
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

--------------------------------------- 
 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย                  
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 

(นายสาทิตย์  แจ่มฟ้า) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

 

 



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

๑. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานทีร่าชการ 60,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานทีร่าชการและ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ปฏบิัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที ่20 มิถุนายน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560

(หน้า ๔/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

๒. รายไดเ้พ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 394,754.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น จ้างเหมาในการเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้

จา่ยในการด าเนนิคดี ค่าบริการรับใช้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบีย้ประกัน ค่าจา้ง

เหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าอย่างหนึ่งอย่างใดซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง

ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ ค่าวัสดุโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ

กระจายเสียง โทรทัศน์ หรือส่ิงพมิพต่์าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา

บริการต่าง ๆ ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ฯลฯ เปน็ต้น ปฏบิติัตามหนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 

2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 

 22 มีนาคม 2560

(หน้า ๔/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

๓. ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 2,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

๑. ค่ารับรอง จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร รวมถึง

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรองรวมถึงค่าบริการด้วย ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น

ต้องจา่ยท่ีเกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบคุคล กลุ่มบคุคลหรือคณะบคุคล

ทีม่านเิทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน เปน็ต้น ปฏบิติั

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม

2548

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๑

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๑

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

2. ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะ

อนุกรรมการ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ

อนุกรรมการ เช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรอง

และค่าบริการอื่น ๆ ปฏบิติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว

 2381 ลงวันที ่28 กรกฏาคม 2548

( หน้า ๕/๔๑  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๔. ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 100,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด (กรณีครบวาระ ยบุสภา กรณีแทน

ต าแหน่งทีว่่าง หรือกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่

และกรณีอืน่ ๆ) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธก์ารรณรงค์หรือการให้

ข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชนให้ทราบ ถึงสิทธแิละหน้าที่และการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองในการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒสภา  ปฏบิติัตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๘๙ ลงวนัที่ ๓๑ 

 พฤษภาคม ๒๕๖๐

( หน้า ๕/๔๑  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๕. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ์บดินทร 20,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

เทพยวรางกูร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกจิกรรมและโครงการเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๖/๔๑  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๖. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรต์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 20,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๖/๔๑  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๑

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๗. โครงการพฒันาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หลักแกว้ พนักงาน 200,000.00 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ส่วนต าบล พนกังานจา้งและผู้น าชุมชน ในการปฏบิติังานใหม้ีประสิทธิภาพ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

อบต.หลักแก้ว พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้งและผู้น าชุมชน ในการปฏบิติังาน

ให้มีประสิทธิภาพ

( หน้า ๖/๔๑  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๘. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

๑. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ

๒. ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง

เพือ่จา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทัง้ในการตรวจเช็คระยะต่าง ๆ

การเปล่ียนถ่ายน้ ามันหล่อล่ืน น้ ามันเกียร์ น้ ามันเฟืองท้าย อัดจารบ ีและอื่น ๆ

ที่เกีย่วข้อง รวมทั้งการเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ที่ช ารุด หรือไม่สามารถใช้การได้

ตามทีช่่างรถยนต์ประจ าศูนย์บริการแนะน า 

( หน้า ๗/๔๑  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๙. ค่าวัสดุส านักงาน 40,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๗/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๑๐. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 8,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๗/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๑๑. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๗/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๑๒. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 80,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๘/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๑๓. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๘/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๑

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๑๔. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00  มกราคม ๒๕๖๒

( หน้า ๘/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๑๕. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 20,000.00 มกราคม ๒๕๖๒

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน ๓ ตัว

( หน้า ๙/๔๑ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๑๖. โครงการจัดประชุมประชาคมต าบล/หมู่บ้าน 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๑

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการประชุมประชาคมหมู่บา้น ต าบล เพื่อจดัท าแผน

พัฒนาส่ีปี เพิม่เติม เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาส่ีปี

( หน้า ๑๐/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๑๗. ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด 108,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างฯลฯ

( หน้า ๑๑/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองคลัง )

๑๘. ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ ๑๐,๐๐๐.๐๐  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๑๒/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองคลัง )

๑๙. รายจ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 320,000.00 มกราคม ๒๕๖๒

( หน้า ๑๒/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองคลัง )

๒๐. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๑๒/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองคลัง )

๒๑. ค่าวัสดุส านักงาน กองคลัง 15,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๑๒/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองคลัง )

๒๒. ค่าวัสดุอื่น 10,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๑๓/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองคลัง )

๒๓. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน ๔ ตัว 19,950.00 มีนาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๑๓/๔๑ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน กองคลัง )

๒๔. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้บานเล่ือนทึบ จ านวน ๒ หลัง 9,800.00 มีนาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๑๓/๔๑ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน กองคลัง )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๑

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๒๕. ค่าครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จดัซ้ือโทรทัศน ์แอล อี ดี จ านวน ๑ เคร่ือง 13,100.00 มีนาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๑๓/๔๑ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน กองคลัง )

๒๖. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 20,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๑๔/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๒๗. ค่าจ้างเหมาบริการ เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 300,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๑๕/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๒๘. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๑๕/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๒๙. ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ศุนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 102,000.00  เมษายน ๒๕๖๒

หลักแก้ว

( หน้า ๑๕/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๓๐. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 5,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๑๖/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๓๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปี ๒๕๖๒ 150,000.00  มกราคม ๒๕๖๒

( หน้า ๑๖/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๓๒. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๑๖/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๓๓. ค่าวัสดุส านักงาน 20,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๑๖/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๓๔. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๑๖/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๓๕. ค่าอาหารเสริม (นม) 783,726.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๑๗/๔๑  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๓๖. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000.00  มกราคม ๒๕๖๒

( หน้า ๑๗/๔๑  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๓๗. โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 20,000.00  กรกฎาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๑๗/๔๑  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๑

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๓๘. รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 568,600.00 ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๐/๔๑  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๓๙. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๐/๔๑  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๔๐. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๑

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

( หน้า ๒๑/๔๑  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๔๑. ค่าวัสดุส านักงาน 5,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๑/๔๑  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๔๒. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๑/๔๑  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๔๓. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 3,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๑/๔๑  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๔๔. ค่าวัสดุก่อสร้าง 2,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๑/๔๑  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๔๕. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๒/๔๑  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๔๖. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 120,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๒/๔๑  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๔๗. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 33,000.00 เมษายน ๒๕๖๒

( หน้า ๒๒/๔๑  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๔๘. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๒/๔๑  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๔๙. ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 3,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๒/๔๑  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๕๐. ค่าครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย หมู่ที ่๕ จ านวน ๓ รายการ 101,000.00 เมษายน ๒๕๖๒

( หน้า ๒๓/๔๑ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๑

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๕๑. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 50,000.00 เมษายน ๒๕๖๒

( หน้า ๒๔/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๕๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ 20,000.00 มกราคม ๒๕๖๒

( หน้า ๒๔/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๕๓. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 80,000.00 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

( หน้า ๒๕/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๕๔. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและควบคุมโรคไข้เลือดออก 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๕/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๕๕. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 30,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๑

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๒๕/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๕๖. ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด 538,600.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างฯลฯ

( หน้า ๒๘/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองช่าง )

๕๗. ค่าติดต้ังประปา 8,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๘/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองช่าง )

๕๘. ค่าซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยางและถนน คสล. หมู่ที ่๑-๘ 300,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๘/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองช่าง )

๕๙. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๑

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

( หน้า ๒๘/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองช่าง )

๖๐. ค่าวัสดุส านักงาน 10,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๙/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๖๑. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๙/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๖๒. ค่าวัสดุก่อสร้าง 20,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๙/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๑

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๖๓. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๙/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๖๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๔๐,๐๐๐.๐๐  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๙/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๖๕. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๒๙/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๖๖. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๓๐/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๖๗. ค่าวัสดุดับเพลิง 40,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๓๐/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๖๘. ค่าวัสดุอื่น 8,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๓๐/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๖๙. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 99,000.00 เมษายน ๒๕๖๒

จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรางกรณ์บดินทรเทพย

วรางกูร

( หน้า ๓๐/๔๑ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน กองช่าง )

๗๐. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 40,000.00 มกราคม ๒๕๖๒

( หน้า ๓๐/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด ) เมษายน ๒๕๖๒

๗๑. โครงการกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในพืน้ทีต่ าบล 50,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๓๐/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๗๒. โครงการชุมชนพีง่พาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๓๐/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๗๓. โครงการต่อยอดการถักกระเป๋าเชือกร่ม 50,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๓๐/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๗๔. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000.00  มกราคม ๒๕๖๒

( หน้า ๓๑/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๑

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๗๕. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลหลักแก้ว 60,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๓๑/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๗๖. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 10,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๓๑/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๗๗. โครงการพัฒนาอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 50,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๓๑/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๗๘. โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (แข่งกีฬา ผู้สูงอาย)ุ 30,000.00 มกราคม ๒๕๖๒

