
ผด.2

หนวยงาน วิธีการจัดหา

เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

1 ต.ค.63-ก.ย.64 คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโชนแก อปท. สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 286,000        เฉพาะเจาะจง 5 ขออนุมัติจัดหา

2 ต.ค.63-ก.ย.64 คาเชาบาน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 204,000        เฉพาะเจาะจง 5 ตามความ

จําเปนตลอดป3 ต.ค.63-ก.ย.64 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 60,000          เฉพาะเจาะจง 5

4 ต.ค.63-ก.ย.64 คาจางเหมาทําสื่อสิ่งพิมพโฆษณาฯ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000          เฉพาะเจาะจง 5

5 ต.ค.63-ก.ย.64 คาจางเหมาถายเอกสารเขาปกเขาเลมแผนงานตางๆฯ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000          เฉพาะเจาะจง 5

6 ต.ค.63-ก.ย.64 คางจางเหมาบริการเฝาดูแลทรัพยสิน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 66,000          เฉพาะเจาะจง 5
7 ต.ค.63-ก.ย.64 คาเชาเครื่องถายเอกสาร สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 90,000          เฉพาะเจาะจง 5

8 ต.ค.63-ก.ย.64 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 150,000        เฉพาะเจาะจง 5

9 ต.ค.63-ก.ย.64 คารังวัดที่ดินสาธารณะ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000          เฉพาะเจาะจง 5

10 ต.ค.63-ก.ย.64 คารับรอง สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000          เฉพาะเจาะจง 5

11 ต.ค.63-ก.ย.64 คาเลี้ยงรับรอง สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 500,000        เฉพาะเจาะจง 5

12 ต.ค.63-ก.ย.64 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 150,000        เฉพาะเจาะจง 5

13 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการจัดทัเว็บไซต อบต.ดูกอึ่ง สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000          เฉพาะเจาะจง 7

14 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการเลือกตั้งคณะผูบริหารและสมาชิกสภา อปท. สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 600,000        เฉพาะเจาะจง 7

15 Mar-64 โครงการวันทองถิ่นไทย สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000          เฉพาะเจาะจง 7

16 ก.ค.63-ก.ย.64 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯเพ่ือสงเสริมการ

ปฎิบัติงานฏปรงใสๆ

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000          เฉพาะเจาะจง 7

17 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการอบรมพัฒนาความรูความสามารถและพัฒนา

ศักยภาพฯ

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 400,000        เฉพาะเจาะจง 7

18 ต.ค.63-ก.ย.64 คาบํารุงรักษาและซอมแซม สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 40,000          เฉพาะเจาะจง 7

         แผนการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ขององคการบริหารสวนตําบลดูกอึ่ง  อําเภอหนองฮี  จังหวัดรอยเอ็ด

ที่
ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ
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19 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000        เฉพาะเจาะจง 7

20 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 120,000        เฉพาะเจาะจง 7

21 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 50,000          เฉพาะเจาะจง 7

22 ต.ค.63-ก.ย.64 ครุภัณฑคอมพิวเตอร สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 245,200        เฉพาะเจาะจง 7

23 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการความพึงพอใจของผูรับบริการ อบต.ดูกอึ่ง สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000          เฉพาะเจาะจง 7

24 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการอุดหนุนเทศบาลตําบลหนองฮี สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 25,000          เฉพาะเจาะจง 7

25 ต.ค.63-ก.ย.64 จางเหมาบริการผูปฏิบัติงานในระบบแพทยฉุกเฉิน สํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 547,500        เฉพาะเจาะจง 365

26 Mar-64 โครงการจัดงานเน่ืองในวัน อปพร. สํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 15,000          เฉพาะเจาะจง 5

27 ม.ค.63-เม.ย.64 โครงการตั้งจุดตรวจจุดบริการชวงเทศกาลฯ สํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 30,000          เฉพาะเจาะจง 5

28 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตําบลดูกอึ่ง สํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 30,000          เฉพาะเจาะจง 5

29 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสนับสนุนชวยเหลือแกไขและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนสํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 150,000        เฉพาะเจาะจง 5

30 ต.ค.63-ก.ย.64 คาบํารุงรักษาและซอมแซม สํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 20,000          เฉพาะเจาะจง 5

31 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 10,000          เฉพาะเจาะจง 5

32 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 60,000          เฉพาะเจาะจง 5

33 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุวิทยาศาสตหรือการแพทย สํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 20,000          เฉพาะเจาะจง 5

