
ระยะเวลาที่คาดวา จัดซื้อจัดจาง
จํานวน จํานวน จะจัดซื้อจัดจาง โดยวิธี
(บาท) (บาท) (เดือน/ป)

1 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานเข่ือนชาง หมูที่ 15 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลสังเม็ก - บานทุงขนวน หมูที่ 1 ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล  สายทางบานทาสวางสามัคคี หมูที่ 9กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลโนนสําราญ -บานโนนเปอย หมูที่ 10 ตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

3 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล  สายทางบานขนุน หมูที่ 1 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลขนุน - บานสรางศาลา หมูที่ 10 ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ

4 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล  สายทางบานนาขนวน หมูที่ 5 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลขนุน - บานโนนคูณ หมูที่ 14 ตําบลกุดเสลา  อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

5 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล  สายทางบานนาขนวน หมูที่ 5 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลขนุน - บานซะวาซอ หมูที่ 9 ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ 
หมูที่ 9 ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

6 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองคงคา หมูที่ 10 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลขนุน -บานโนนศิริ หมูที่ 7 ตําบลบึงมะลู  อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

7 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองตาสา หมูที่ 14 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลจานใหญ อําเภอกันทรลักษ - บานไผหนองแคน หมูที่ 2 ตําบลหนองฮาง
อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ลําดับที่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
หนวยงาน
เจาของเงิน

วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินนอกงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง
หมายเหตุ

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท



ระยะเวลาที่คาดวา จัดซื้อจัดจาง
จํานวน จํานวน จะจัดซื้อจัดจาง โดยวิธี
(บาท) (บาท) (เดือน/ป)

ลําดับที่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
หนวยงาน
เจาของเงิน

วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินนอกงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง
หมายเหตุ

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานกุดปลาขาว กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 12 ตําบลนํ้าออม  - บานจานใหญ หมูที่ 1 ตําบลจานใหญ อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองตาสา กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 14 ตําบลจานใหญ - บานโคก หมูที่ 1 ตําบลตระกาจ อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

10 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองแข หมูที่ 16 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลพรหมสวัสดิ์ อําเภอพยุห - บานจังเอิญ หมูที่ 3 ตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

11 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานดานกลาง หมูที่ 1 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 497,400                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ - บานโคกสะอาด
หมูที่ 1 ตําบลโคกสะอาด อําเภอนํ้าขุน  จังหวัดอุบลราธานี

12 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานดานเหนือ หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,700                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลภูผาหมอก - บานโนนเหล่ือม หมูที่ 6 ตําบลโนนสําราญ อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

13 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานใหมไทยเจริญ กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,500                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 15 - บานโนนแกว หมูที่ 13 ตําบลธาตุ - บานตาตวด หมูที่ 16 ตําบลบุสูง
อําเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ

14 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานโคกสมบูรณ หมูที่ 8 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,500                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลบอแกว - บานหนองนาโพธ์ิ หมูที่ 6 ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ

15 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานดวนใหญ กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,500                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 16 - คลองอีสานเขียว ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน - เขตตําบลโนนเพ็ก
อําเภอพยุห  จังหวัดศรีสะเกษ



ระยะเวลาที่คาดวา จัดซื้อจัดจาง
จํานวน จํานวน จะจัดซื้อจัดจาง โดยวิธี
(บาท) (บาท) (เดือน/ป)

ลําดับที่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
หนวยงาน
เจาของเงิน

วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินนอกงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง
หมายเหตุ

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท

16 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานหนองมะเกลือ หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลโนนคอ - บานหนองสนม หมูที่ 1 ตําบลเหลากวาง อําเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ

17 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานเหมือดแอ หมูที่ 14 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลหนองกุง - บานเหลาเชือก หมูที่ 10 ตําบลโนนคอ  อําเภอโนนคูณ  
จังหวัดศรีสะเกษ

18 ซอมปรับปรุงถนนลูกรังเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานหยอด หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลเหลากวาง  - เขตตําบลโพธ์ิ  อําเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ

19 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานหนองนกเขียน หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 497,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลหนองงูเหลือม - บานเสียวเหนือ หมูที่ 12 ตําบลเสียว อําเภอเบญจลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

20 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองบัวใหญใต กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 14 - ทางหลวงหมายเลข 24 ตําบลหนองหวา อําเภอเบญจลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

21 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานหนองคับคา กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 3  - บานหนองบักโทน หมูที่ 4 ตําบลทาคลอ - เช่ือมเขตตําบลหนองหวา
อําเภอเบญจลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

22 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานยาง หมูที่ 6 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลเมืองแคน - บานเม่ียง หมูที่ 4 ตําบลไผ อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

23 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานเม่ียง หมูที่ 4 - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานหนองดุม  หมูที่ 3 ตําบลไผ - บานบึงหมอก หมูที่ 9 ,หมูที่ 16 ตําบลสมปอย
อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท

24 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานเมืองแคน หมูที่ 1 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลเมืองแคน - บานหนองคางไฟ หมูที่ 9 ตําบลหวานคํา อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ

25 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานหนองหวา หมูที่ 11 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตําบลกระออม
อําเภอโนนนารายณ  จังหวัดสุรินทร

26 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานอะลาง หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 402,800                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลหนองใหญ - บานวัด หมูท่ี 3 ตําบลตาโกน อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ

