
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 จัดซ้ือ จัดจ้าง
1 โครงการวางท่อลอดรับน ้า บ้านกลาง หมู่ท่ี 3 105,386.36 105,000.00              386.36              0.37  งบประมาณตามข้อบัญญัติ

2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อ(ด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดิน) หมู่ท่ี 6 41,300.00 37,700.00           3,600.00              8.72  งบประมาณตามข้อบัญญัติ

3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าไร้ท่อ(ด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดิน) หมู่ท่ี 9 37,700.00 34,300.00           3,400.00              9.02  งบประมาณตามข้อบัญญัติ
4 โครงการต่อเติมอาคารส้านักงาน อบต.หมากเขียบ 287,900.00 287,700.00              200.00              0.07  งบประมาณตามข้อบัญญัติ
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 220บ้านหนองสิม หมู่ท่ี 7 เช่ือม

ถนนบ้านหนองสิม หมู่ท่ี 7 ถึงบ้านก้านเกลือง หมู่ท่ี 9 รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ศก.ถ. 
203-07 กว้าง 4เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร มีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 
3,600ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนต้าบลหมาก
เขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

       2,059,000.00        1,141,165.00        917,835.00             44.58  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายแยกทางหลวง 220 บ้านหนองอีหล้่า หมู่ท่ี 10 ถึงบ้านหนอง
อีหล้่า เช่ือมต้าบลซ้า รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ศก.ถ. 203-04 ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย 4 ซม.หรือมีพื นท่ีถนนไม่น้อย
กว่า 5,000 ตารางเมตร ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี ถนน ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

       2,400,000.00        1,919,000.00        481,000.00             39.88  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564

7 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทางหลวง 220 บ้านดอนกลาง หมู่ท่ี 7
 เช่ือมบ้าน หมากเขียบ หมู่ท่ี 1 รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ศก.ถ. 203-01กว้าง 6 เมตร ยาว
 3,300 เมตร หนาเฉล่ีย 4 เซนติเมตร หรือมีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 19,800 ตารางเมตร 
องค์การบริหารส่วนต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

       6,074,000.00        4,458,000.00      1,616,000.00             26.61  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

 ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุประเภทการจัดหา คิดเป็นร้อยละ ส่วนต่าง
(บาท)

 งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

 งบประมาณท่ีได้รับ



 จัดซ้ือ จัดจ้าง

 ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุประเภทการจัดหา คิดเป็นร้อยละ ส่วนต่าง
(บาท)

 งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

 งบประมาณท่ีได้รับ

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 ด้านทิศใต้ถึงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหมากเขียบบ้านก้านเหลือง หมู่ท่ี 9 ต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตรยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื นท่ีถนนไม่น้อย
กว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร

         497,100.00          497,000.00              100.00              0.02  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(งบกลาง) 2564

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้านในพื นท่ีต้าบลหมากเขียบ) บ้านยางกุด 
หมู่ท่ี 5 ต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตร ยาว 
214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร

         497,100.00          497,000.00              100.00              0.02  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(งบกลาง) 2564

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 สายบ้านดินจ่ี บ้านกลาง หมู่ท่ี 3 ต้าบลหมาก
เขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตรยาว 215 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร

         498,000.00          497,000.00           1,000.00              0.20  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(งบกลาง) 2564

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 2 สายบ้านนายวาส - ถนน 220บ้านหนองหัวลิง 
หมู่ท่ี 2 ต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 3 เมตร ยาว 
293 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีถนน ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร

         498,000.00          497,000.00           1,000.00              0.20  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(งบกลาง) 2564

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 สายบ้านนายสนอง เขียวสุขไป หนองกกตาล 
บ้านก้านเหลือง หมู่ท่ี 6 ต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง
 3 เมตร ยาว 201 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 603 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร

         340,000.00          339,000.00           1,000.00              0.29  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(งบกลาง) 2564

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 (ทางไปประปา หมู่ท่ี 1) บ้านหมากเขียบ หมู่ท่ี
 1 ต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตร ยาว 215 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีถนน ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร

         498,000.00          497,000.00           1,000.00              0.20  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(งบกลาง) 2564

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในหมู่บ้านในพื นท่ีต้าบลหมากเขียบ) สาย หมู่ท่ี 5
 -หนองขาม บ้านยางกุด หมู่ท่ี 5 ต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะ
เกษ กว้าง 4 เมตร ยาว 213 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 
858 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร

         497,000.00          496,000.00           1,000.00              0.20  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(งบกลาง) 2564



 จัดซ้ือ จัดจ้าง

 ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุประเภทการจัดหา คิดเป็นร้อยละ ส่วนต่าง
(บาท)

 งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

 งบประมาณท่ีได้รับ

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 จาก (ซอย 2 ไป ซอย 3) บ้านอีหล้่าใต้ หมู่ท่ี 
10 ต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร ยาว 174 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีถนน ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
ข้างละ 0.20 เมตร

         497,000.00          496,000.00           1,000.00              0.20  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(งบกลาง) 2564

16 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 สายท่ี 1 ภายในหมู่บ้านหมากเขียบ บ้านหมาก
เขียบ หมู่ท่ี 1 ต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร สายท่ี 2 ทางไปหนองตาจาน บ้านหมากเขียบหมู่ท่ี 1
 ต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 2.50 เมตรยาว 224 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 
ข้างละ 0.20 เมตร

         498,000.00          497,000.00           1,000.00              0.20  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(งบกลาง) 2564

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 (จากสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนต้าบล
หมากเขียบล้าน ้าห้วยคล้า) บ้านก้านเหลือง หมู่ท่ี 9 ต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะ
เกษ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีถนน 
ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร

         497,000.00          496,000.00           1,000.00              0.20  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(งบกลาง) 2564

18 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 220 บ้านอ่ีหล้่า หมู่ท่ี 8 ถึง 
บ้านหนองอีหล้่า (ซอย 2) หมู่ท่ี 10 รหัสทางหลวง ศก.ถ.203-05 โดยการปูผิวแอสฟัล
คอนกรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 273 เมตร มีพื นท่ีถนน ไม่น้อยกว่า 1,365
 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต้าบล หมากเขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะ
เกษ

         481,000.00          480,000.00           1,000.00              0.21  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เหลือจ่าย 2564

19 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวง 220 บ้านอ่ีหล้่า หมู่ท่ี 8 ถึง บ้าน
ยางกุด หมู่ท่ี 5 รหัสทางหลวง ศก.ถ. 203-03 โดยการปูผิวแอสฟัลคอนกรีตหนา 0.04 
เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 278 เมตร มีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 1,390 ตารางเมตร องค์การ
บริหารส่วนต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

         490,000.00          489,000.00           1,000.00              0.20  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เหลือจ่าย 2564



 จัดซ้ือ จัดจ้าง

 ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุประเภทการจัดหา คิดเป็นร้อยละ ส่วนต่าง
(บาท)

 งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย

 งบประมาณท่ีได้รับ

20 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกถนน อบจ.ศก.ถ.1-0006 บ้านกลาง 
หมู่ท่ี 3 ถึง บ้านหมากเขียบ หมู่ท่ี 1 รหัสทางหลวง ศก.ถ.203-11 โดยการปูผิวแอสฟัล
คอนกรีตหนา 0.04 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 81 เมตร มีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 405 
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

         145,000.00          144,000.00           1,000.00              0.69  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เหลือจ่าย 2564

21 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหมากเขียบ หมู่ท่ี 1 ถึง บ้านก้านเหลือง
 หมู่ท่ี 6 รหัสทางหลวง ศก.ถ. 203-12 โดยการปูผิวแอสฟัลคอนกรีตหนา 0.04 เมตร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 278 เมตร มีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 1,390 ตารางเมตร องค์การบริหาร
 ส่วนต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

         490,000.00          489,000.00           1,000.00              0.20  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เหลือจ่าย 2564

22 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาค้า หมู่ท่ี 4 ถึง บ้านก้านเหลือง หมู่ท่ี
 6 รหัสทางหลวง ศก.ถ. 203-19 โดยการปูผิวแอสฟัลคอนกรีตหนา 0.04 เมตร กว้าง 4 
เมตร ยาว 343 เมตร มีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 1,372 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วน
ต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

         490,000.00          489,000.00           1,000.00              0.20  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เหลือจ่าย 2564

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านในพื นท่ีต้าบลหมากเขียบ บ้านยางกุด 
หมู่ท่ี 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่า

         418,700.00          418,700.00                 -                 -    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เหลือจ่าย 2564

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 สายท่ี 1 เส้นหนองงัว - ถนนขุขันธ์ กว้าง 4 
เมตร ยาว 166 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 664 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร สายท่ี 2 เส้นหน้าบ้านพ่อส้า ศรีพันธ์ กว้าง 3 
เมตร ยาว 66 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 201 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร องค์การ บริหารส่วนต้าบลหมากเขียบ อ้าเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

         498,000.00          498,000.00                 -                 -    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เหลือจ่าย 2564

รวมท้ังส้ิน 18,835,186.36 15,799,565.00 3,035,621.36 16.12        -     -     -                        