34 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 10,000          เฉพาะเจาะจง 5

35 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุเครื่องดับเพลิง สํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 10,000          เฉพาะเจาะจง 5

36 ต.ค.63-ก.ย.64 อุดหนุนศูนยปฎิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพ

ติด อ.หนองฮี

สํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 10,000          เฉพาะเจาะจง 365

37 ต.ค.63-ก.ย.64 คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโชนแก อปท. สํานักปลัด งานปองกันภัยฯ 150,000        เฉพาะเจาะจง 5
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38 พ.ค.64-ก.ย.64 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ    

 อปพร.ฯ

สํานักปลัด งานปองกันภัยฯ 300,000        เฉพาะเจาะจง 5

39 ต.ค.63-ก.ย.64 คาบํารุงรักษาและซอมแซม สํานักปลัด งานปองกันภัยฯ 20,000          เฉพาะเจาะจง 5

40 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัด งานปองกันภัยฯ 200,000        เฉพาะเจาะจง 5

41 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุกอสราง สํานักปลัด งานปองกันภัยฯ 100,000        เฉพาะเจาะจง 5

42 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด งานปองกันภัยฯ 200,000        เฉพาะเจาะจง 5

43 ต.ค.63-ก.ย.64 ครุภัณฑการเกษตร สํานักปลัด งานปองกันภัยฯ 8,200            เฉพาะเจาะจง 5

44 ต.ค.63-ก.ย.64 ครุภัณฑโรงงาน สํานักปลัด งานปองกันภัยฯ 7,000            เฉพาะเจาะจง 5

45 ต.ค.63-ก.ย.64 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ สํานักปลัด งานปองกันภัยฯ 100,000        เฉพาะเจาะจง 5

46 ต.ค.63-ก.ย.64 คาจางเหมาบริการฉีดพอยุงปองกันไขเลือดออกใน

พื้นที่ตําบลดูกอึ่ง

สํานักปลัด งานสาธารณสุข 30,000          เฉพาะเจาะจง 7

47 ม.ค.64-เม.ย.64 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ

สํานักปลัด งานสาธารณสุข 70,000          เฉพาะเจาะจง 7

48 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปยก

ในครัวเรือน

สํานักปลัด งานสาธารณสุข 20,000          เฉพาะเจาะจง 7

49 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกใน

พื้นที่ตําบลดูกอึ่ง

สํานักปลัด งานสาธารณสุข 5,000            เฉพาะเจาะจง 5

50 ม.ค.64-เม.ย.64 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว

ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา

สํานักปลัด งานสาธารณสุข 10,000          เฉพาะเจาะจง 7

51 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด งานสาธารณสุข 50,000          เฉพาะเจาะจง 5



4

หนวยงาน วิธีการจัดหา

เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ที่

ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ

52 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุวิทยาศาสตหรือการแพทย สํานักปลัด งานสาธารณสุข 84,800          เฉพาะเจาะจง 7

53 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณะสุขตําบลดูกอึ่ง

สํานักปลัด งานสาธารณสุข 340,000        เฉพาะเจาะจง 7

54 Dec-63 โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกการคัดแยกขยะเพื่อ

รักษาสิ่งแวดลอม

สํานักปลัด ความเข็มแข็งชุมชน 10,000          เฉพาะเจาะจง 5

55 เม.ษ.64 โครงการศูนย 3 วัย ใสใจคนตําบลดูกอึ่ง สํานักปลัด ความเข็มแข็งชุมชน 100,000        เฉพาะเจาะจง 5

56 Nov-63 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพใหกับผูพิการ ผูยากไร 

และประชาชนตําบลดูกอึ่ง

สํานักปลัด ความเข็มแข็งชุมชน 150,000        เฉพาะเจาะจง 5

57 Jan-64 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ (ผูสูงวัยพาใจ

เปนสุข)

สํานักปลัด ความเข็มแข็งชุมชน 300,000        เฉพาะเจาะจง 5

58 Jun-64 โครงการสงเสริมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตําบลดูกอึ่ง สํานักปลัด ความเข็มแข็งชุมชน 20,000          เฉพาะเจาะจง 5

59 Aug-64 โครงการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว

สํานักปลัด ความเข็มแข็งชุมชน 20,000          เฉพาะเจาะจง 5

60 ต.ค.63-ก.ย.64 โครการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุตําบลดูกอึ่ง