27 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานเมืองจันทร หมูที่ 2 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลเมืองจันทร - บานอะลาง หมูที่ 3 ตําบลหนองใหญ อําเภอเมืองจันทร  
จังหวัดศรีสะเกษ

28 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานหนองอีหลํ่าใหม กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,700                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูท่ี 10 ตําบลหมากเขียบ - บานซํา หมูท่ี 1 ตําบลซํา  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

29 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานจ่ัน หมูที่ 14 - บานนา กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,700                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
(บานหนองนาเทิง) หมูที่ 9 ตําบลซํา - เขตตําบลทุม อําเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ

30 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานแทง (บานทานตะวัน) กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,700                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 6  - บานปาสะแบง หมูที่ 7 ตําบลซํา อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

31 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานหนองสาด หมูที่ 4 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,800                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลหนองครก - บานโพธ์ิ หมูที่ 2 ตําบลซํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

32 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานนํ้าคํา หมูที่ 6 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,800                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลนํ้าคํา - เขตตําบลหญาปลอง อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
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33 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานโนนสังข หมูที่ 9 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,800                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลโพนเขวา อําเภอเมือง (เสนสามแยกวัดโนนกุดหลมเมืองไปทาชาง) -
เขตอําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

34 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานโนน หมูที่ 5 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,800                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลโพนขา - บานโนนอีปง  หมูที่ 8 - บานโพนงัว หมูที่ 10 ตําบลหนองแกว
อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

35 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานโพธ์ิ หมูที่ 2 - บานซํา กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,700                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 1 ตําบลซํา -บานหนองสาด หมูที่ 4 ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

36 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานโนน หมูที่ 5 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,700                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลโพนขา - เขตตําบลตะดอบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

37 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานรองอโศก หมูที่ 15กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 497,800                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลเมืองคง - ลํานํ้ามูล อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

38 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองบัวหลวง กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 497,800                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 16 - บานโตงโตน หมูที่ 4 - บานกอกแกว หมูที่ 10  ตําบลหนองอ่ึง
อําเภอราษีไศล - เขตตําบลโคกหลาม อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

39 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานดาน หมูที่ 1 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลดาน - สถานีสูบนํ้า อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

40 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานหัวหนอง หมูที่ 8 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลไผ - บานหัวดง หมูที่ 2 ตําบลหนองหมี อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

41 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานสรางป หมูที่ 2 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลสรางป อําเภอราษีไศล - บานหอย หมูที่ 8 ตําบลโนนคูณ  อําเภอยางชุมนอย
จังหวัดศรีสะเกษ
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42 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานแกง หมูที่ 14 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลสมปอย - บานหนองหมี  หมูที่ 1 ตําบลหนองหมี  อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ

43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานตาดางโนนสูง กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูท่ี 5 - บานครั่งนอย หมูท่ี 6 ตําบลโจดมวง อําเภอศิลาลาด - เขตตําบลจิกสังขทอง

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานขาม หมูที่ 1 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 497,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลกุง  อําเภอศิลาลาด - บานมะยาง หมูที่ 16 ตําบลหนองแค  อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ

45 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานโจดนาหอม กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 497,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 3 ตําบลคลีกล้ิง อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ -บานขาม ตําบลคูเมือง
อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร

46 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,400                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
(ปูบน Tack Coat) เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองเวียง หมูที่ 9
ตําบลทุงไชย - บานหลักปาย หมูที่ 8 ตําบลหนองหาง  อําเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ

47 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานทุงไชย หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,100                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลทุงไชย  - เช่ือมเขตตําบลโคกจาน อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

48 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานโนนใหญ หมูที่ 5 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,200                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลโพธ์ิชัย อําเภออุทุมพรพิสัย - บานสะเดา หมูที่ 4 ตําบลหนองไผ
อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

49 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานดวนใหญ หมูที่ 11 - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หนองเชียงแมว  ตําบลดวนใหญ - เขตตําบลวังหิน  อําเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ
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50 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานโนนดู หมูที่ 7 - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานโนนสูง หมูที่ 5 ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน - เขตตําบลโนนเพ็ก อําเภอพยุห
จังหวัดศรีสะเกษ

51 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานขาม หมูที่ 6 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลหนองอ่ึง อําเภอราษีไศล - บานหัวชาง หมูที่ 1 ตําบลหัวชาง
อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

52 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานจะกง หมูที่ 2 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลจะกง  อําเภอขุขันธ  - บานหนองอารี หมูที่ 1 ตําบลดินแดง  อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ

53 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานชําแระเหนือ หมูที่ 11 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลหวยเหนือ - บานตาเสก หมูท่ี 2 ตําบลตะเคียน  อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ

54 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานนํ้าเกล้ียง หมูที่ 1 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,200                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลน้ําเกล้ียง  - บานโนนชมภู หมูท่ี 10 ตําบลคูบ  อําเภอนํ้าเกล้ียง  จังหวัดศรีสะเกษ

55 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานโนนงาม หมูที่ 4 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,200                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลรุงระวี - บานทุงสวาง หมูที่ 7 ตําบลละเอาะ  อําเภอนํ้าเกล้ียง  จังหวัดศรีสะเกษ

