


งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

๑. รายได้เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 254,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

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 ค่าติดต้ังไฟฟูา ค่าติดต้ังประปา ฯลฯ เป็นต้น 

(หน้า 6/73 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

๒. ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานทีร่าชการ 96,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานทีร่าชการ

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

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวันที ่1

 กุมภาพันธ์ 2562

(หน้า 7/73 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

๓. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานทีร่าชการ 72,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

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

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวันที ่1

 กุมภาพันธ์ 2562

(หน้า 7/73 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๒

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๒

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๔. ค่าเชา่เครื่องถ่ายเอกสาร 66,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2562 และอื่น ๆ

ทีเ่กี่ยวข้อง

(หน้า 7/73 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

๕. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

๑. ค่ารับรอง จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร รวมถึง

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรองรวมถึงค่าบริการด้วย ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น

ต้องจา่ยท่ีเกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบคุคล กลุ่มบคุคลหรือคณะบคุคล

ทีม่านิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น 

2. ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะ

กรรมการคณะต่าง ๆ  จ านวน ๑,๐๐๐ บาท

(หน้า 8/73 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

๖. ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 200,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด (กรณีครบวาระ ยบุสภา กรณีแทน

ต าแหน่งทีว่่าง หรือกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่

และกรณีอืน่ ๆ) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธก์ารรณรงค์หรือการให้

ข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชนให้ทราบ ถึงสิทธแิละหน้าที่และการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองในการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0890.4/ว3992 ลงวันที ่2 ตุลาคม 2556 และ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0890.4/ว468 ลงวันที่

17 มกราคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3675

ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2561

(หน้า 9/73 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๗. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ์บดินทร 20,000.00  กรกฎาคม ๒๕๖๓

เทพยวรางกูร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกจิกรรมและโครงการเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม 

(หน้า 9/73 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

๘. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจาสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ 20,000.00  สิงหาคม ๒๕๖๓

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกจิกรรมและโครงการเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ ๑๒ สิงหาคม 

(หน้า 9/73 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

๙. โครงการพฒันาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หลักแกว้ พนักงาน 250,000.00 พฤษภาคม ๒๕๖๓

ส่วนต าบล พนกังานจา้งและผู้น าชุมชน ในการปฏบิติังานใหม้ีประสิทธิภาพ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

อบต.หลักแก้ว พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้งและผู้น าชุมชน ในการปฏบิติังาน

ให้มีประสิทธิภาพ

(หน้า ๑๐/73 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

๑๐. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000.00  มกราคม ๒๕๖๓

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 ปฏฺบัติตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2562

(หน้า ๑๐/73 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๒

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๑๑. ค่าวัสดุส านักงาน 40,000.00  มกราคม ๒๕๖๓

( หน้า ๑๑/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๑๒. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00  มกราคม ๒๕๖๓

( หน้า ๑๑/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๑๓. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00  มกราคม ๒๕๖๓

( หน้า ๑๑/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๑๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 70,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๑๒/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๑๕. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๑๒/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๑๖. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00  มกราคม ๒๕๖๓

( หน้า ๑๒/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๑๗. ค่าครุภัณฑ์ 45,000.00 มิถุนายน ๒๕๖๓

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทเลอร์ ขนาด ๑๗ ฟุต

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเทเลอร์ ขนาด ๑๗ ฟุต

( หน้า ๑๔/๗๓ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๑๘. ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 26,000.00 เมษายน ๒๕๖๓

ไมล์ส าหรับห้องประชุม

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไมล์ประชุมส าหรับประธาน จ านวน ๑ ตัว และไมล์

ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๙ ตัว

( หน้า ๑๕/๗๓ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๑๙. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,900.00 เมษายน ๒๕๖๓

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว ด า ชนิด Network  จ านวน ๑ เคร่ือง

( หน้า ๑๖/๗๓ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน ส านักปลัด )

๒๐. โครงการจัดประชุมประชาคมต าบล/หมู่บ้าน 5,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการประชุมประชาคมหมู่บา้น ต าบล เพื่อจดัท าแผน