สํานักปลัด ความเข็มแข็งชุมชน 100,000        เฉพาะเจาะจง 5

61 Nov-63 คาครุภัณฑเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สีชนิด Networkสํานักปลัด ความเข็มแข็งชุมชน 10,000          เฉพาะเจาะจง 5

62 ธ.ค.63-ม.ค.64 โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวของเกษตรตําบลดู สํานักปลัด งานการเกษตร 100,000        เฉพาะเจาะจง 5

63 วัสดุการเกษตร สํานักปลัด งานการเกษตร 5,000            เฉพาะเจาะจง 5

64 คาไฟฟาสถานีสูบน้ํา สํานักปลัด งานการเกษตร 10,000          เฉพาะเจาะจง 7

65 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ สํานักปลัด งานการเกษตร 90,000          เฉพาะเจาะจง 5

66 โครงการคลองสวยน้ําในภายในตําบลดูกอึ่ง สํานักปลัด งานการเกษตร 10,000          เฉพาะเจาะจง 5

67 โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว สํานักปลัด งานการเกษตร 10,000          เฉพาะเจาะจง 5
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เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ที่

ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ

68 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 50,000          

69 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 50,000          

70 โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพดานแผนที่ภาษี กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000          เฉพาะเจาะจง 5

71 โครงการใหบริการประชาขนชําระภาษีนอกสถานที่ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000          เฉพาะเจาะจง 5

72 คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองคลัง งานบริหารงานคลัง 20,000          เฉพาะเจาะจง 7

73 วัสดุสํานักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 80,000          เฉพาะเจาะจง 7

74 วัสดุงานบานงานครัว กองคลัง งานบริหารงานคลัง 25,000          เฉพาะเจาะจง 7

75 วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000          เฉพาะเจาะจง 7

76 คาครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน 1 ชุด กองคลัง งานบริหารงานคลัง 5,500            เฉพาะเจาะจง 7

77 คารับหนังสือพิมพและวารสารตางๆ กองการศึกษา งานการศึกษา 15,000          เฉพาะเจาะจง 5

78 คาจางเหมาบริการแมบานทําความสะอาดศพด.3ศูนย กองการศึกษา งานการศึกษา 72,000          เฉพาะเจาะจง 5

79 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กองการศึกษา งานการศึกษา 50,000          เฉพาะเจาะจง 5

80 ต.ค.62-ก.ย.63 คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองการศึกษา งานการศึกษา 20,000          เฉพาะเจาะจง 5

81 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุสํานักงาน อุปกรณสํานักงาน เชน กระดาษฯ กองการศึกษา งานการศึกษา 25,000          เฉพาะเจาะจง 5

82 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนดีสค ตลับหมึก เมาส กองการศึกษา งานการศึกษา 25,000          เฉพาะเจาะจง 5

83 ต.ค.62-ก.ย.63 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ กองการศึกษา งานการศึกษา 30,000          เฉพาะเจาะจง 5

84 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการกอสรางประตูฝงดานขางทิศตะวันออก ศพด.วารีสีสุกกองการศึกษา งานการศึกษา 18,000          เฉพาะเจาะจง 30

85 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการกอสรางเสาธง ศพด.หนองแหว กองการศึกษา งานการศึกษา 40,000          เฉพาะเจาะจง 30

86 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา ศพด.หนองไศล กองการศึกษา งานการศึกษา 45,000          เฉพาะเจาะจง 30



6

หนวยงาน วิธีการจัดหา

เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ที่

ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ

87 ต.ค.62-ก.ย.63

คาจางเหมาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 3 ศูนย ๆละ 245 วัน รายละเอียดดังนี้          

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวารีสีสุก  จํานวน 37 คน        

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไศล  จํานวน  45 คน     

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแหว  จํานวน  27 คน

กองการศึกษา งานการศึกษา 534,100        เฉพาะเจาะจง 245

88 ต.ค.62-ก.ย.63 คาจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 3 ศูนย อัตราคนละ  1,700.-บาท                 

        ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวารีสีสุก  จํานวน 37 คน

        ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไศล  จํานวน  45 

คน      ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแหว  จํานวน  27

 คน

กองการศึกษา งานการศึกษา 185,300        เฉพาะเจาะจง 365

89 ต.ค.62-ก.ย.63 คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 จํานวน 3 ศูนย อัตราคนละ  1,130.-บาท                