56 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานหนองระไง หมูที่ 7 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,200                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลรุงระวี - เขตตําบลนํ้าเกล้ียง อําเภอนํ้าเกล้ียง  จังหวัดศรีสะเกษ

57 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานหนองกุง หมูที่ 9 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลเหลากวาง อําเภอโนนคูณ - บานกุดผักหนาม หมูที่ 7 ตําบลหนองฮาง
อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

58 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานโพธ์ิ หมูที่ 1 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลโพธ์ิ - บานโนนสวรรค หมูที่ 10 ตําบลเหลากวาง อําเภอโนนคูณ  
จังหวัดศรีสะเกษ
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59 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานนามอง หมูที่ 2 - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานหนองสนมใต หมูที่ 11 ตําบลเหลากวาง - เขตตําบลโพธ์ิ  อําเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ

60 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานโนนยาง หมูที่ 7 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,200                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลโพธ์ิ - บานรองเกา หมูท่ี 12 ตําบลโนนคอ  อําเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ

61 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองปลาเข็งเหนือ กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,200                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 2 ตําบลโพธ์ิ - บานผักขะยานอย หมูที่ 9 ตําบลบก อําเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ

62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานกอนเสา   หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,200                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลหนองกุง  อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  - เขตอําเภอสําโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี

63 ซอมปรับปรุงถนนลูกรังเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองทามนอย  หมูที่ 7 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,400                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลคําเนียม - บานโพธ์ิลังกา หมูที่ 6,หมูที่ 11 - บานหนองก่ี  หมูที่ 7  ตําบลยาง
อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

64 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานหนองถม  หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลดู - บานสวนฝาย หมูที่ 5 ตําบลผักแพว อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

65 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานหนองถม  หมูที่ 3  - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานคลอ  หมูที่ 2,7  ตําบลดู - เขตตําบลหนองบัว  อําเภอกันทรารมย 
จังหวัดศรีสะเกษ

66 ซอมปรับปรุงถนนลูกรังเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเปาะ  หมูที่ 1,หมูที่ 2,หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 495,500                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลบึงบูรพ   อําเภอบึงบูรพ - บานหวย   หมูที่ 3    ตําบลบัวหุง
อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ



ระยะเวลาที่คาดวา จัดซื้อจัดจาง
จํานวน จํานวน จะจัดซื้อจัดจาง โดยวิธี
(บาท) (บาท) (เดือน/ป)

ลําดับที่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
หนวยงาน
เจาของเงิน

วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินนอกงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง
หมายเหตุ

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท

67 ซอมปรับปรุงถนนลูกรังเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนแดง   หมูที่ 5 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 495,500                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลเปาะ   อําเภอบึงบูรพ  - เขตอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ    จังหวัดศรีสะเกษ

68 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานนาสวน  หมูที่ 6 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 497,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ - บานหนองผือ หมูที่ 12 ตําบลเสียว   
อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ   จังหวัดศรีสะเกษ

69 ซอมปรับปรุงถนนลูกรังเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนสาวสวย หมูที่ 4 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,800                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ - บานหวย หมูที่ 3 ตําบลบัวหุง อําเภอราษีไศล  
จังหวัดศรีสะเกษ

70 ซอมปรับปรุงถนนลูกรังเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหมากยาง  หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลเปาะ  อําเภอบึงบูรพ - บานหนองผือ  หมูที่ 8  ตําบลเสียว
อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

71 ซอมปรับปรุงถนนลูกรังเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนลาน  หมูที่ 1 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลเปาะ  อําเภอบึงบูรพ - บานหนองเรือ  หมูที่13  ตําบลเสียว
อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ

72 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานบึงหมอก  หมูที่ 9 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลสมปอย  - เขตตําบลไผ อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

73 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานอุมแสง  หมูที่ 7 - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานดอนข้ีมอด  หมูที่ 10  ตําบลดู - บานสะแบงตาก หมูที่ 6  ตําบลจิกสังขทอง
อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

74 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกระเดา  หมูที่ 12 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลดู - บานหนองโงง  หมูที่ 7 ตําบลหวานคํา   อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

75 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานหนองโงง  หมูที่ 7 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลหวานคํา  อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตําบลสงยาง  
อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร



ระยะเวลาที่คาดวา จัดซื้อจัดจาง
จํานวน จํานวน จะจัดซื้อจัดจาง โดยวิธี
(บาท) (บาท) (เดือน/ป)

ลําดับที่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
หนวยงาน
เจาของเงิน

วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินนอกงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง
หมายเหตุ

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท

76 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานดวนนอย  หมูที่ 4 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลเมืองแคน - บานคูสระนอย หมูที่ 7  ตําบลไผ  อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ

77 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานยาง  หมูที่ 7 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลเมืองแคน - บานดอนมวง  หมูที่ 3 ตําบลหวานคํา  อําเภอราษีไศล   
จังหวัดศรีสะเกษ

78 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนสูง หมูที่ 7 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,500                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลแขม  - บานนานวน หมูที่ 2 ตําบลโคกหลาม  อําเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ

79 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานพงพรต  หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,500                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลหนองหาง - บานคอ  หมูที่ 3 ตําบลสระกําแพงใหญ  อําเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ

80 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานไฮ  หมูที่ 7 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลพิมายเหนือ - บานกระโดน หมูที่ 12 ตําบลหนองเชียงทูน อําเภอปรางคกู
จังหวัดศรีสะเกษ