( หน้า ๓๒/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๗๙. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 30,000.00 มกราคม ๒๕๖๒

( หน้า ๓๓/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๘๐. โครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบลหลักแก้ว 20,000.00 กันยายน ๒๕๖๒

( หน้า ๓๓/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๘๑. ค่าวัสดุกีฬา 20,000.00 กันยายน ๒๕๖๒

( หน้า ๓๔/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๘๒. โครงการวันส าคัญทางศาสนาและงานประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ 200,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๑

( หน้า ๓๔/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๘๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันสารทไทย 100,000.00 กันยายน ๒๕๖๒

( หน้า ๓๔/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )  

๘๔. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายปัญญา  ปรากฏผล - 89,000.00 มกราคม ๒๕๖๒

บ้านนายผเด็จ  พงษ์ดี หมู่ที ่๘ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๓๕/๔๑ (ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง )

๘๕. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหลังบ้านนายมนตรี  หาญ 424,000.00 มกราคม ๒๕๖๒

จารุภัทร - กลุ่มบ้านนายชนะ  อนิใย (ไม่สุดสายทาง) หมู่ที่ ๖ ต าบลหลักแกว้

( หน้า ๓๕/๔๑ (ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง )

๘๖. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสมบัติ ประเสริฐศรี - 221,000.00  มกราคม ๒๕๖๒

บ้านนายเจริญ  ภูง่าม หมู่ที ่๓ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๓๖/๔๑ (ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๑

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๘๗. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาหน้าบ้านนายจรูญ  แตงออ่น - 115,000.00  มกราคม ๒๕๖๒

กลุ่มบ้านนายแฉล้ม  อังกีรัตน์ หมู่ที ่๒ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๓๖/๔๑ (ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง )

๘๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสุรินทร์  ม่วงอ่อน 186,000.00 มกราคม ๒๕๖๒

หมู่ที ่๑ ต าบลหลักแก้ว  จ านวน ๒ จุด

( หน้า ๓๖/๔๑ (ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง )

๘๙. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านหลัง อบต.หลักแก้ว 88,000.00 มกราคม ๒๕๖๒

( หน้า ๓๖/๔๑ (ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง )

๙๐. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน (ฝ่ัง 424,000.00 เมษายน ๒๕๖๒

ตะวันตก) หมู่ที ่๕ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๓๖/๔๑ (ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง )

๙๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาบ้านนายสมบัติ  วฒิุอ่อน - 335,000.00 เมษายน ๒๕๖๒

นางพเยาว์  ตันติกุลมานิมิต (ไม่สุดสายทาง) หมู่ ๘ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๓๗/๔๑ (ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง )

๙๒. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้ากลุ่มบ้านนางส าอางค์ 299,000.00 เมษายน ๒๕๖๒

สวยสม หมู่ ๑ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๓๗/๔๑ (ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง )

๙๓. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองยางมณี - ชันสูตร 203,000.00 เมษายน ๒๕๖๒

(ฝ่ังตะวันออก ไม่สุดสายทาง) หมู่ ๓ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๓๗/๔๑ (ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง )

๙๔. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางน้ าวุ้น  ผาสุกโก - 424,000.00 เมษายน ๒๕๖๒

บ้านผู้ช่วยเฉลียว  ม่วงอ่อน หมู่ ๔ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๓๗/๔๑ (ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง )

๙๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายประเสริฐ ไพรสรรค์- 321,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๒

บริเวณนานายปรีชา  ไพรสรรค์ หมู่ ๒ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๓๘/๔๑ (ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๑

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๙๖. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคันคลองจากสะพาน 159,400.00 กรกฎาคม ๒๕๖๒

ครูเมี้ยน - บ้านนางจรินทร์  แสงนาค หมู่ ๗ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๓๘/๔๑ (ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง )

๙๗. โครงการต่อเติมอาคารหลังคาครอบบนัได ทางขึ้น - ลงทั้งสองข้าง หนา้อาคาร 93,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๒

ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๓๘/๔๑ (ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง )

๙๘. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที ่๑ - ๘ 300,000.00 มกราคม ๒๕๖๒

( หน้า ๓๘/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๙๙. ค่าวัสดุการเกษตร 80,000.00 เมษายน ๒๕๖๒

( หน้า ๓๘/๔๑ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๑๐๐. โครงการก าจัดผักตบชวา เพือ่คลองสวย น้ าใส เขตต าบลหลักแก้ว 50,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๓๙/๔๑ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด )
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