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวารีสีสุก  จํานวน 37 คน       

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไศล  จํานวน  45 คน    

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแหว  จํานวน  27 คน

กองการศึกษา งานการศึกษา 123,170        เฉพาะเจาะจง 365

90 Oct-62 คาอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวารีสีสุก  จํานวน 37 คน       

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไศล  จํานวน  45 คน    

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแหว  จํานวน  27 คน

กองการศึกษา งานการศึกษา 221,618.80    เฉพาะเจาะจง 260



7

หนวยงาน วิธีการจัดหา

เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ที่

ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ

91 Oct-62 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก -ประถมศึกษาปที่ 

6จํานวน 260 วันรายละเอียดดังน้ี                          

     1.โรงเรียนบานหนองไศล  จํานวน 110 คน          

        2.โรงเรียนบานหนองจาน      จํานวน 98 คน     

           3.โรงเรียนบานหนองแหวฯ    จํานวน 59 คน 

              4.โรงเรียนบานดูกอึ่งศรีเจริญ  จํานวน 57 

คน               5.โรงเรียนบานธาตุจอมศรี     จํานวน 

100 คน             6.โรงเรียนบานวารีสีสุก          

จํานวน 61 คน

กองการศึกษา งานการศึกษา 986,102        เฉพาะเจาะจง 260

92 ต.ค.62-ก.ย.63 คาใชจายตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน

 200 วันๆ ละ  20/คน  จํานวน  485 คน จํานวน 6 

โรงเรียน  รายละเอียดดังน้ี                                   

    1.โรงเรียนบานหนองไศล  จํานวน 110 คน           

       2.โรงเรียนบานหนองจาน      จํานวน 98 คน      

          3.โรงเรียนบานหนองแหวฯ    จํานวน 59 คน  

              4.โรงเรียนบานดูกอึ่งศรีเจริญ  จํานวน 57 

คน               5.โรงเรียนบานธาตุจอมศรี     จํานวน 

100 คน             6.โรงเรียนบานวารีสีสุก          

จํานวน 61 คน

กองการศึกษา งานการศึกษา 1,940,000      เฉพาะเจาะจง 260 โรงเรียน

ดําเนินการ

เอง

93 Oct-62 โครงการวันปยะมหาราช กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 5,000            เฉพาะเจาะจง 5

94 Jun-63 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 10

กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 10,000          เฉพาะเจาะจง 5



8

หนวยงาน วิธีการจัดหา

เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ที่

ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ

95 Jul-63 โครงการจัดกิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรฯ

กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 10,000          เฉพาะเจาะจง 5

96 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา

วชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรฯ

กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 450,000        เฉพาะเจาะจง 60

97 เม.ย.63-พ.ค.63โครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานรัฐพิธี ของคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลดูกอึ่ง

กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 20,000          เฉพาะเจาะจง 5

98 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการเสริมสรางทักษะกีฬาเพ่ือสุขภาพ เยาวชน 

ประชาชน ผูดอยโอกาสตําบลดูกอึ่ง

กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 100,000        เฉพาะเจาะจง 5

99 เม.ย.63-พ.ค.63คาใชจายโครงการสรงนํ้าพระธาตุ บานหนองแซงและ

บานโนนสะอาด

กองการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 50,000          เฉพาะเจาะจง 5

100 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีตําบลดูกอึ่ง

กองการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 150,000        เฉพาะเจาะจง 5

101 ต.ค.62-ก.ย.63 คาจางเหมาแรงงานบริการตางๆ เชน จางสูบสิ่งปฎิกูล 

 จางเหมากําจัดปลวก มด ฯลฯ

กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 8,000            เฉพาะเจาะจง 5

102 ต.ค.62-ก.ย.63 คาใชจายโครงการจัดหาคาพิกัดแนวเขต อปท. กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 10,000          เฉพาะเจาะจง 5

103 ต.ค.62-ก.ย.63 คาวัสดุนักงาน กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 20,000          เฉพาะเจาะจง 5

104 ต.ค.62-ก.ย.63 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 20,000          เฉพาะเจาะจง 5

105 ต.ค.62-ก.ย.63 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 82,000          เฉพาะเจาะจง 5

106 ต.ค.62-ก.ย.63 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 20,000          เฉพาะเจาะจง 5

107 ต.ค.62-ก.ย.63 คาจางที่ปรึกษาใหคําแนะนําตรวจสอบแบบแปลนฯ กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 100,000        เฉพาะเจาะจง 30

108 ต.ค.62-ก.ย.63 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน วัสดุตางๆ ในงาน

ไฟฟาถนนใหสามารถใชงานไดตามปกติ

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 80,000          เฉพาะเจาะจง 15



