
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
(ขอ้บัญญัติ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  อ าเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
ทางจากบ้านหนองออ   
หมู่ที่  3 – บ้านสะมัด  
ต าบลวังหิน    อ าเภอ
วังหิน (กม. 0 + 000 - 
0 + 800)   
 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางจากบา้นหนองออ  หมู่ที่ 3 - 
บ้านสะมัด ต าบลวังหิน อ าเภอวงัหิน 
(กม.0+000-0+800) ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 760.00 ตารางเมตร  พร้อม
ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย   

478,300 บ้านหนองออ   
หมู่ที่  3    

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองค้า   หมู่ที่ 2   
(ซอยนายสพุิศ  รุ่งแสง)
ต าบลหนองค้า  อ าเภอ
พยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ    

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 (ซอยนายสุพิศ  
รุ่งแสง)   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 100.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า400.00 
ตารางเมตร   ไหล่ทางข้างละ 0.10 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  
1  ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย 

256,400 บ้านหนองค้า    
หมู่ที่  2    

กองช่าง             
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการก่อสร้าง

ประปาหมู่บ้าน 
(ประปาขนาดเล็ก) 
บ้านหนองสะลาม  
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองค้า  
อ าเภอพยุห์  จังหวัด 
ศรีสะเกษ  จ านวน 1 
แห่ง (ตามแบบแปลน 
ที่ อบต.ก าหนด)  

เพื่อก่อสร้างประปาหมู่บา้น (ประปา
ขนาดเล็ก) บา้นหนองสะลาม หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองค้า  อ าเภอพยุห์  จังหวัด 
ศรีสะเกษ  จ านวน 1 แห่ง  พร้อม
ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย   

481,000 บ้านหนองสะลาม   
หมู่ที่  6    

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนอง
ค้า  หมู่ที่  2 จากถนน 
ศก.3015 - บ้านนาง
เทียน      

เพื่อก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองค้า  
หมู่ที่  2 จากถนน ศก.3015 – บ้าน
นางเทียน  ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงานฝารางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.70 เมตร 
ยาว 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จ านวน 390 ฝา    

297,000 บ้านหนองค้า   
หมู่ที่  2    

กองช่าง             
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  โดยการ
เสริมผิวแอสฟัลติก- 
คอนกรีต จากถนน 
3015 – บ้านหนองเตย  
 

เพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัล- 
ติกคอนกรีต   จากถนน  3015 – 
บ้านหนองเตย 

356,000 บ้านโพธิน์้อย   
หมู่ที่  5    

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 