81 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานทุงมอง หมูที่ 11 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลสมอ - บานหนองเชียงทูน หมูที่ 5 ตําบลหนองเชียงทูน อําเภอปรางคกู
จังหวัดศรีสะเกษ

82 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานสมอ  หมูที่ 2 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลสมอ - บานโคกสูง  หมูที่ 9 - บานหนองตลาด หมูที่ 8 ตําบลโพธ์ิศรี
อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ

83 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานไพรพัฒนา  หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลไพรพัฒนา - บานพนมชัย หมูที่ 5  ตําบลหวยตามอญ อําเภอภูสิงห
จังหวัดศรีสะเกษ



ระยะเวลาที่คาดวา จัดซื้อจัดจาง
จํานวน จํานวน จะจัดซื้อจัดจาง โดยวิธี
(บาท) (บาท) (เดือน/ป)

ลําดับที่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
หนวยงาน
เจาของเงิน

วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินนอกงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง
หมายเหตุ

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท

84 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานไพรพัฒนาตะวันออก  กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูท่ี 10  ตําบลไพรพัฒนา - เขตถนนลาดยาง (สายบานทางสายลวด - บานพนมชัย )

ตําบลหวยตามอญ  อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ

85 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานหนองเขียน  หมูที่ 4 - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,200                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานตามอญ   หมูท่ี 8   ตําบลหวยตามอญ - เขตถนนลาดยาง (สายบานละลม - ชองสะงํา)

ตําบลหวยตามอญ  อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ

86 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานโนนเจริญ (กระหวัน)  กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 5  ตําบลพรหมสวัสดิ์ - เขตตําบลพยุห   อําเภอพยุห  จังหวัดศรีสะเกษ

87 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานดองกําเม็ด  หมูที่ 5 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลดองกําเม็ด - บานหวย หมูท่ี 1  ตําบลหวยเหนือ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

88 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานคลองสุด  หมูที่ 10 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลหัวเสือ - บานฮองธาตุ หมูที่ 8  ตําบลกฤษณา  อําเภอขุขันธ
จังหวัดศรีสะเกษ

89 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานกันตรุม  หมูที่ 6  - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2111(พยุห - ขุนหาญ) ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ

90 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานปราสาทเยอเหนือ  กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 1  ตําบลปราสาทเยอ - บานโพนปลัด  หมูที่ 1   ตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

91 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานติ้ว  หมูที่ 6 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลไพรบึง  อําเภอไพรบึง - เขตตําบลพิงพวย  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

92 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานกราม  หมูที่ 2 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลไพร - ทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย - เดชอุดม) อําเภอขุนหาญ  
จังหวัดศรีสะเกษ



ระยะเวลาที่คาดวา จัดซื้อจัดจาง
จํานวน จํานวน จะจัดซื้อจัดจาง โดยวิธี
(บาท) (บาท) (เดือน/ป)

ลําดับที่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
หนวยงาน
เจาของเงิน

วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินนอกงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง
หมายเหตุ

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท

93 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานสนามแจง  หมูที่  8  - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานหนองใหญ  หมูที่ 4  ตําบลไพร  อําเภอขุนหาญ  -  เขตตําบลพิงพวย
อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

94 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานโนนปญญา  หมูที่ 11 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลไพร  อําเภอขุนหาญ - เขตตําบลพิงพวย  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

95 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานโนนสะอาด  หมูที่ 10 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลไพร  อําเภอขุนหาญ - เขตตําบลพิงพวย อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

96 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานหนองจิก  หมูที่ 2 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลภูฝาย - เขตตําบลโพธ์ิวงศ อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

97 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานบก  หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลโพธ์ิกระสังข   อําเภอขุนหาญ - เขตตําบลปรือใหญ   อําเภอขุขันธ  
จังหวัดศรีสะเกษ

98 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานขาง  หมูที่  7 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลกันทรอม - เขตตําบลโพธ์ิกระสังข อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

99 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานคลองคํา  หมูที่ 4  - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานหนองจิก  หมูที่ 2  ตําบลภูฝาย   -  เขตตําบลโพธ์ิกระสังข   อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ

100 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานภูทองตะวันตก  หมูที่ 8 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลภูฝาย อําเภอขุนหาญ  - เขตตําบลภูเงิน   อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

101 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานโนนไทยเจริญ หมูที่ 6 - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานกุดนาแกว  หมูที่ 3 ตําบลภูฝาย  อําเภอขุนหาญ  -  บานระโยง หมูที่ 5 
ตําบลกระแซง    อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ



ระยะเวลาที่คาดวา จัดซื้อจัดจาง
จํานวน จํานวน จะจัดซื้อจัดจาง โดยวิธี
(บาท) (บาท) (เดือน/ป)

ลําดับที่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
หนวยงาน
เจาของเงิน

วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินนอกงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง
หมายเหตุ

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท

102 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง โรงเรียนกุดนาแกว หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลภูฝาย  อําเภอขุนหาญ - บานระโยง  หมูท่ี 5 ตําบลกระแซง อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

103 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกระเต็ล หมูที่ 11 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลผักไหม อําเภอหวยทับทัน - เขตตําบลสวาย(บานสนิท) อําเภอปรางคกู 
จังหวัดศรีสะเกษ