9

หนวยงาน วิธีการจัดหา

เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ที่

ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ

109 ต.ค.62-ก.ย.63 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000        เฉพาะเจาะจง 5

110 ต.ค.62-ก.ย.63 คาวัสดุกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000        เฉพาะเจาะจง 5

111 ต.ค.62-ก.ย.63 ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดหญา 4 เครื่อง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 40,800          เฉพาะเจาะจง 5

112 ต.ค.62-ก.ย.63 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑฯ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 39,200          เฉพาะเจาะจง 15

113 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานธาตุ

พัฒนา  หมูที1่5 ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 

 หนา 0.15 เมตร  มีพื้นที่คสล.ไมนอยกวา 200ตร.ม. 

ลูกรังไหลทางขางละ0.00-0.50เมตร หรือมีปริมาณ

ลูกรังไมนอยกวา 7.50ลบ.ม. พรอมติดตั้งปายประชา 

สัมพันธโครงการ  1 ปาย  สถานที่กอสราง บริเวณขาง

ที่นา นางคําภา  กุลเดช (แผนฯ พ.ศ.2561-2565) 

กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทางอบต.ดูกอึ่ง แบบ

เลขที่ ดอ.ถน.408/ 2562 (รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแบบฯอบต.ดูกอึ่งกําหนด เลขที่ 422/2562)

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 109,800        เฉพาะเจาะจง 60



10

หนวยงาน วิธีการจัดหา

เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ที่

ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ

114 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไร

พัฒนา หมูที่ 16 ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4 เมตร  

ยาว 102 เมตร  หนา 0.15 เมตร  มีพื้นที่ คสล.ไมนอย

กวา  408 ตร.ม. ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร 

หรือมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 15.30  ลบ.ม. พรอม

ติดตั้งปายประชา สัมพันธโครงการ  1 ปาย  เริ่มตน

จากขางที่ดิน นายชมภู เดชศรี  สิ้นสุด  ขางที่ดิน นาย

เสนอ ชางกลึง (แผนฯ พ.ศ.2561-2565) กอสรางตาม

แบบมาตรฐานงานทางอบต.ดูกอึ่ง แบบเลขที่ ดอ.ถน.

408/2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบฯ

อบต.ดูกอึ่งกําหนด แบบเลขที่ 423/2562)

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 224,500        เฉพาะเจาะจง 90

115 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวารี

เกษม หมูที่ 2 ผิวจราจรกวาง  4 เมตร  ยาว 200 เมตร

  หนา 0.15 เมตร  มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 800 ตร.ม.

 ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง

ไมนอยกวา 30 ลบ.ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ  1 ปาย เริ่มตนจากขางที่ดินนางหนูคลาย  สุ

วรรณะ  สิ้นสุด ขางที่ดินนางบัวพันธ สุขใสยา (แผนฯ 

พ.ศ.2561-2565)กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทาง

อบต.ดูกอึ่ง แบบเลขที่ ดอ.ถน.408/2562(ราย 

ละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบฯอบต.ดูกอึ่งกําหนด 

แบบเลขที่ 412/2562)

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 444,700        เฉพาะเจาะจง 90



11

หนวยงาน วิธีการจัดหา

เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ที่

ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ

116 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการกอสรางถนนดินผิวทางลูกรังบดอัดแนน บาน

ดูกอึ่ง หมูที่ 1 (คุมปาเปดกา)คันทางดินบดอัดแนน 

85% ฐานกวาง 5 เมตร  ยาว 500 เมตร  สูงเฉลี่ย 

0.20 เมตร  ผิวทางลูกรังบดอัดแนน 95% ผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร  ยาว  500 เมตร  พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย  เริ่มตนจาก ลูกรังเดิม

 ขางที่ดินนายทวน มะลิจันทร  สิ้นสุด ขางที่ดินนาย

ประยูร  เมรัตน (แผนฯ พ.ศ.2561-2565) กอสราง

ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับอปท. แบบถนน

ลูกรัง เลขที่ ทถ.-2-304 (รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสาร แบบฯอบต.ดูกอึ่งกําหนด แบบเลขที่ 

426/2562)

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 214,000        เฉพาะเจาะจง 60



12

หนวยงาน วิธีการจัดหา

เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ที่

ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ

117 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการกอสรางถนนดินผิวทางลูกรังบดอัดแนน บาน