พัฒนาส่ีปี เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
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การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

แก้ไขเพิม่ ฉบบัที ่๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

หน้า ๖๗ ข้อ ๗

( หน้า ๑๗/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสถิติฯ)

๒๑. ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด 160,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างฯลฯ

( หน้า ๑๙/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองคลัง )

๒๒. ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 5,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๑๙/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองคลัง )

๒๓. โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจ าปี ๒๕๖๓ 5,000.00 มกราคม ๒๕๖๒

( หน้า ๒๐/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองคลัง )

๒๔. โครงการแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000.00 มกราคม ๒๕๖๒

( หน้า ๒๐/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองคลัง )

๒๕. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๒๐/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองคลัง )

๒๖. ค่าวัสดุส านักงาน กองคลัง 20,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๒๑/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองคลัง )

๒๗. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 15,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๒๑/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองคลัง )

๒๘. ค่าวัสดุอื่น 10,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๒๑/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองคลัง )

๒๙. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 28,000.00 พฤษภาคม ๒๕๖๓

จัดซ้ือเคร่ืองท าลายกระดาษแบบตัดตรง

( หน้า ๒๑/๗๓ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน กองคลัง )

๓๐. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,000.00 มีนาคม ๒๕๖๓

เคร่ือง Multifuntion แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

( หน้า ๒๒/๗๓ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน กองคลัง )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๒

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๓๑. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000.00 มิถุนายน ๒๕๖๓

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 

( หน้า ๒๓/๗๓ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน กองคลัง )

๓๒. โครงการพัฒนาศักยภาพฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน 20,000.00 มิถุนายน ๒๕๖๓

( หน้า ๒๔/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน )

๓๓. โครงการปกปูองสถาบันของชาติ 10,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๒๔/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน )

๓๔. ค่าจ้างเหมาบริการ เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 360,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๒๖/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๓๕. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 9,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๒๖/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๓๖. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 5,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๒๗/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๓๗. โครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปี ๒๕๖๒ 150,000.00  มกราคม ๒๕๖๓

( หน้า ๒๗/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๓๘. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 38,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๒๘/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๓๙. ค่าวัสดุส านักงาน 20,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๒๙/๗๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๔๐. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๒๙/๗๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๔๑. ค่าอาหารเสริม (นม) 823,966.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๒๙/๗๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๔๒. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00  มกราคม ๒๕๖๓

( หน้า ๒๙/๗๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๔๓. โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 20,000.00  กรกฎาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๓๑/๗๓  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๒

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๔๔. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 5,000.00 พฤษภาคม ๒๕๖๓

จัดซ้ือตูเอกสาร จ านวน ๔๐ ช่อง

( หน้า ๓๑/๗๓ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๔๕. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,300.00 มีนาคม ๒๕๖๓

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

( หน้า ๓๑/๗๓ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๔๖. ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 100,000.00 พฤษภาคม ๒๕๖๓

ค่าก่อสร้างกั้นห้องกระจกแบ่งพืน้ทีภ่ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

( หน้า ๓๒/๗๓ (ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองการศึกษา )

๔๗. รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 450,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๓๖/๗๓  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๔๘. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๓๖/๗๓  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๔๙. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

( หน้า ๓๗/๗๓  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๕๐. ค่าวัสดุส านักงาน 5,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๓๗/๗๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๕๑. ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 2,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๓๘/๗๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๕๒. ค่าวัสดุก่อสร้าง 2,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๓๘/๗๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๕๓. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๓๘/๗๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๕๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 80,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๓๙/๗๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๒

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๕๕. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 33,000.00 เมษายน ๒๕๖๓

( หน้า ๓๙/๗๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๕๖. ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 3,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๓๙/๗๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๕๗. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๔๐/๗๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๕๘. ค่าวัสดุอื่น 10,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๔๐/๗๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๕๙. ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นละอองฝอย (ULV) สะพายหลัง 85,000.00  มิถุนายน ๒๕๖๓

