


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.2564 - ก.ย.2565 วัสดุส ำนักงำน  ส ำนักปลัด  แผนงำน  บริหำรงำนท่ัวไป 100,000        -  - เฉพำะ 7  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  งำน   บริหำรท่ัวไป  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ )  ตลอดปี

 
2  ต.ค.2564 - ก.ย.2565 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว   ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 24,000          -  - เฉพำะ 7  ขออนุมัติตำม

 (เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำส่ิง ของคร่ืองใช้ ต่ำงๆเช่น  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

แปรง ไม้ถู ไม้กวำดฯลฯ  ตลอดปี

 
3  ต.ค.2564 - ก.ย.2565 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 50,000          -  - เฉพำะ 7  ขออนุมัติตำม

( เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ  งำน  บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ไขควง ประแจ ยำงรถยนต์  ตลอดปี

น้ ำมันเบรก  หม้อน้ ำ หัวเทียน แบตเตอรร่ีฯลฯ)   
 

4  ต.ค.2564 - ก.ย.2565 วัสดุเช้ือเพลิงและน้ ำมัน  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 240,000        -  - เฉพำะ 28/30/31 เครดิตจ่ำยเป็น

หล่อล่ืน(เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมัน  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง รำยเดือน

เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนฯลฯ)
 

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

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ปุ๋ย ถุงด ำ กรรไกร  ตลอดปี

พันธ์ุพืช จอบ ครำด วัสดุเพำะช ำ มีดตัด ฯลฯ
 

                     แบบ ผด . 2
     แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

      ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่    อ าเภอเรณูนคร    จังหวัดนครพนม
งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



6  ต.ค.2564 - ก.ย.2565 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 10,000          -  - เฉพำะ 7  ขออนุมัติตำม

( เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

เคร่ืองเขียน โปสเตอร์  ตลอดปี

ไม้อัด พู่กันสี  ฯลฯ)

7  ต.ค.2564 - ก.ย.2565 วัสดุคอมพิวเตอร์  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 50,000          -  - เฉพำะ 7  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือจ่ำยซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

แผ่นดิสก์ แอนด์ด้ีไดรว์  ตลอดปี

ผงหมึก ผ้ำหมึก หมึกเคร่ือง
ปร้ิน ฯลฯ )

8  ต.ค.2564 - ก.ย.2565 วัสดุอ่ืนๆ  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 10,000          -  - เฉพำะ 7/1/1900  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำซ้ือ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

วัสดุอ่ืนท่ีไม่ปรำกฎใน  ตลอดปี

วัสดุข้ำงต้น

9  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) 

10  ต.ค.2564 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 40,000          -  - เฉพำะ 7  

( เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเคร่ือง  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง   

 ถ่ำยเอกสำร)

11  ต.ค.2564 - ก.ย.2565  ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 10,000          -  - เฉพำะ 7  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบอกรับ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

วำรสำร หนังสือพิมพ์  ตลอดปี

นิตยสำร ฯลฯ )



12  ต.ค.2563 ค่ำใช้สอย  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 470,000        -  - เฉพำะ 28/30/31 เบิกจ่ำยเป็น 

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง รำยเดือน

รำยเดือน (ส ำหรับจ้ำงคน
งำนท่ัวไป จ้ำงยำม แม่บ้ำน) 

 

13  ต.ค.2564 - ก.ย.2565 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

14  ต.ค.2564 - ก.ย.2565 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

15  ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 210,000        -  - เฉพำะ  1/3/5  ขออนุมัติตำม

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ เช่นเปล่ียนระบบไฮดรอลิก  ตลอดปี

เปล่ียนเคร่ืองยนต์ เป็นต้น

16  ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ค่ำใช้สอบ  ส ำนักปลัด  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป 100,000        -  - เฉพำะ 7  ขออนุมัติตำม

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนฝึกอบรมต่ำง ๆ  งำน บริหำรท่ัวไป เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  ตลอดปี



17  ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ค่ำวัสดุ ส ำนักปลัด  แผนงำน  สำธำรณสุข 45,000          -  - เฉพำะ 7  ขออนุมัติตำม

  จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน  งำน    บริกำรสำธำรณะสุข  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