ธาตุจอมศรี หมูที4่ – บานโนนสะอาด หมูที่ 9 ชวงที1่ 

คันทางดินบดอัดแนน 85%  ฐานกวาง 6.00 เมตร  

ยาว 350เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร  ลาดเอียง 1:1 

เมตร ผิวทางลูกรังบดอัดแนน 95% ผิวจราจรกวาง 5 

เมตร ยาว 350 เมตร ชวงที่ 2 คันทางดินบดอัดแนน 

85%  ฐานกวาง 6.00 เมตร  ยาว172 เมตร สูงเฉลี่ย 

0.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร ผิวทางลูกรังบดอัดแนน

 95% ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร  ยาว  172 เมตร 

ชวงที3่ คันทางดินบดอัดแนน 85% ฐานกวาง 3 เมตร 

ยาว 35เมตร สูงเฉลี่ย 0.00-0.20เมตร ผิวจราจรลูกรัง

บดอัดแนน 3เมตร ยาว 35เมตร พรอมติดตั้งปาย

ประชา สัมพันธโครงการ 1ปาย เริ่มตนจากถนน ลาด

ยาง ทช.รอ.3012 ขางกําแพงวัดดานทิศใต  สิ้นสุด  

ขางบานนางมวย  ค้ําคูณ (แผนฯ พ.ศ.2561-2565) 

กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับอปท. แบบ

ถนนลูกรัง เลขที่ ทถ.-2-304 (รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสาร แบบฯอบต.ดูกอึ่งกําหนด แบบเลขที่ 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 438,000        เฉพาะเจาะจง 60



13

หนวยงาน วิธีการจัดหา

เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ที่

ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ

118 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการกอสรางถนนดินผิวทางลูกรังบดอัดแนน บาน

หนองบัวแดง หมูที่ 6 คันทางดินบดอัดแนน 85% ฐาน

กวาง 6 เมตร ยาว 550 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร  

ลาดเอียง 1:1 เมตร  ผิวทางลูกรังบดอัดแนน 95% ผิว

จราจรกวาง 5 เมตร  ยาว 550 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร  ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย  

เริ่มตนจาก ถนนทางหลวงทองถิ่น รอ.ถ 87-003 ขาง

ที่ดิน นายนรินทร บอชล สิ้นสุด ถนนคสล.สายทาง

บานหนองบัวแดง-บานไรพัฒนา ขางที่ดินนางบัวศรี 

เวียงสิมา (แผนฯ พ.ศ.2561- 2565) กอสรางตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับอปท. แบบถนนลูกรัง เลขที่ 

ทถ.-2-304(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบฯ

อบต.ดูกอึ่งกําหนด เลขที่ 415/2562)

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 331,000        เฉพาะเจาะจง 60



14

หนวยงาน วิธีการจัดหา

เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ที่

ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ

119 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พรอมบอพักคสล. และวางทอระบายน้ํา บานหนองแค

เจริญสุข หมูที่ 17 รางระบายน้ําคสล. กวาง 0.30 เมตร

 ยาว  107.60 เมตร พรอมบอพัก คสล. จํานวน 8 บอ 

วางทอระบายน้ําคสล. ขนาด ศก.0.40 เมตร มอก. ชั้น3

 จํานวน  13 ทอน และ ขนาด ศก. 0.60 เมตร มอก. 

ชั้น3 จํานวน  18 ทอน  พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  1 ปาย  เริ่มตนจาก ขางบาน

นางเส็ง  สีดาว  สิ้นสุด  ขางที่ดินนางเสงี่ยม พันพลู 

(แผนฯ พ.ศ.2561 -2565)กอสรางตามแบบมาตรฐาน 

งานทางสําหรับอปท. แบบรางระบายน้ํา เลขที่ ทถ-

5-301 ชนิด ข-50 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 

แบบฯอบต.ดูก อึ่งกําหนด เลขที่ 424/2562)

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 494,000        เฉพาะเจาะจง 90



15

หนวยงาน วิธีการจัดหา

เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ที่

ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ

120 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พรอมบอพักคสล. และวางทอระบายน้ํา บานหนองแซง

 หมูที่ 10รางระบายน้ําคสล. กวาง 0.50 เมตร  ยาว  

87 เมตร พรอมบอพัก คสล. จํานวน 9 บอ วางทอ

ระบายน้ําคสล. ขนาด ศก.0.40 เมตร มอก. ชั้น3 

จํานวน 47 ทอน และ ขนาด ศก. 0.60 เมตร มอก. ชั้น

3 จํานวน 8 ทอน พรอม ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1ปาย เริ่มตนจาก ขางบานนายทองคูณ แสน