( หน้า ๔๐/๗๓  (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๖๐. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 20,000.00 เมษายน ๒๕๖๓

( หน้า ๔๒/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๖๑. โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อฯ 20,000.00 มกราคม ๒๕๖๓

( หน้า ๔๓/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๖๒. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคและควบคุมโรคไข้เลือดออก 70,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๔๔/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๖๓. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 80,000.00 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

( หน้า ๔๔/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

๖๔. ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด 250,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๒

ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างฯลฯ

( หน้า ๔๘/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองช่าง )

๖๕. ค่าติดต้ังประปา 8,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๔๘/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองช่าง )

๖๖. ค่าซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยางและถนน คสล. หมู่ที ่๑-๘ 300,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๔๙/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองช่าง )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๒

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๖๗. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

( หน้า ๔๙/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองช่าง )

๖๘. ค่าวัสดุส านักงาน 10,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๐/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๖๙. ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 40,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๐/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๗๐. ค่าวัสดุก่อสร้าง 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๐/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๗๑. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๐/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๗๒. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๔๐,๐๐๐.๐๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๑/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๗๓. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๑/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๗๔. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๑/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๗๕. ค่าวัสดุดับเพลิง 40,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๑/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๗๖. ค่าวัสดุอื่น 8,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๑/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

๗๗. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 99,000.00 พฤษภาคม ๒๕๖๓

จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรางกรณ์บดินทรเทพย

วรางกูร

( หน้า ๕๒/๗๓ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน กองช่าง )

๗๘. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 40,000.00 มกราคม ๒๕๖๓

( หน้า ๕๓/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ ) เมษายน ๒๕๖๓



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๒

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๗๙. โครงการกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในพืน้ทีต่ าบล 15,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๓/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

๘๐. โครงการปูองกันเยาวชนต้ังครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร 15,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๔/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

๘๑. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๔/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

๘๒. โครงการฝึกอบรมอาชีพ 30,000.00  เมษายน ๒๕๖๓

( หน้า ๕๔/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

๘๓. โครงการพัฒนาอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 10,000.00  เมษายน ๒๕๖๓

( หน้า ๕๕/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

๘๔. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลหลักแก้ว 60,000.00  เมษายน ๒๕๖๓

( หน้า ๕๕/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

๘๕. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเร้ือรัง แบบบูรณาการ 25,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๕/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

๘๖. โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (แข่งกีฬา ผู้สูงอาย)ุ 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๖/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

๘๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีต าบลหลักแก้ว 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๖/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

๘๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๗/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

๘๙. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 10,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

พอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

( หน้า ๕๗/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

๙๐. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มสตรี 12,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๘/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

๙๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลหลักแก้ว 10,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๘/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๒

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๙๒. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 10,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๘/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

๙๓. โครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบลหลักแก้ว 150,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๙/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ )

๙๔. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 30,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๙/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ )

๙๕. ค่าวัสดุกีฬา 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๙/๗๓ (ค่าวสัดุ) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมฯ )

๙๖. โครงการงานร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ 50,000.00 มีนาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๕๙/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ )

๙๗. โครงการประเพณีลอยกระทง 20,000.00 พฤศจกิายน ๒๕๖๒

( หน้า ๖๐/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ )  

๙๘. โครงการประเพณีสงกรานต์ 30,000.00 เมษายน ๒๕๖๓

( หน้า ๖๐/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ )

๙๙. โครงการวันธรรมสวนะ 5,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๖๐/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ )

๑๐๐. โครงการวันมาฆบูชาและวันเข้าพรรษา 25,000.00 มีนาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๖๐/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ ) กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑๐๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบา้นนายสุนทร  ปอูมศรี ถึง 167,000.00 เมษายน ๒๕๖๓

นานายสวิง  แสงนาค หมู่ที ่๓ ต าบลหลักแก้ว 

( หน้า ๖๑/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

๑๐๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม 120,000.00 เมษายน ๒๕๖๓

คันคลองชลประทานชันสูตรฝ่ังตะวันตก หมู่ที ่๔ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๖๒/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

