73 ม.ค. - มี.ค.2564 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 7  ขอนแก่น - โนนทอง กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 2,000            -  - เฉพำะ 30 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

เม.ย. - มิ.ย.2564 งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง

74 เม.ย. - มิ.ย.2564 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 1 สำยนำยทรงมำ- กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 100,000        -  - เฉพำะ 45 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

นำยบัณฑิต  โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
จ ำนวน 96 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร

จ ำนวน 8 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 10/2564

75 เม.ย. - มิ.ย.2564 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 1 สำยนำยประจีน- กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 50,000          -  - เฉพำะ 45 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

นำงบัวลำ โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
จ ำนวน 48 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร

จ ำนวน 4 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 11/2564



76 เม.ย. - มิ.ย.2564 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 1 สำยนำยสมเด็จ- กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 100,000        -  - เฉพำะ 45 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ชลประทำน โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
จ ำนวน 96 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร

จ ำนวน 8 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 12/2564

77 เม.ย. - มิ.ย.2564 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 5 สำยนำงพรรณี - กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 77,000          -  - เฉพำะ 45 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

นำยบุญลักษณ์ โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
จ ำนวน 74 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร

จ ำนวน 6 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 1/2564

78 เม.ย. - มิ.ย.2564 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 9 สำยนำยทองทิพย์ กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 50,000          -  - เฉพำะ 45 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน 48 ท่อน งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
พร้อมบ่อพัก คสล.ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร จ ำนวน 6 บ่อ

ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 6/2564

79 เม.ย. - มิ.ย.2564 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 9 สำยนำยอำทิตย์ กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 100,000        -  - เฉพำะ 45 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน 96 ท่อน งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
พร้อมบ่อพัก คสล.ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร จ ำนวน 8 บ่อ

ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 7/2564

80 เม.ย. - มิ.ย.2564 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 7 สำยนำงปำนทอง- กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 200,000        -  - เฉพำะ 45 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ห้วยเหมืองนำ โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
จ ำนวน 191 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร 

จ ำนวน 15 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 16/2564

พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย

81 ก.ค. - ก.ย.2564 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 สำยนำยจูม- กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 50,000          -  - เฉพำะ 60 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

นำยสีวำสดี ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 22 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 88 ตำรำงเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01



82 ก.ค. - ก.ย.2564 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 สำยโคกหินแฮ่ - กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 100,000        -  - เฉพำะ 60 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ชลประทำนตอนกลำง ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 43 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 172 ตำรำงเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

83 ก.ค. - ก.ย.2564 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 สำยข้ำงโรงสูบน้ ำ กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 80,000          -  - เฉพำะ 60 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

บ้ำนนำบัว ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 43 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 138 ตำรำงเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

84 ก.ค. - ก.ย.2564 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 สำยศำลำเอนก กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 180,000        -  - เฉพำะ 60 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ประสงค์-ส ำนักสงฆ์ ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 76.50 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 306 ตำรำงเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ พร้อมป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 

ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

85 ก.ค. - ก.ย.2564 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 สำยนำยวิลัย - กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 50,000          -  - เฉพำะ 60 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

นำยบุญมำ ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 22 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 88 ตำรำงเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

86 ก.ค. - ก.ย.2564 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 สำยบ้ำนต้องน้อย - กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 100,000        -  - เฉพำะ 60 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ส ำนักสงฆ์ทุ่งโพธ์ิทอง ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 43 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 172 ตำรำงเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

87 ก.ค. - ก.ย.2564 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 สำยนำยเชษฐำ - กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 100,000        -  - เฉพำะ 60 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

นำยจรูญ ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 43 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 172 ตำรำงเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01



88 ก.ค. - ก.ย.2564 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 สำยนำยบุญเบำ กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 100,000        -  - เฉพำะ 60 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

 ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 43 เมตร หนำ 0.15 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 172 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่

ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

89 ก.ค. - ก.ย.2564 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 สำยนำม่วงทุ่ง - กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 160,000        -  - เฉพำะ 60 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

ต้องน้อย  ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ระยะทำงยำว 55 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 275 ตำรำงเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ พร้อมป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 

ตำมแบบมำตรฐำน ท1-01

90 ก.ค. - ก.ย.2564 โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 12 สำยบ้ำนนำย กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 200,000        -  - เฉพำะ 60 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

สนำมชัย-นำงบุญค่ ำ ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ระยะทำงยำว 130 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
หนำ 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเสริมผิวลำดยำงแบบแอสฟัลท์คอนกรีต

ไม่น้อยกว่ำ 650 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย

ตำมแบบมำตรฐำน ทถ -7-201

91 ก.ค. - ก.ย.2564 โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 13 สำยหมู่ท่ี 13 - กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 200,000        -  - เฉพำะ 60 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

หมู่ท่ี 14 ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ระยะทำงยำว 130 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
หนำ 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเสริมผิวลำดยำงแบบแอสฟัลท์คอนกรีต

ไม่น้อยกว่ำ 650 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย

ตำมแบบมำตรฐำน ทถ -7-201

92 ก.ค. - ก.ย.2564 โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 15 สำยชลประทำน - กองช่ำง  แผนงำน  เคหะและชุมชน 100,000        -  - เฉพำะ 60 เบิกจ่ำยตำมสัญญำ

เนินน้ ำค ำ  ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ระยะทำงยำว 66 เมตร งำน  ไฟฟ้ำถนน เจำะจง
หนำ 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเสริมผิวลำดยำงแบบแอสฟัลท์คอนกรีต

ไม่น้อยกว่ำ 330 ตำรำงเมตร ตำมแบบมำตรฐำน ทถ -7-201