ปาง  สิ้นสุด รองระบายน้ําสาธารณะ ขางที่ดินสายสุ

วิทย วิเศษวงษา (แผนฯ พ.ศ.2561-2565)กอสรางตาม

แบบมาตรฐานงานทางสําหรับอปท. แบบรางระบายน้ํา

 เลขที่ ทถ-5-301 ชนิด ข-50 (รายละเอียดฯ แบบฯ

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 470,000        เฉพาะเจาะจง 90

121 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พรอมบอพักคสล. และวางทอระบายน้ํา บานหนอง

แหว หมูที่ 3 รางระบายน้ําคสล. กวาง 0.30เมตร ยาว 

72 เมตรพรอมบอพัก คสล. จํานวน 6 บอ วางทอ

ระบายน้ําคสล. ขนาด ศก.0.40 เมตร มอก. ชั้น3 

จํานวน 23 ทอน และ ขนาด ศก.0.60 เมตร มอก. ชั้น3

 จํานวน 25 ทอน  พรอมติด ต้ังปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1 ปาย  เริ่มตนจากขางบานนางเสาร  

ละอองศรี  สิ้นสุด หนองแหวสาธารณะ(แผนฯ พ.ศ.

2561-2565 กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทาง

สําหรับอปท. แบบรางระบายน้ํา เลขที่ทถ-5-301ชนิด 

ก-30 (รายละเอียดฯ แบบฯอบต.ดูกอึ่งเลขที่413/2562)

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 301,600        เฉพาะเจาะจง 90



16

หนวยงาน วิธีการจัดหา

เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ที่

ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ

122 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พรอมบอพักคสล. และวางทอระบายน้ําคสล. บาน

หนองไศล หมูที่ 7 รางระบายน้ําคสล. กวาง 0.50 เมตร

  ยาว  100 เมตร พรอมบอพัก คสล. จํานวน  8 บอ 

วางทอระบายน้ําคสล. ขนาด ศก.0.40 เมตร มอก. ชั้น3

 จํานวน  22 ทอน และ ขนาด ศก. 0.60 เมตร มอก. 

ชั้น3 จํานวน  32 ทอน  พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  1 ปาย  เริ่มตนจาก ขางที่ดิน

 นายสันทัด  แฝงพงษ  สิ้นสุด ที่นา นางทิพวรรณ  สี

งาม (บริเวณขางถนนลาดยาง ทช.รอ.3004 ดานทิศ

ตะวันตก (แผนฯ พ.ศ.2561-2565) กอสรางตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับอปท. แบบรางระบายน้ํา 

เลขที่ ทถ-5-301 ชนิด ข-50 (รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสาร แบบฯอบต.ดูกอึ่งกําหนด เลขที่ 416/2562)

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 497,900        เฉพาะเจาะจง 90

123 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการธนาคารน้ําใตดินในพ้ืนที่ตําบลดูกอึ่ง  17 

หมูบาน 1)หมูที่ 2 บานวารีเกษม จํานวน 2 จุด          

             2)หมูที่ 11 บานศรีเจริญ  จํานวน 1 จุด       

               3)หมูที่ 4 บานธาตุจอมศรี  จํานวน 1 จุด   

                  4)หมูที่ 8 บานหนองจาน จํานวน 1 จุด  

                    5)หมูที่ 12 บานราษฎรรังษี จํานวน 1 

จุด

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000        เฉพาะเจาะจง 90



17

หนวยงาน วิธีการจัดหา

เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ที่

ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ

124 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต บานดูกอึ่ง 

หมูที่ 1 ชวงที1่ ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

  ยาว 130 เมตร  หนา 0.05 เมตร เริ่มตนจาก ทาง

เชื่อมถนนลาดยาง อบจ.รอ.1049 ขางบานนางจุฬารัตน

  จันทะ ถึง ขางบานนางจําเรียน  วีระพัฒน  ชวงที่ 2 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 178 เมตร

 หนา 0.03 เมตร เริ่มตนจากขางบานนายเข็มทอง  

แสวงผล สิ้นสุดสี่แยกทางเชื่อมถนนอบจ.รอ.1049 

ขางที่ดินนางหมอม  พรมทาว  พ้ืนที่ผิวทางแอสฟลทติ

กคอนกรีต  ไมนอยกวา 1,232 ตร.ม. (แผนฯ พ.ศ.