๑๐๓. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านนายมนตรี  หาญจารุภัทร์ - 300,000.00 เมษายน ๒๕๖๓

กลุ่มบ้านนายชนะ  อินใย หมู่ที ่๖ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๖๒/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๒

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๑๐๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบา้นนายจรูญ  แตงอ่อน- 73,000.00 เมษายน ๒๕๖๓

บ้านนายแฉล้ม  อังกีรัตน์ หมู่ที ่๒ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๖๓/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

๑๐๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทางโค้ง บ้านนายวันชัย 390,000.00 เมษายน ๒๕๖๓

แจ่มแจ้ง - หมู่ที ่๓ บ้านผู้ใหญ๋ศักด์ิชาย  ศรีอ่ า (ไม่สุดสายทาง) หมู่ที ่๑

ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๖๓/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

๑๐๖. โครงการกอ่สร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร สายบ้านคันคลองจาก 134,000.00 เมษายน ๒๕๖๓

บ้านนางกิมหลง - ข้างบ้านนายธงชัย  แจ่มฟูา หมู่ที ่๘ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๖๓/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

๑๐๗. โครงการขยายถนนฝังท่อระบายน้ าพร้อมถมดินและลงลูกรัง บริเวณบ้านนางไข่ 78,400.00 เมษายน ๒๕๖๓

โพธิศ์รี หมู่ที ่๖ ต าบลหลักแก้ว 

( หน้า ๖๔/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

๑๐๘. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายบุญยืน  กลุสวัสด์ิ - 203,000.00 เมษายน ๒๕๖๓

บ้านนายสมนึก  ลาภเกสร  หมู่ที ่๒ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๖๔/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

๑๐๙. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน (ฝ่ังตะวันตก 366,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๓

ไม่สุดสายทาง) หมู่ที ่๕ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๖๔/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

๑๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบา้นนางน้ าวุ้น  ผาสุกโก - 259,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๓

บ้านนายเฉลียว  ม่วงอ่อน หมู่ที ่๔ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๖๕/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

๑๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบา้นนางสาวอุไร  ค าบนัเทิง - 99,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๓

บ้านนายประเสริฐ  ไพรสัณฑ์  หมู่ที ่๒ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๖๕/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

๑๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบา้นนายสมบติั  วุฒิอ่อน - 146,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๓

บ้านนางพเยาว์  ตันติกุลมานิมิต  หมู่ที ่๘ ต าบลหลักแก้ว



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดอืน/ป)ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันที ่  ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๖๒

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

( หน้า ๖๖/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

๑๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาริมทาง - บา้นนาง 250,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๓

สังเวียน  อินทร์สุวรรณ หมู่ที ่๘ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๖๖/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

๑๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองยางมณี ชันสูตร 218,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๓

หมู่ที ่๓ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๖๗/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

๑๑๕. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก ร.ร.วัดหลักแก้ว - บา้น 198,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๓

นายบุญส่ง  ภูบ่ าเพ็ญ  หมู่ที ่๖ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๖๗/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

๑๑๖. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 150,350.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

( หน้า ๖๗/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

๑๑๗. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แกเ่อกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ 65,050.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

ให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

เพือ่จ่ายเป็นค่าตรวจแบบ รับรองแบบ ออกแบบ

( หน้า ๖๗/๗๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

๑๑๘. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 200,000.00 เมษายน ๒๕๖๓

เพือ่จ่ายเป็นค าด าเนินการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

( หน้า ๖๘/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานการเกษตร )

๑๑๙. ค่าวัสดุการเกษตร 80,000.00 เมษายน ๒๕๖๓

( หน้า ๖๘/๗๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานการเกษตร )

๑๒๐. โครงการก าจัดผักตบชวา เพือ่คลองสวย น้ าใส เขตต าบลหลักแก้ว 20,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๖๘/๗๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานการเกษตร )
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