 ส ำหรับจัดซ้ือน้ ำมันเบนชินและดีเชล    และงำนสำธำรณสุขอ่ืน  ตลอดปี

เพ่ือใช้ในกำรฉีดพ่นยุงลำย

18  ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ค่ำวัสดุวิทยำศำตร์หรือกำรแพทย์ ส ำนักปลัด  แผนงำน  สำธำรณสุข 143,000        -  - เฉพำะ 7  ขออนุมัติตำม

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

 ( 39,000 บำท) 2. จัดซ้ือน้ ำยำพ่นหมอกควัน จ ำนวน 26ขวด ๆละ 1,500 บำท    และงำนสำธำรณสุขอ่ืน  ตลอดปี

 ( 24,000 บำท) 3. จัดซ้ือวัคซีนพิษสุนัข จ ำนวน 800 โด้สๆละ 30 บำท

19  ต.ค.2564 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสำยทำง อุดหนุนเฉพำะกิจ  -  - 2,090,000  - ประกวดรำคำ 90

ถนนสำยนำม่วงทุ่ง-ต้องน้อย บ้ำนนำม่วงทุ่ง หมู่ท่ี 3 ระบบอิเล็ก
จ ำนวน 2 ช่วง รวม 1 สำย ทรอนิกส์

(E-bidding)

20  ต.ค.2564 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสำยทำง อุดหนุนเฉพำะกิจ  -  - 2,130,000  - ประกวดรำคำ 90

ถนนสำยโคกหินแฮ่-ทุ่งสว่ำง บ้ำนโคกพัฒนำ  หมู่ท่ี 12 ระบบอิเล็ก
 รวม 1 สำย  ทรอนิกส์

(E-bidding)

21  ต.ค.2564 - ก.ย.2565 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

22  ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ค้ำใช้สอย กองช่ำง  แผนงำน กำรเคหะและชุมชน 20,000          -  - เฉพำะ  1/3/5  ขออนุมัติตำม

(เพ่ือถือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่ำส่ิงของ  งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง  ควำมจ ำเป็น

แรงงำนในกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำและประปำ   เคหะและชุมชน  ตลอดปี

23 ต.ค.-ธ.ค.2564 ค่ำใช้สอย กองกำรศึกษำ แผนงำน กำรศึกษำ 528,000        -  - เฉพำะ  28/30/31 เบิกจ่ำยเป็น

จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถตู้พร้อมคนขับ ศำสนำและ งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง รำยเดือน

เพ่ือรับส่งนักเรียน วัฒนธรรม        กำรศึกษำ  

  



24  ต.ค.2564 ค่ำใช้สอย กองกำรศึกษำ แผนงำน กำรศึกษำ 90,000          -  - เฉพำะ  28/30/31 เบิกจ่ำยเป็น

จ้ำงเหมำรำยเดือนส ำหรับจ้ำง ศำสนำและ งำน บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ  เจำะจง รำยเดือน

 วัฒนธรรม        กำรศึกษำ   

25  ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองกำรศึกษำ แผนงำน กำรศึกษำ 1,130,280     -  - เฉพำะ  28/30/31 เบิกจ่ำยเป็น

(5,000บำท)  -จ่ำยส ำหรับวัสดุส้ินเปลือง เช่นผงซักฟอก สบู่ ไม้กวำด ถ้วยชำม ฯลฯ ศำสนำและ งำน ระดับก่อนวัยเรียน  เจำะจง รำยเดือน

(214,280 บำท)  -ค่ำอำหำรเสริม(นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ วัฒนธรรม      และประถมศึกษำ   

(840,000 บำท)  -ค่ำอำหำรเสริม(นม) โรงเรียน

26  ต.ค.-ธ.ค.2564 โครงกำรตัดถนนสำยใหม่ หมู่ท่ี 3 สำยหนองสโน ผิวจรำจรกว้ำง  กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 155,000        -  - เฉพำะ 30

 4 เมตร ระยะทำงยำว 1,370 เมตร หนำ 0.40 เมตร หรือมีปริมำณดิน              กำรโยธำ   เจำะจง
ถมไม่น้อยกว่ำ 2,921 ลูกบำศก์เมตร ท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

