


งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดือน/ปี)

1 รายได้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 219,558.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น จ้างเหมาในการเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้

จ่ายในการด าเนินคดี ค่าบริการรับใช้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้าง

เหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าอย่างหน่ึงอย่างใดซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง

ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ ค่าวัสดุโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ

กระจายเสียง โทรทัศน์ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง )ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา

บริการต่าง ๆ ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ฯลฯ เป็นต้น 

(หน้า 7-8/83 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

2 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการ 108,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็น ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก

ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี 1

 กุมภาพันธ์ 2562

(หน้า ๘/๘3 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ 96,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการและ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็น ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก

ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี 1

 กุมภาพันธ์ 2562

(หน้า ๙/๘3 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันท่ี  ๕ ตุลาคม  ๒๕๖๓

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ หมายเหตุ
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4 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 21,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 และอ่ืน ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

(หน้า ๙/๘3 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

5 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 5,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ เช่น การประชุม

ราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน การประชุมคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานต่าง ๆ ท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย

ระเบียบ หนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย หรือค าส่ังขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน การประชุมสภาท้องถ่ิน หรือคณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินต้ังข้ึน

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ

(หน้า ๑๐/๘3 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 200,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น

ในการจัดการเลือกต้ัง เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าบัตรเลือกต้ัง

ค่าพาหนะขนส่งส่ิงของฯ ค่าจัดสถานท่ี ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายช่ือผู้ปฏิบัติ

หน้าท่ีท่ีหน่วยเลือกต้ัง ค่าจัดหา ป้ายปิดประกาศ และอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการจัดการ

เลือกต้ังให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท

๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๐๕ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

(หน้า ๑๑/๘3 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

7 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 5,000.00  สิงหาคม ๒๕๖๔

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ ๑๒ สิงหาคม 

(หน้า 12/83 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)
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8 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร 5,000.00  กรกฎาคม ๒๕๖๔

เทพยวรางกูร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(หน้า 12/83 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

9 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต .หลักแก้ว พนักงาน 250,000.00 พฤษภาคม ๒๕๖๔

ส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

อบต.หลักแก้ว พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน ในการปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพ

(หน้า 1๓/83 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

10 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 5,000.00 มิถุนายน ๒๕๖๔

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมและโครงการเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันท่ี 3 มิถุนายน 2564

(หน้า 1๓/83 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000.00  มกราคม ๒๕๖๔

๑. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๒. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ท้ังในการตรวจเช็คระยะต่าง ๆ

การเปล่ียนถ่ายน้ ามันหล่อล่ืน น้ ามันเกียร์ น้ ามันเฟืองท้าย อัดจารบี และอ่ืน ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ท่ีช ารุด หรือไม่สามารถใช้การได้

ตามท่ีช่างรถยนต์ประจ าศูนย์บริการแนะน า 

(หน้า 1๔/83 (ค่าใช้สอย) หน่วยงานส านักปลัด)

12 ค่าวัสดุส านักงาน 40,000.00  มกราคม ๒๕๖๔

( หน้า ๑๕/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )
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13 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

( หน้า ๑๕/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด ) 40,000.00  มกราคม ๒๕๖๔

14 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 15,000.00  มกราคม ๒๕๖๔

( หน้า ๑๖/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

15 ค่าวัสดุก่อสร้าง 5,000.00  มกราคม ๒๕๖๔

( หน้า ๑๖/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

16 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00  มกราคม ๒๕๖๔

( หน้า ๑๗/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

17 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 70,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๑๗/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

18 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๑๘/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

19 ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 5,000.00 มกราคม ๒๕๖๔

( หน้า ๑๘/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

20 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00  มกราคม ๒๕๖๔

( หน้า ๑๙/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

21 ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 5,000.00  มกราคม ๒๕๖๔

( หน้า ๑๙/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด )

22 ครุภัณฑ์ส านักงาน 120,000.00 เมษายน ๒๕๖๔

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด าและสี)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด าและสี)

( หน้า ๒๒/๘๓ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน ส านักปลัด )

23 โครงการจัดประชุมประชาคมต าบล/หมู่บ้าน 5,000.00 ตุลาคม ๒๕๖

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ในการจัดท าแผน

พัฒนาท้องถ่ิน เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง 

( หน้า ๒๔/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสถิติฯ)
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24 ค่าจ้างเหมาบริการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด 220,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างฯลฯ

( หน้า ๒๔/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองคลัง )

25 ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 5,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๒๔/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองคลัง )

26 โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจ าปี ๒๕๖๔ 5,000.00 ธันวาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๒๗/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองคลัง )

27 โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 150,000.00 มกราคม ๒๕๖๔

( หน้า ๒๗/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองคลัง )

28 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๒๗/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองคลัง )

29 ค่าวัสดุส านักงาน กองคลัง 20,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๒๗/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองคลัง )

30 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 15,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๒๘/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองคลัง )

31 ค่าวัสดุอ่ืน 5,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๒๘/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองคลัง )

32 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 10,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๒๘/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน )

33 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 93,000.00 มกราคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๒๙/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน )

34 โครงการพัฒนาศักยภาพฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 10,000.00 มกราคม ๒๕๖๔

( หน้า ๒๙/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน )

35 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 288,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๓๒/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดือน/ปี)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันท่ี  ๕ ตุลาคม  ๒๕๖๓

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ หมายเหตุ

36 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 10,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๓๒/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

37 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 5,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๓๓/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

38 โครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปี ๒๕๖๔ 100,000.00  มกราคม ๒๕๖๔

( หน้า ๓๔/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

39 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๓๕/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

40 ค่าวัสดุส านักงาน 20,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๓๕/๘๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองการศึกษา )

41 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๓๕/๘๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองการศึกษา )

42 ค่าอาหารเสริม (นม) 763,532.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๓๖/๘๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองการศึกษา )

43 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00  มกราคม ๒๕๖๔

( หน้า ๓๖/๘๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองการศึกษา )

44 โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 20,000.00  กรกฎาคม ๒๕๖๔

( หน้า ๓๘/๘๓  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา )

45 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 630,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๔๓/๘๓  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

46 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 5,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๔๔/๘๓  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

47 โครงการจัดซ้ือถุงบรรจุขยะ 100,000.00 มกราคม ๒๕๖๔

( หน้า ๔๕/๘๓  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

48 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

( หน้า ๔๕/๘๓  (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดือน/ปี)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันท่ี  ๕ ตุลาคม  ๒๕๖๓

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ หมายเหตุ

49 ค่าวัสดุส านักงาน 10,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๔๕/๘๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

50 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๔๖/๘๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

51 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๔๖/๘๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

52 ค่าวัสดุก่อสร้าง 2,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๔๖/๘๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

53 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๔๗/๘๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

54 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๔๗/๘๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

55 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 33,000.00 มีนาคม ๒๕๖๔

( หน้า ๔๘/๘๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

56 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00 มีนาคม ๒๕๖๔

( หน้า ๔๘/๘๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

57 ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 5,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๔๙/๘๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

58 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๔๙/๘๓  (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

59 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 20,000.00 เมษายน ๒๕๖๔

( หน้า ๕๐/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

60 โครงการป้องกันและระงับโรคระบาดของโรคติดต่อ 30,000.00 มกราคม ๒๕๖๔

( หน้า ๕๑/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

61 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 80,000.00 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

( หน้า ๕๑/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดือน/ปี)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันท่ี  ๕ ตุลาคม  ๒๕๖๓

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ หมายเหตุ

62 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและควบคุมโรคไข้เลือดออก 70,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๒

( หน้า ๕๒/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )

63 ค่าจ้างเหมาบริการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด 390,200.00  ตุลาคม ๒๕๖๓

ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างฯลฯ

( หน้า ๕๗/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองช่าง )

64 ค่าติดต้ังประปา 8,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๕๗/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองช่าง )

65 ค่าซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยางและถนน คสล. หมู่ท่ี ๑-๘ 300,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๕๘/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองช่าง )

66 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

( หน้า ๕๘/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองช่าง )

67 ค่าวัสดุส านักงาน 5,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๕๘/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

68 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๕๙/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

69 ค่าวัสดุก่อสร้าง 100,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๕๙/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

70 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๕๙/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

71 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๖๐/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

72 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๖๐/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

73 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๖๐/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดือน/ปี)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันท่ี  ๕ ตุลาคม  ๒๕๖๓

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ หมายเหตุ

74 ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 40,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๖๑/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

75 ค่าวัสดุอ่ืน 28,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๖๑/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองช่าง )

76 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 91,800.00 เมษายน ๒๕๖๔

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวน ๓ เคร่ือง

( หน้า ๖๒/๘๓ (ค่าครุภัณฑ์) หน่วยงาน กองช่าง )

77 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 10,000.00 เมษายน ๒๕๖๔

( หน้า ๖๓/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

78 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000.00 เมษายน ๒๕๖๔

( หน้า ๖๓/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

79 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 40,000.00 มกราคม ๒๕๖๔

( หน้า ๖๔/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ ) เมษายน ๒๕๖๔

80 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 20,000.00 เมษายน ๒๕๖๔

( หน้า ๖๔/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

81 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลหลักแก้ว 40,000.00  เมษายน ๒๕๖๔

( หน้า ๖๕/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

82 โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเร้ือรังแบบบูรณาการ 5,000.00  เมษายน ๒๕๖๔

( หน้า ๖๕/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

83 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 5,000.00  เมษายน ๒๕๖๔

( หน้า ๖๖/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

84 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีต าบลหลักแก้ว 5,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๖๖/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

85 โครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 10,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๖๗/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

86 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มสตรี 12,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๖๗/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดือน/ปี)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันท่ี  ๕ ตุลาคม  ๒๕๖๓

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ หมายเหตุ

87 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลหลักแก้ว 10,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๖๘/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ )

88 โครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบลหลักแก้ว 150,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๖๘/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ )

89 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 30,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๖๘/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ )

90 ค่าวัสดุกีฬา 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๖๙/๘๓(ค่าวัสดุ) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ )

91 โครงการงานร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ 50,000.00 มีนาคม ๒๕๖๔

( หน้า ๖๙/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ )

92 โครงการประเพณีลอยกระทง 20,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๖๙/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ )  

93 โครงการประเพณีสงกรานต์ 30,000.00 เมษายน ๒๕๖๔

( หน้า ๖๙/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ )

94 โครงการวันธรรมสวนะ 5,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๗๐/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ )

95 โครงการวันมาฆบูชาและวันเข้าพรรษา 25,000.00 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

( หน้า ๗๐/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ ) กรกฎาคม ๒๕๖๔

96 โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีสารทไทย 40,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

( หน้า ๗๐/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ )

97 โครงการปรับปรุงอาคารท่ีท าการ อบต.หลักแก้ว 343,000.00 เมษายน ๒๕๖๔

( หน้า ๗๑/๘๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

98 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมยศ  ค าแก้ว 497,000.00 เมษายน ๒๕๖๔

หมู่ท่ี ๖ ต าบลหลักแก้ว ถึงบ้านนายสุนทร  ป้อมศรี หมู่ท่ี ๓

(ไม่สุดสายทาง) ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

( หน้า ๗๒/๘๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดือน/ปี)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันท่ี  ๕ ตุลาคม  ๒๕๖๓

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ หมายเหตุ

99 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานายจวน ถึง บ้านนายบุญชอบ 345,000.00 เมษายน ๒๕๖๔

หมู่ท่ี ๘ ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

( หน้า ๗๒/๘๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

100 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสีนวล 348,000.00 เมษายน ๒๕๖๔

สนิทสูงเนิน - เขตติดต่อต าบลไผ่วง หมู่ท่ี ๔ ต าบลหลักแก้ว 

( หน้า ๗๓/๘๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

101 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านนายมนตรี 246,000.00 เมษายน ๒๕๖๔

หายจารุภัทร์ - กลุ่มบ้านนายชนะ  อินใย หมู่ท่ี ๖ ต าบลหลักแก้ว

อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

( หน้า ๗๓/๘๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

102 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางโค้งบ้านนายวันชัย  แจ่มแจ้ง - 219,000.00 เมษายน ๒๕๖๔

หมู่ท่ี ๓ บ้านผู้ใหญ่ศักด์ิชาย  ศรีอ่ า  หมู่ท่ี ๑ ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ

( หน้า ๗๔/๘๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

103 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากนานายปรีชา  ไพรสรรค์ 253,000.00 เมษายน ๒๕๖๔

(ต่อจากเดิม) หมุ่ท่ี ๒ ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

( หน้า ๗๔/๘๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

104 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายคันคลองชลประทานยางมณี ชันสูตร 486,000.00 เมษายน ๒๕๖๔

หมู่ท่ี ๓ ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

( หน้า ๗๕/๘๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

105 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายบุญยืน  กุลสวัสด์ิ - 152,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๔

บ้านนายสมนึก  ลาภเกสร หมู่ท่ี ๒ ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ

( หน้า ๗๕/๘๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

106 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน หมู่ท่ี ๕ 330,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๔

ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

( หน้า ๗๖/๘๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )



งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ

โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท) (เดือน/ปี)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ลงวันท่ี  ๕ ตุลาคม  ๒๕๖๓

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ หมายเหตุ

107 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาข้างร้านนางสุรางค์ ถึง 104,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๔

บ้านนายบุญชอบ  สังข์รุ่ง หมู่ท่ี ๘ ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ

( หน้า ๗๖/๘๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

108 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 148,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๔

ซอยต้นสะตือ ถึงบ้านนายสุเทพ  ลายประหยัด หมู่ท่ี ๗ ต าบลหลักแก้ว

( หน้า ๗๗/๘๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

109 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 222,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๔

สายซอยต้นสะตือ จากบ้านนางละเอียด  นาคกุญชร ถึงบ้านนายถ่ัว  ประสพโชค

หมู่ท่ี ๗ ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

( หน้า ๗๗/๘๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

110 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 170,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

( หน้า ๗๗/๘๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

111 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือ 40,000.00 ตุลาคม ๒๕๖๓

ให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตรวจแบบ รับรองแบบ ออกแบบ

( หน้า ๗๗/๘๓ (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

112 ค่าวัสดุการเกษตร 5,000.00 เมษายน ๒๕๖๔

( หน้า ๗๘/๘๓ (ค่าวัสดุ) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานการเกษตร )

113 โครงการก าจัดผักตบชวา เพ่ือคลองสวย น้ าใส เขตต าบลหลักแก้ว 10,000.00 กรกฎาคม ๒๕๖๔

( หน้า ๗๘/๘๓ (ค่าใช้สอย) หน่วยงาน ส านักปลัด แผนงานการเกษตร )
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