104 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานซําสะโหมง  หมูที่ 7 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลไพร  อําเภอขุนหาญ - เขตตําบลพิงพวย   อําเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

105 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานโนนแดง  หมูที่ 7 - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานโนนสันติสุข  หมูที่ 8  ตําบลโพธ์ิวงศ - เขตตําบลไพร  อําเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 

106 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานทุงเลน  หมูที่ 7 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลพราน  -  บานตําหนักไทร หมูที่ 7  ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ  
จังหวัดศรีสะเกษ 

107 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานอาราง หมูที่ 1 - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานโนนสวรรค  หมูที่ 12  ตําบลพราน - เขตตําบลสิ  อําเภอขุนหาญ  
จังหวัดศรีสะเกษ

108 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานกันทรอม หมูที่ 1 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลกันทรอม - นํ้าตกซําไทร   อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

109 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองยาง  หมูท่ี 6 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,200                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลขะยูง  อําเภออุทุมพรพิสัย - บานตําแย   หมูที่ 2    ตําบลหนองไผ   
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ



ระยะเวลาที่คาดวา จัดซื้อจัดจาง
จํานวน จํานวน จะจัดซื้อจัดจาง โดยวิธี
(บาท) (บาท) (เดือน/ป)

ลําดับที่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
หนวยงาน
เจาของเงิน

วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินนอกงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง
หมายเหตุ

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท

110 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานสองหอง  หมูที่ 8 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,800                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลกําแพง - บานแต  หมูที่ 1 ตําบลแต   อําเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ

111 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานมด  หมูที่ 5 - บานพะวร  กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 496,700                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูท่ี 2  ตําบลจานแสนไชย - เขตตําบลผักไหม  อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ

112 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองสะมอน หมูที่ 11 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลเมืองหลวง - บานนานวน หมูที่ 1    ตําบลจานแสนไชย  อําเภอหวยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ

113 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนดั่ง  หมูที่ 12 - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานหนองนา  หมูที่ 13  - บานหนองอาคูณ  หมูที่ 5   ตําบลปราสาท   
อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ

114 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกอเลา  หมูที่ 2 - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานศาลากัลพฤกษ   หมูที่ 14  ตําบลปราสาท  อําเภอหวยทับทัน -
เขตตําบลหนองไฮ  อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

115 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานดู  หมูท่ี 3- บานผักไหมใหญ กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 4  ตําบลผักไหม อําเภอหวยทับทัน  -  เขตตําบลสําโรงปราสาท   
อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ

116 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองลุง  หมูที่ 14 - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ฝายบานหองนอย  หมูที่ 12 ตําบลผักไหม - เขตตําบลจานแสนไชย 
อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

117 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานพราน หมูที่ 4 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,400                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลหวยเหนือ - บานนิคมซอยศูนย  หมูที่ 8  ตําบลหนองฉลอง  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

118 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเกษนาคอ หมูท่ี 10 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลปรือใหญ   อําเภอขุขันธ  - บานโนนสวรรค  หมูที่ 6  ตําบลโคกตาล  
อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ



ระยะเวลาที่คาดวา จัดซื้อจัดจาง
จํานวน จํานวน จะจัดซื้อจัดจาง โดยวิธี
(บาท) (บาท) (เดือน/ป)

ลําดับที่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
หนวยงาน
เจาของเงิน

วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินนอกงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง
หมายเหตุ

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท

119 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกระหวัน  หมูที่ 5 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลโนนสําราญ - บานโนนเปอย หมูที่ 10  ตําบลบึงมะลู  อําเภอกันทรลักษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

120 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนสวาง  หมูที่ 15 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลพรหมสวัสดิ์  อําเภอพยุห - บานเขวา  หมูที่ 2  ตําบลสุขสวัสดิ์   อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ

121 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานหนองประดิษฐ  หมูที่ 5 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลโพธ์ิกระสังข - เขตตําบลกันทรอม  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

122 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานบก   หมูที่ 6 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,500                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลหัวเสือ - บานเสลา  หมูที่ 6 ตําบลโคกเพชร  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

123 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหวางตําบล  สายทางบานทุงกอก หมูที่ 5 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลตระกาจ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

124 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองคัน หมูท่ี 4 - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานตาเกษ หมูที่ 7 ตําบลจานใหญ - เขตตําบลนํ้าออม  อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

125 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานกุดปลาขาว กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 ธ.ค.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 12 ตําบลนํ้าออม - บานชําโพธ์ิ หมูที่ 5 ตําบลจานใหญ อําเภอกันทรลักษ   
จังหวัดศรีสะเกษ

126 ซอมปรับปรุงถนนลาดยางโดยการปูผิวทาง  Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 2,698,000               ธ.ค.62 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป

(โดยวิธี Pavement In Place Recycling) เช่ือมระหวางตําบล e-bidding
สายทางบานหนองบัวใหญ หมูที่ 3 ตําบลหนองหวา - บานหนองผือ
หมูที่ 5 ตําบลเสียว  อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ



ระยะเวลาที่คาดวา จัดซื้อจัดจาง
จํานวน จํานวน จะจัดซื้อจัดจาง โดยวิธี
(บาท) (บาท) (เดือน/ป)

ลําดับที่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
หนวยงาน
เจาของเงิน

วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินนอกงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง
หมายเหตุ

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท

127 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 2,998,000               พ.ย.62 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป

(โดยวิธี Pavement In Place Recycling) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองปลาซิว  e-bidding
หมูที่ 3 - บานเสียวตะวันออก หมูที่  14  ตําบลเสียว  อําเภอเบญจลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

128 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหัวทด  หมูที่ 7 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลเสาธงชัย  - บานโนนดู หมูที่ 4 ตําบลบึงมะลู  อําเภอกันทรลักษ   
จังหวัดศรีสะเกษ

129 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหวางตําบล  สายทางบานโนนศิริ หมูที่ 7 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 496,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลบึงมะลู - บานโนนใหญ หมูท่ี 3 ตําบลเมือง อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

130 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete    กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 494,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
(ปูบน Tack Coat) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานแสนแกว หมูที่ 3 ตําบลหนองหมี -

บานสรางป หมูที่ 2 ตําบลสรางป อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

131 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete    กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 494,400                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
(ปูบน Tack Coat) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนตุน หมูที่ 7
ตําบลบัวหุง - ตําบลหนองแค อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

132 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete    กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 494,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
(ปูบน Tack Coat) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานสมปอย หมูที่ 15 - บานโก
หมูที่ 13  ตําบลสมปอย อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

133 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete   กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 494,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
(ปูบน Tack Coat) เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานคูสระนอย หมูท่ี 7 ตําบลไผ - 

ตําบลเมืองแคน  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

134 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete   กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
(ปูบน Tack Coat) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานมะฟก หมูที่ 3 ตําบลจิกสังขทอง

อําเภอราษีไศล - เขตอําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ



ระยะเวลาที่คาดวา จัดซื้อจัดจาง
จํานวน จํานวน จะจัดซื้อจัดจาง โดยวิธี
(บาท) (บาท) (เดือน/ป)

ลําดับที่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
หนวยงาน
เจาของเงิน

วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินนอกงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง
หมายเหตุ

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท

135 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 1,996,000               ธ.ค.62 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป

 (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เช่ือมระหวางตําบลสายทาง e-bidding
แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บานศรีเจริญ หมูที่ 10 ตําบลหนองหญาลาด -
บานแสงเจริญ หมูที่ 6 ตําบลตระกาจ - บานศรีอุดม หมูที่ 8 ตําบลจานใหญ
อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

136 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล สายทางคลองอีสานเขียว กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานทาสวางสามัคคี หมูท่ี 9 ตําบลโนนสําราญ - บานตาแทน หมูท่ี 3 ตําบลบึงมะลู 

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

137 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหวางตําบล  สายทางบานนํ้าขวบ หมูที่ 2 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 493,800                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลบึงมะลู - ทางหลวงหมายเลข 221 อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

138 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานหนองตาอุด กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 497,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 12  ตําบลบึงมะลู - บานหนองตอนาเจริญ หมูที่ 7 ตําบลเมือง  
อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

139 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานคลองทราย กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 7 ตําบลรุง - บานตามูล หมูที่ 4 ตําบลชํา  อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

140 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล  สายทางบานโนนเจริญ กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,700                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 3 ตําบลซํา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 221 อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

141 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานหนองเดียงนอย กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 493,800                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 2 ตําบลเมือง - บานหนองตาอุด หมูที่ 12 ตําบลลบึงมะลู  อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

142 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโพนขา หมูที่ 1 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 998,900                 ธ.ค.62 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป

ตําบลโพนขา - บานโพนคอ หมูที่ 1 ตําบลโพนคอ อําเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ e-bidding



ระยะเวลาที่คาดวา จัดซื้อจัดจาง
จํานวน จํานวน จะจัดซื้อจัดจาง โดยวิธี
(บาท) (บาท) (เดือน/ป)

ลําดับที่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
หนวยงาน
เจาของเงิน

วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินนอกงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง
หมายเหตุ

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท

143 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานดูตะวันออก กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 8  ตําบลขุนหาญ - บานตาเอกใหม หมูที่ 8 ตําบลกันทรอม  อําเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ

144 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหวางตําบล  สายทางบานภูทองตะวันตก กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 8 ตําบลภูฝาย - บานหนองใหม หมูที่ 4  ตําบลไพร  อําเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ

145 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานเลา  หมูที่ 7 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 1,151,000               ธ.ค.62 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป

ตําบลหนองไผ - บานโนนแย หมูที่ 7 ตําบลหญาปลอง  อําเภอเมือง  e-bidding
จังหวัดศรีสะเกษ

146 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง  Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 4,997,000               ธ.ค.62 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป

(โดยวิธี Pavemet In - Place Recycling) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกันทรอม e-bidding
หมูที่ 1 ตําบลกันทรอม - บานโคกพยอม หมูที่ 4 ตําบลโพธ์ิกระสังข
อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

147 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนแย(หวยฮองเอียน) กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 7 ตําบลหญาปลอง - บานเพียนามเหนือ  หมูที่ 9 ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ

148 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานโนนสังข  หมูที่ 8 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลดาน  อําเภอราษีไศล - บานโนนสมบูรณ หมูที่  2 ตําบลหนองบัวดง    
อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ

149 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานตานวน กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
(ถนนริมคลองหวยตาจู) หมูที่ 3 ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ  - เขตตําบลปรือใหญ 

อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

150 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทาง บานตานวน กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
(อางหวยตาจู) หมูที่ 3 ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ - เขตเพาะพันธุสัตวปา
จุฬาภรณ  ตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ
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จํานวน จํานวน จะจัดซื้อจัดจาง โดยวิธี
(บาท) (บาท) (เดือน/ป)

ลําดับที่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
หนวยงาน
เจาของเงิน

วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินนอกงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง
หมายเหตุ

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท

151 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานตานวน หมูที่ 3 - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
สนามกีฬาบานกันทรอมตะวันออก หมูที่ 9 ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ

152 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกันทรอม (หนองศาลา) กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 1 - โรงเรียนกันทรอมวิทยา ตําบลกันทรอม - เขตตําบลโพธ์ิกระสังข 
อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

153 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกันทรอม กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
(สํานักงานเทศบาลตําบลกันทรอม) หมูที่ 1 ตําบลกันทรอม - เขตตําบลโพธ์ิกระสังข

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

154 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานจองกอ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 2 ตําบลกันทรอม - เขตตําบลโพธ์ิกระสังข อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

155 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานบก หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลโพธ์ิกระสังข อําเภอขุนหาญ - เขตตําบลศรีตระกูล อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ

156 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโคกระเวียง หมูท่ี 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,500                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลขุนหาญ - บานโคกพยอม หมูที่ 4 ตําบลโพธ์ิกระสังข  อําเภอขุนหาญ  
จังหวัดศรีสะเกษ

157 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานธาตุ หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลละลม - เขตตําบลหวยต๊ิกชู  อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ

158 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล  สายทางบานหนองแมว หมูท่ี 4 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,500                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลแขม  - บานโนนดู หมูที่ 10 ตําบลสําโรง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

159 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล สายทาง บานยางชุมนอย หมูที่ 9 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 497,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลยางชุมนอย - บานโนนติ้ว หมูที่ 5 ตําบลโนนคูณ  อําเภอยางชุมนอย  
จังหวัดศรีสะเกษ
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160 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานตาเนียม  หมูที่ 9 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลละลม  อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ - เขตอําเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร

161 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล  สายทางบานพะแนง หมูที่ 2 -กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,000                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานจาน หมูท่ี 1 ตําบลจาน - เขตตําบลผักแพว อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

162 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานสามแยก  หมูที่ 11 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 496,400                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลกุดเสลา - บานตาเครือ หมูที่ 4 - บานขนุน หมูที่ 1 ตําบลขนุน  
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

163 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหวางตําบล  สายทางบานทาพระ  หมูที่ 7กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,400                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลภูเงิน  อําเภอกันทรลักษ - บานสรางเม็ก หมูที่ 6 ตําบลหนองฮาง  
อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

164 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองแสง กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 13 ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ - บานโนนสําโรง หมูที่ 5 ตําบลทาคลอ 
อําเภอเบญจลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

165 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล   สายทางบานคําบอน หมูที่ 8 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ - บานหวยนํ้าทิพย หมูที่ 11 ตําบลทาคลอ
อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

166 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานซําผักแวน หมูที่ 9กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ - บานสรางเม็ก หมูที่ 6 ตําบลหนองฮาง
อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

167 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล สายทางบานโคกเจริญ หมูท่ี 6 - - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
โรงเรียนดงรักวิทยา ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

168 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล  สายทางบานเพียนาม หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลหนองไผ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 226 อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ
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169 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล  สายทางบานนํ้าเกล้ียง หมูที่ 6กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลนํ้าเกล้ียง - เขตตําบลรุงระวี  อําเภอนํ้าเกล้ียง   จังหวัดศรีสะเกษ

170 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concreteกองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,800                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
( ปูบน Tack Coat) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานดู  หมูที่ 11 - บานกอก
หมูที่ 14 ตําบลดู - บานมะฟก  หมูที่ 3  ตําบลจิกสังขทอง อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ

171 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Para  Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,800                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
(ปูบน Tack Coat) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองศาลา หมูท่ี 10 - บานเด่ือ 

หมูที่ 4  ตําบลคลีกล้ิง   อําเภอศิลาลาด   จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตําบลคูเมือง 
อําเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร 

172 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยการปูผิวทาง Para  Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
( ปูบน Tack Coat) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานยาง  หมูที่ 10
ตําบลเมืองแคน  -  บานนํ้าออมนอย  หมูที่ 6  ตําบลหวานคํา  อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ

173 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concreteกองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,200                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
( ปูบน Tack Coat) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเชือก  หมูที่ 1
ตําบลจิกสังขทอง อําเภอราษีไศล  - บานโจดมวง   หมูที่ 4   ตําบลโจดมวง
อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ

174 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยการปูผิวทาง Para  Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
( ปูบน Tack Coat) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานสมปอย  หมูที่ 2  ตําบลสําโรง  -

เขตตําบลอีหลํ่า  อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

175 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยการปูผิวทาง Para  Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
( ปูบน Tack Coat) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานทุงสวาง  หมูที่ 6  
ตําบลตาเกษ - บานโพธ์ิชัย  หมูที่ 1 ตําบลโพธ์ิชัย  -  บานรังแรง   หมูที่ 4
ตําบลรังแรง   อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ
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176 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยการปูผิวทาง Para  Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
( ปูบน Tack Coat) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานสมอ  หมูท่ี 9  ตําบลโพธ์ิชัย -
บานสรางแกว  หมูที่ 11 ตําบลอีหลํ่า  อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