มตร จ ำนวน 3 จุด ๆ ละ 6 ท่อน วำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.60x1.00 

เมตร จ ำนวน 3 จุด ๆ ละ 6 ท่อน วำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.60x1.00 

ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 3/2565

27  ต.ค.-ธ.ค.2564 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 1 สำยนำยสุรสิทธ์ิ - หนองเด่ิน กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 50,000          -  - เฉพำะ 30

ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำงยำว 840.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15              กำรโยธำ   เจำะจง
เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 378 ลูกบำศก์เมตร พร้อมเกรด กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

เกล่ียแต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ 14/2565

 

28  ต.ค.-ธ.ค.2564 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 10 สำยหลังวัดป่ำมุจจลินท์      กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 20,000          -  - เฉพำะ 30

ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 250.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15              กำรโยธำ   เจำะจง
เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 150 ลูกบำศก์เมตร พร้อมเกรด กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

เกล่ียแต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ 10/2565

29  ต.ค.-ธ.ค.2564 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 14 สำยศำลำเอนกประสงค์-ส ำนักสงฆ์ กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 20,000          -  - เฉพำะ 30

ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 250.00 เมตร หนำเฉล่ีย              กำรโยธำ   เจำะจง
0.15 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 150 ลูกบำศก์เมตร พร้อม กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

เกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ 36/2565



30  ต.ค.-ธ.ค.2564 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 สำยนำยวิลัย-นำยบุญมำ ผิวจรำจร กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 20,000          -  - เฉพำะ 30

กว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 250.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร              กำรโยธำ   เจำะจง
หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 150 ลูกบำศก์เมตร พร้อมเกรดเกล่ีย กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   
แต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ 1/2565

31  ต.ค.-ธ.ค.2564 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 สำยนำม่วงทุ่ง-โคกหินแฮ่-หนองกุง กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 80,000          -  - เฉพำะ 30

ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 1,000.00 เมตร หนำเฉล่ีย              กำรโยธำ   เจำะจง
0.15 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 600 ลูกบำศก์เมตร พร้อม กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   
เกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ 13/2565

32  ต.ค.-ธ.ค.2564 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4 สำยนำงวนิดำ-หนองคล้ำใหญ่    กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 20,000          -  - เฉพำะ 30

ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 250.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15              กำรโยธำ   เจำะจง
 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 150 ลูกบำศก์เมตร พร้อมเกรด กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   
เกล่ียแต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ 6/2565

33  ต.ค.-ธ.ค.2564 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4 สำยนำงวนิดำ-หนองคล้ำใหญ่    กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 20,000          -  - เฉพำะ 30

ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 250.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15              กำรโยธำ   เจำะจง
เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 150 ลูกบำศก์เมตร พร้อมเกรด กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   
เกล่ียแต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ 7/2565

34  ต.ค.-ธ.ค.2564 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 สำยนำยส ำลี - หนองเบ็ญ กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 71,000          -  - เฉพำะ 30

ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 1,550 เมตร หนำเฉล่ีย 0.07              กำรโยธำ   เจำะจง
เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 434 ลูกบำศก์เมตร พร้อมเกรด กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   
เกล่ียแต่งให้เรียบ ท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน 2 จุด ๆ

ละ 6 ท่อน ท่อระบำยน้ ำขนำด 0.60x1.00 เมตร จ ำนวน 1 จุด ๆ ละ 6

ท่อน พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ 

เลขท่ี 4/2565

35  ต.ค.-ธ.ค.2564 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5 สำยห้วยแคน-กุดฮี    กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 40,000          -  - เฉพำะ 30

ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 300.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.25              กำรโยธำ   เจำะจง
 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 300 ลูกบำศก์เมตร พร้อมเกรด กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   
เกล่ียแต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ 12/2565



36  ต.ค.-ธ.ค.2564 โครงกำรเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 9 สำยห้วยเหมืองนำ-หนองม่วง-   กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 60,000          -  - เฉพำะ 30

บ้ำนฮ้ำง ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำงยำว 1,000.00 เมตร              กำรโยธำ   เจำะจง

หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 450 ลูกบำศก์ กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

