
 
 

 
 

        ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
                         เรื่อง   ประกาศการปรับแผนการจัดหาพัสดุ  ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
           องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
                                                     *************************************** 
 

         ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  ได้จัดท าการปรับแผน 
การจัดหาพัสดุ  ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562   เสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงปิดประกาศไว้    
ณ   หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่    รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 
    

        จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

               ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2561  
 

 
         ( นายสันติ  ศรียะไชย ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 
 
 
 
 
 



ก าหนด
ล าดับที่ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ / จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ

เร่ิมจัดหา เจ้าของเงิน (บาท) (บาท) (วัน)
40 ม.ค. - ม.ีค. 2562 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต กรมส่งเสริม  -  - แผนงาน การเคหะและชุมชน 4,779,000 ประกวดราคา 90

รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.29-001 การปกครอง งาน ไฟฟ้าและถนน ด้วยระบบอิเล็ก

สายบ้านโคกหินแฮ่-บ้านหนองกุง ท้องถิ่น  ทรอนิกส์

ต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม จ านวน 4 ช่วง มีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า  15,666  ตารางเมตร

41 ม.ค. - ม.ีค. 2562 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล กรมส่งเสริม  -  - แผนงาน การเคหะและชุมชน 1,956,100 ประกวดราคา 160
ขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโคกหินแฮ่ การปกครอง งาน กอ่สร้างสาธารณูปโภค ด้วยระบบอิเล็ก

ต าบลโคกหินแฮ่  ตามแบบมาตรฐานกรม ท้องถิ่น  ทรอนิกส์

ทรัพยากรน้ า องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

54 ม.ค. - ม.ีค. 2562 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 7  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 30,000        -  - เฉพาะ 30  

สายนางปานทอง - นางสิงหา งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
 

55 ม.ค. - ม.ีค. 2562 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 7  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 10,000        -  - เฉพาะ 30  

สายนายชัยชนะ-นายมา งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
 

56 ม.ค. - ม.ีค. 2562 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 7  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 30,000        -  - เฉพาะ 30  

สายข้างวัดศรีธนนท์ชัย งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
 

57 ม.ค. - ม.ีค. 2562 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 8  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 80,000        -  - เฉพาะ 30
สายนางล าพิศไปสะพานห้วยค าผาสี งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง

 

58 ม.ค. - ม.ีค. 2562 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 11  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 50,000        -  - เฉพาะ 30
สายหลังวัดสระแก้ว งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง

 

           แบบ ผด. 2
     แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562 ( เดิม)

      ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่    อ าเภอเรณนูคร    จังหวัดนครพนม
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ก าหนด
ล าดับที่ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ / จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ

เร่ิมจัดหา เจ้าของเงิน (บาท) (บาท) (วัน)
40 ต.ค.-ธ.ค.2561 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต กรมส่งเสริม  -  - แผนงาน การเคหะและชุมชน 4,779,000 ประกวดราคา 90

รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.29-001 การปกครอง งาน ไฟฟ้าและถนน ด้วยระบบอิเล็ก

สายบ้านโคกหินแฮ่-บ้านหนองกุง ท้องถิ่น  ทรอนิกส์

ต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม จ านวน 4 ช่วง มีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า  15,666  ตารางเมตร

41 เม.ย. - ม.ิย.2562 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล กรมส่งเสริม  -  - แผนงาน การเคหะและชุมชน 1,956,100 ประกวดราคา 160
ขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโคกหินแฮ่ การปกครอง งาน กอ่สร้างสาธารณูปโภค ด้วยระบบอิเล็ก

ต าบลโคกหินแฮ่  ตามแบบมาตรฐานกรม ท้องถิ่น  ทรอนิกส์

 ทรัพยากรน้ า องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

54 เม.ย.  -  มิ.ย. 2562 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 7  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 30,000        -  - เฉพาะ 30  

สายนางปานทอง - นางสิงหา งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
 

55 เม.ย.  -  มิ.ย. 2562 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 7  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 10,000        -  - เฉพาะ 30  

สายนายชัยชนะ-นายมา งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
 

56 เม.ย.  -  มิ.ย. 2562 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 7  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 30,000        -  - เฉพาะ 30  

สายข้างวัดศรีธนนท์ชัย งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
 

57 เม.ย.  -  มิ.ย. 2562 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 8  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 80,000        -  - เฉพาะ 30
สายนางล าพิศไปสะพานห้วยค าผาสี งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง

 

58 เม.ย.  -  มิ.ย. 2562 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 11  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 50,000        -  - เฉพาะ 30
สายหลังวัดสระแก้ว งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง

 

           แบบ ผด. 2
     แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

      ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่    อ าเภอเรณนูคร    จังหวัดนครพนม
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ผด.5

ล าดับที่ รายการ/จ านวน/วงเงิน ล าดับการจัดหา วิธีการจัดหา ก าหนดยื่นซอง ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
ผด.2 ภายใน ภายใน (วัน)

1 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟสัติกคอนกรีต 40 ประกวดราคา มกราคม 90 วัน อดุหนนุ
รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น นพ.ถ.29-001 ด้วยระบบอเิล็ก 2561 2562 เฉพาะกจิ
สายบา้นโคกหนิแฮ่-บา้นหนองกงุ ทรอนกิส์
ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม จ านวน 4 ช่วง มพีื้นที่   
รวมไมน่อ้ยกว่า  15,666  ตารางเมตร

 
2 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล 41 ประกวดราคา เมษายน 160 วัน อดุหนนุ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บา้นโคกหนิแฮ่ ด้วยระบบอเิล็ก 2562 2562 เฉพาะกจิ
ต าบลโคกหนิแฮ่  ตามแบบมาตรฐานกรม ทรอนกิส์
ทรัพยากรน้ า องค์การบริหารส่วนต าบล  
โคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม    

แผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ปรับแผนครั้งที ่1 )
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

ส่งประกาศอย่างช้า ท าสัญญาภายใน เบิกเงินงวดสุดท้าย
ภายใน

 

ธันวาคม  กมุภาพนัธ์  2562  มถิุนายน 2562

มนีาคม  มถิุนายน  2562  ธันวาคม  2562



ผด.5

ล าดับที่ รายการ/จ านวน/วงเงิน ล าดับการจัดหา วิธีการจัดหา ก าหนดยื่นซอง ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
ผด.2 ภายใน ภายใน (วัน)

1 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟสัติกคอนกรีต 40 ประกวดราคา มกราคม 90 วัน อดุหนนุ
รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น นพ.ถ.29-001 ด้วยระบบอเิล็ก 2562 2562 เฉพาะกจิ
สายบา้นโคกหนิแฮ่-บา้นหนองกงุ ทรอนกิส์
ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม จ านวน 4 ช่วง มพีื้นที่   
รวมไมน่อ้ยกว่า  15,666  ตารางเมตร

 
2 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล 41 ประกวดราคา มกราคม 160 วัน อดุหนนุ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บา้นโคกหนิแฮ่ ด้วยระบบอเิล็ก 2562 2562 เฉพาะกจิ
ต าบลโคกหนิแฮ่  ตามแบบมาตรฐานกรม ทรอนกิส์
ทรัพยากรน้ า องค์การบริหารส่วนต าบล  
โคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม    

 

 มกราคม  มนีาคม 2562  กนัยายน 2562

 มกราคม  มนีาคม 2562  กนัยายน 2562

แผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (เดมิ)
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

ส่งประกาศอย่างช้า ท าสัญญาภายใน เบิกเงินงวดสุดท้าย
ภายใน