177 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยการปูผิวทาง Para  Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 497,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
( ปูบน Tack Coat) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองแค  หมูที่ 1 - บานตัง
หมูที่ 6   ตําบลหนองแค อําเภอราษีไศล - ทางหลวงชนบท  4029 จังหวัดศรีสะเกษ

178 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง  Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,800                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
( ปูบน Tack Coat) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานมะฟก  หมูที่ 3
ตําบลจิกสังขทอง - บานทาบอ  หมูที่ 6  ตําบลดู  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

179 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 3,779,900               ธ.ค.62 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป

( โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ) เช่ือมระหวางตําบลสายทาง e-bidding
บานกระแชงเหนือ  หมูที่ 1 ตําบลกระแชง  อําเภอกันทรลักษ  -  บานกุดนาแกวใต
หมูที่ 7  ตําบลภูฝาย  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

180 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concreteกองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 494,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
( ปูบน Tack Coat) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานดาน  หมูที่ 1  ตําบลดาน 
อําเภอราษีไศล - บานหนองบัวดง  หมูที่ 6  ตําบลหนองบัวดง
อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ

181 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานผือ หมูที่ 9  กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลจานแสนไชย - บานโนนแถลง  หมูที่ 11 (บานฝากหนองสะมอน) 
ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตําบลหม่ืนศรี
อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร

182 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเมืองหลวง  หมูที่ 1 - กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,800                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
บานออ  หมูที่ 7  ตําบลเมืองหลวง อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท

183 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานติ้ว  หมูที่ 9 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลจาน  อําเภอกันทรารมย - บานกะวัน หมูที่ 8  ตําบลตองปด  
อําเภอนํ้าเกล้ียง  จังหวัดศรีสะเกษ

184 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานอาลัย  หมูที่ 6 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลจาน  อําเภอกันทรารมย - บานกะวัน  หมูที่ 8   - บานบาก หมูที่ 4
ตําบลตองปด  อําเภอนํ้าเกล้ียง  จังหวัดศรีสะเกษ

185 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองทามนอย  กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 7  ตําบลคําเนียม - บานกลวย หมูที่ 4  ตําบลยาง  อําเภอกันทรารมย
จังหวัดศรีสะเกษ

186 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานชาดโง  หมูที่ 8 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลโจดมวง  อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ - บานขาม  หมูที่ 5
ตําบลคูเมือง อําเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร 

187 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองบัวหลน  กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 3  ตําบลโจดมวง  อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ - บานขาม  หมูที่ 5
ตําบลคูเมือง  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร

188 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองคู   หมูที่ 4 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลจาน  -  บานแก   หมูที่  3 ตําบลหนองไฮ  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

189 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานทุม  หมูที่ 2  กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 498,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลทุม - เขตตําบลจาน  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

190 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองไผ  หมูที่ 5 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,600                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลหนองไผ - บานโนนแย  หมูที่ 7 ตําบลหญาปลอง  อําเภอเมือง  
จังหวัดศรีสะเกษ
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191 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานบิงใต  หมูที่ 11 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,500                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลดองกําเม็ด - บานตาเสก  หมูที่ 2 ตําบลตะเคียน  อําเภอขุขันธ 
จังหวัดศรีสะเกษ

192 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานบก  หมูที่ 10 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลลมศักดิ์ - บานเรียม  หมูที่ 5 ตําบลหวยเหนือ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

193 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองจะกง หมูท่ี 7 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,500                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลจะกง  อําเภอขุขันธ  - บานหนองอารี  หมูท่ี 1  ตําบลดินแดง   อําเภอไพรบึง

จังหวัดศรีสะเกษ

194 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานทะลอก  หมูที่ 3 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลใจดี  -  บานบิง   หมูที่ 2 ตําบลดองกําเม็ด  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

195 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเรียม  หมูที่ 5 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลหวยเหนือ - บานสนวน  หมูที่ 10 ตําบลสะเดาใหญ  อําเภอขุขันธ  
จังหวัดศรีสะเกษ

196 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานอรุณพัฒนา กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 8 - บานตาทึง  หมูที่ 11  ตําบลหัวเสือ - บานอํานาจเจริญ  หมูที่ 11
ตําบลสําโรงตาเจ็น  อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

197 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานภูมิสวงษ กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,300                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
หมูที่ 12 - บานประปุน  หมูที่ 7  ตําบลหัวเสือ - บานอํานาจเจริญ  หมูที่ 11
ตําบลสําโรงตาเจ็น  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

198 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองใหญ  หมูท่ี 4 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลไพร   อําเภอขุนหาญ - บานกลวย    หมูที่ 8   ตําบลสระเยาว
อําเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ
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199 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหวย  หมูที่ 7 กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 499,900                 พ.ย.62 เฉพาะเจาะจง (ข)
ตําบลสิ - บานโนนแดง  หมูท่ี 7   ตําบลโพธ์ิวงศ  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

200 ซอมปรับปรุงอาคารอุทยานการเรียนรูศรีสะเกษ(SSK PARK) กองแผนและงบประมาณ - - จายขาดเงินสะสม 2,287,000               ธ.ค.62 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป

e-bidding

รวม 200 โครงการ 116,542,000            