2561-2565) เสริมผิวทางตามแบบมาตรฐานงานทาง

สําหรับอปท. แบบเลขที่ ทถ.-7-201 พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย(รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสาร แบบฯอบต.ดูกอึ่งกําหนดเลขที่ 411/2562)

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 346,000        เฉพาะเจาะจง 90

125 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต บาน

ราษฎรรังษี หมูที่ 12  ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง  4 

เมตร  ยาว  114เมตร  หนา 0.05เมตร พ้ืนที่ผิวทาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ไมนอยกวา 456 ตร.ม. เริ่มตน

จาก นายไสว  พรมบุตร สิ้นสุด นางสุข  ใจดี (แผนฯ 

พ.ศ.2561-2565)  เสริมผิวทางตามแบบมาตรฐานงาน

ทางสําหรับอปท. แบบเลขที่ ทถ.-7-201 พรอมติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย(รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ดู

กอึ่งกําหนดเลขที่ 420/2562)

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 176,000        เฉพาะเจาะจง 90
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หนวยงาน วิธีการจัดหา

เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ที่

ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ

126 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต บานศรี

เจริญ หมูที่ 11  ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง  4 เมตร  

ยาว 333เมตร  หนา 0.04 เมตร พ้ืนที่ผิวทางแอสฟลท

ติกคอนกรีต ไมนอยกวา 1,332 ตร.ม. เริ่มตนจากสี่

แยกขางวัดดูกอึ่ง(รานคาชุมชน) สิ้นสุดขางที่ดิน นาย

สมหมาย เรืองยศ (แผนฯ พ.ศ.2561-2565) เสริมผิว

ทางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับอปท. แบบเลขที่

 ทถ.-7-201 พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 1

 ปาย(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลน

ประมาณการที่อบต.ดูกอึ่งกําหนดเลขที่ 419/2562)

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 425,000        เฉพาะเจาะจง 90

127 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต บานสีสุก 

หมูที่ 5 ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร  ยาว 

 320 เมตร  หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ผิวทางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ไมนอยกวา 1,280 ตร.ม. เริ่มตนจาก หนา

บานนายสมควร  สระบุรี  สิ้นสุด ขางบานนางสง  

ละออ (แผนฯ พ.ศ.2561-2565)  เสริมผิวทางตาม

แบบมาตรฐานงานทางสําหรับอปท. แบบเลขที่ ทถ.-

7-201 พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณ

การที่อบต.ดูกอึ่งกําหนดเลขที่ 414/2562)

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 494,000        เฉพาะเจาะจง 90
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หนวยงาน วิธีการจัดหา

เจาของเงินแผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ที่

ชวงเวลาที่

ตองเริ่ม

จัดหา

รายการ/จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

(วัน)
หมายเหตุ

128 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต บานหนอง

จาน หมูที่ 8 ชวงที1่ ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร  ยาว 240 เมตร  หนา 0.04 เมตร เริ่มตนจาก

ขางที่ดิน นายวิชัย  แสนเวียง  สิ้นสุด ขางที่ดิน นาง

แวน แสนกาษา ชวงที่ 2 ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 

5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.04เมตร เริ่มตน

จากขางที่ดินนายวิชัย บุญกลอย สิ้นสุด ขางที่ดินนาง

ไพรวัลย กมล พื้นที่ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ไม

นอยกวา  1,560 ตร.ม. (แผนฯ พ.ศ.2561-2565) 

เสริมผิวทางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับอปท. 

แบบเลขที่ ทถ.-7-201 พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1 ปาย(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 

แบบแปลนประมาณการที่อบต.ดูกอึ่งกําหนดเลขที่ 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 496,000        เฉพาะเจาะจง 90

129 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต บานหนอง

เปดกา หมูที่ 14 ผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร  ยาว 320

 เมตร  หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ผิวทางแอสฟลทติกคอ

นกรีต ไมนอยกวา 1,280 ตร.ม. เริ่มตนจาก ผิวทาง

แอสฟลทติกเดิม ขางที่ดินนายหนูแดง ละออ  สิ้นสุด 

ขางบานนายไพรวัลย  สีดาคํา (แผนฯ พ.ศ.2561-2565)

 เสริมผิวทางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับอปท. 

แบบเลขที่ ทถ.-7-201 พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1 ปาย(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 

แบบแปลนประมาณการที่อบต.ดูกอึ่งกําหนดเลขที่ 

421/2562)

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 494,000        เฉพาะเจาะจง 90

130 ต.ค.62-ก.ย.63 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000        เฉพาะเจาะจง 30