เมตร พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ 9/2565

37 ม.ค.-มี.ค.2565 โครงกำรท ำร้ัวรอบศำลำหมู่ท่ี 8 และเทพ้ืนทำงเข้ำ โดยกำรก่อสร้ำงร้ัว กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 120,000        -  - เฉพำะ 60

คอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมยำว 120.50 เมตร สูง 2.00 เมตร และเท              กำรโยธำ   เจำะจง

คอนกรีตประตูทำงเข้ำขนำดกว้ำง 4.50 เมตร ยำว 5.00 เมตร หนำ กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

0.15 แมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 22.50 ตำรำงเมตร พร้อม

ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 8/2565

38 ม.ค.-มี.ค.2565 โครงกำรปรัปรุงหลังคำอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 70,000          -  - เฉพำะ 60

เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลังคำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อำคำร 1              กำรโยธำ   เจำะจง

 โดยกำรเปล่ียนหลังคำใหม่ กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

39 ม.ค.-มี.ค.2565 โครงกำรขยำยคลองส่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร หมู่ท่ี 3 - หมู่ท่ี 4 ขนำดปำก กองช่ำง แผนงำน  กำรเกษตร 80,000          -  - เฉพำะ 60

กว้ำง 1.00 เมตร ท้องคลองกว้ำง 0.30 เมตร ยำวรวม 174.00 เมตร งำน ส่งเสริมกำรเกษตร  เจำะจง

พร้อมวำงท่อ ขนำด 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน 3 จุด ๆ ละ 5 ท่อน    

ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 5/2565

40 ม.ค.-มี.ค.2564 ค่ำวัสดุกีฬำ กองกำรศึกษำ แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรม 50,000          -  - เฉพำะ 30

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออุปกรณืกีฬำ เช่น ลูกฟุตบอล ศำสนำและ  และนันทนำกำร  เจำะจง

 ลูกวอลเลย์บอล ลูกปิงปอง ไม้แบดมินตัน เน็ต ตำข่ำย ฯลฯ วัฒนธรรม งำน กีฬำและนันทนำกำร   

 ส ำหรับฝึกซ้อม



41 ม.ค.-มี.ค.2564 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 10 สำยนำยสุทิน  กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน  20,000          -  - เฉพำะ 30

 งำน  ไฟฟ้ำและประปำ  เจำะจง

42 ม.ค.-มี.ค.2564 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 10 สำยบ้ำนนำยกงมำ กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน  60,000          -  - เฉพำะ 30

 งำน  ไฟฟ้ำและประปำ  เจำะจง

43 ม.ค.-มี.ค.2564 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 12 สำยนำงเพ็ญจิตร กองช่ำง แผนงำน  เคหะและชุมชน  50,000          -  - เฉพำะ 30

 งำน  ไฟฟ้ำและประปำ  เจำะจง

44 เม.ย.-มิ.ย.2565 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 1 สำยนำยบัวลำ- กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 220,000        -  - เฉพำะ 45

นำงอุไร โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน 188              กำรโยธำ   เจำะจง

 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร จ ำนวน 15 บ่อ กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

 และทุบร้ือถนน คสล. และเทใหม่ ขนำดกว้ำง 1.00 เมตร ยำว 7.00 

มตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 7 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

 จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี ท 0.40 อบต.โคกหินแฮ่

45 เม.ย.-มิ.ย.2565 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 12 สำยหน้ำบ้ำน กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 70,000          -  - เฉพำะ 45

ผู้ช่วยสุขสันต์-นำงบุญค่ ำ โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด 0.40x1.00              กำรโยธำ   เจำะจง

เมตร จ ำนวน 69 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนำด 0.80x0.80x1.00 กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

เมตร จ ำนวน 55 บ่อ ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี ท 0.40 

46 เม.ย.-มิ.ย.2565 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 7 สำยนำยปำนทอง- กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 144,000        -  - เฉพำะ 45

ห้วยเหมืองนำ โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน              กำรโยธำ   เจำะจง

 132 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร จ ำนวน กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

11 บ่อ พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ 

เลขท่ี ท 0.40 

47 เม.ย.-มิ.ย.2565 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 9 สำยนำยชิดชัย กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 90,000          -  - เฉพำะ 45

โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน 85 ท่อน              กำรโยธำ   เจำะจง

พร้อมบ่อพัก คสล. ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร จ ำนวน 7 บ่อ พร้อม กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี ท 0.40 



48 เม.ย.-มิ.ย.2565 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 9 สำยนำยทองทิพย์ กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 132,000        -  - เฉพำะ 45

โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน 122 ท่อน              กำรโยธำ   เจำะจง

พร้อมบ่อพัก คสล. ขนำด 0.80x0.80x1.00 เมตร จ ำนวน 10 บ่อ พร้อม กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

 ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี ท 0.40 

49 ก.ค.-ก.ย.2565 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 สำยวัดป่ำศรีรัตนพุ กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 176,000        -  - เฉพำะ 60

ธำรำม ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 70.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร              กำรโยธำ   เจำะจง

หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 184.00 เมตรพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำขำ กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

0.60x1.00 เมตร จ ำนวน 7 ท่อน และลงดินลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ 

พร้อมป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบมำตรำฐำน ท1-01

50 ก.ค.-ก.ย.2565 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15 สำยนำงบรรเทิง- กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 120,000        -  - เฉพำะ 60

ถนนใหญ่ ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 25.00 เมตร หนำ              กำรโยธำ   เจำะจง

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 100.00 ตำรำงเมตร พร้อม กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

ลงดินลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน  ท1-01

51 ก.ค.-ก.ย.2565 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 สำยศำลำ กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 100,000        -  - เฉพำะ 60

เอนกปรสงค์ - ส ำนักสงฆ์ ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว              กำรโยธำ   เจำะจง

42.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 170.00 กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

ตำรำงเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน   

ท1-01

52 ก.ค.-ก.ย.2565 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15 สำยนำงบรรเทิง- กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 60,000          -  - เฉพำะ 60

ถนนใหญ่ ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 25.00 เมตร หนำ              กำรโยธำ   เจำะจง

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 100.00 ตำรำงเมตร พร้อม กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

ลงดินลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน  ท1-01



53 ก.ค.-ก.ย.2565 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15 สำยนำยพูนศักด์ิ- กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 60,000          -  - เฉพำะ 60

สำมแยกนำโดน ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 24.00 เมตร              กำรโยธำ   เจำะจง
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 96.00 ตำรำงเมตร กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน 6ท่อน พร้อม

ลงดินลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน  ท1-01

54 ก.ค.-ก.ย.2565 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 สำยนำยเวนิช - ทุ่ง กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 100,000        -  - เฉพำะ 60

โพธ์ิทอง ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 40.50 เมตร หนำ              กำรโยธำ   เจำะจง
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 162.00 ตำรำงเมตร พร้อม กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

วำงท่อระบำยน้ ำขนำด 0.40x1.00 เมตร จ ำนวน 6 ท่อน พร้อมลงดิน

ลูกรังไหล่ทำงตำมสภำพ ตำมแบบมำตรฐำน  ท1-01

55 ก.ค.-ก.ย.2565 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 สำยข้ำงบ้ำนนำยไทสิน กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 120,000        -  - เฉพำะ 60

ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำงยำว 60.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร              กำรโยธำ   เจำะจง
 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 195.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินลูกรัง กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

ไหล่ทำงตำมสภำพ พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ

มำตรฐำน  ท1-01

56 ก.ค.-ก.ย.2565 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 สำยนำยบุญเบำ สุขรี กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 122,000        -  - เฉพำะ 60

ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 50.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร              กำรโยธำ   เจำะจง
 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 200.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินลูกรัง กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   

ไหล่ทำงตำมสภำพ พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบ

มำตรฐำน  ท1-01

57 ก.ค.-ก.ย.2565 โครงกำรขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 สำยนำยกัลมำ   กองช่ำง แผนงำน  อุตสำหกรรมและ 10,000          -  - เฉพำะ 60

ผิวจรำจรรูปสำมเหล่ียม ขนำด 6.00x5.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต              กำรโยธำ   เจำะจง
ไม่น้อยกว่ำ 15.00 ตำรำงเมตร ตำมแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขท่ี 2/2565 กำรโยธำ  งำนก่อสร้ำง   


