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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ 



     1.1 แผนงานการศึกษา

1 โครงการจัดกิจกรรมวนัส าคัญภายในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนัส าคัญภายในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก

10,000      - ด าเนินการ  โดยไม่ใช้งบประมาณ

2 โครงการแข่งขันทักษะวชิาการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ค่าใช้จ่ายในการโครงการแข่งขันทักษะวชิาการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

15,000      - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า

ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านเป้า

     10,000  - ด าเนินการ  โดยไม่ใช้งบประมาณ

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา    489,100 482,580

5 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนยเ์ด็กฯ ร.ร.บ้าน
พรมห้วยข่าวทิยา และ ร.ร.บ้านโนนชาด

   335,335 329,706.84

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ภายใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.

ค่าใช้จ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.

     50,000 50,000

7 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนัสถานศึกษาในเขต
พื้นที่  อบต.บ้านเป้า

เพื่ออุดหนุนอุดหนุนโครงการอาหารกลางวนัสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่  อบต.บ้านเป้า  

   408,000 376,000

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ตามข้อบญัญตัิงบประมาณประจ าป ี2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเปา้   อ าเภอเกษตรสมบรูณ์   จงัหวัดชัยภมูิ

     ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ

 -1-

เบกิจ่าย หมายเหตุ



   1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็ก เพื่อใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า

  300,000 163,300

2 โครงการก่อสร้างทางลาดส าหรับคนพกิาร เพื่อใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างทางลาดส าหรับคนพกิาร   100,000  - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเงินงบประมาณเข้าล่าช้า

3 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่งพงิ เพื่อใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ไร้ที่พึ่งพงิ

    20,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจาก อบจ.เป็นหน่วยงานหลัก
ในการช่วยเหลือ

1 โครงการส่งทีมกีฬา อบต. เข้าร่วมแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา อบต.บ้านเป้า เข้าร่วมการแข่งขัน  เช่น 
ค่าน้ าด่ืม เวชภัณฑ์  ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ

    30,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2 โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็กเล็ก ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพฒันาการเด็กเล็ก เช่น ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ

    10,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา     20,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4 โครงการประเพณีงานพระไกรสิงหนาท  เพื่อจ่ายค่าด าเนินโครงการประเพณีงานพระไกรสิงหนาท     30,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5 โครงการส่งเสริมและสืบสานต านานสาวบ้านแต้  เพื่อจ่ายค่าด าเนินโครงการส่งเสริมและสืบสานต านานสาว
บ้านแต้

    20,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6 โครงการประเพณีบุญเดือนหก  เพื่อจ่ายค่าด าเนนิโครงการประเพณีงานบญุเดือนหก     30,000
 - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

งบประมาณ

เบกิจ่าย หมายเหตุ

เบกิจ่าย หมายเหตุ

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ

 -2-

   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม



1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ     60,000
 - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ     60,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3 โครงการเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อใช้อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ     50,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1 โครงการต าบลบ้านเป้าร่วมใจ ก าจัดภัยโรคพษิสุนัข
บ้า และควบคุมประชากร สุนัข-แมว

เพื่อใช้จ่ายด าเนินโครงการต าบลบ้านเป้าร่วมใจ ก าจัดภัย
โรคพสุินัขบ้า และควบคุมประชากร สุนัข-แมว  ในเขต อบต.

    68,000 19,220

2 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสถานการณ์

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เพื่อใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5     

    20,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในโครงการปอ้งกนัและระงับโรคติดต่อต่างๆ     60,000
 - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ เพื่อใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ     50,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5 เคร่ืองวดัความดันโลหิต เพื่อใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองวดัความดันโลหิต      7,000 5,400

6 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม เพื่ออุดหนุนให้หมู่บ้านด าเนินโครงการตามพระราช ด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 10 หมู่บ้าน

  200,000 200,000

           1.5 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ

 -3-

รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ

เบกิจ่าย หมายเหตุ

เบกิจ่าย หมายเหตุ

   1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม



1 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจากที่นายค าอ้าย-
บ้านนายละเอียด ม. 1

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจากที่นายค า
อ้าย-บ้านนายละเอียด ม. 1

  100,000  - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเงินงบประมาณ
เข้าล่าช้า

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรจากที่
นางหวา-ที่นายผู้ใหญ่มิตร  ม.3

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร
จากที่นางหวา-ที่นายผู้ใหญ่มิตร  ม.3

  200,000 199,959.46       

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรจากที่
นางหวา-ที่นางหลง  ม.3

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร
จากที่นางหวา-ที่นางหลง  ม.3

  100,000 88,222.57         

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรจากที่
นานางรัก กวา้งขวาง-ที่นานางประนอม  ถาดพลกรัง 
 ม.4

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร
จากที่นานางรัก กวา้งขวาง-ที่นานางประนอม  ถาดพลกรัง  
 ม.4

  130,000 119,639.91       

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรจากที่
นายป๋อง เพิ่มพนู-ที่นางสายยนต์  ส าราญร่ืน ม.4

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร
จากที่นายป๋อง เพิ่มพนู-ที่นางสายยนต์  ส าราญร่ืน ม.4

  100,000 93,268.89         

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรจากที่
นายบุญชู เลิศขามป้อม-ที่นายราชันย ์ ล้วนมงคล   
(บึงไข่นุ่น) ม.4   

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร
จากที่นายบุญชู เลิศขามป้อม-ที่นายราชันย ์ ล้วนมงคล   
(บึงไข่นุ่น) ม.4   

    70,000 73,005.03         โอนงบประมาณเพิ่ม

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรจาก
สะพานข้ามล าน้ าพรมฝ่ังซ้ายถึงที่นานาย
บัวลอง   ลาภทว ีม.4

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร
จากสะพานข้ามล าน้ าพรมฝ่ังซ้ายถึงที่นานายบัวลอง   ลาภ
ทว ีม.4

  300,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากเงินงบประมาณ
เข้าล่าช้า

8 โครงการขยายหม้อแปลงภายในหมู่บ้าน  ม.4 เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายหม้อแปลงภายในหมู่บ้าน  ม.4   200,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากโอนงบประมาณไปยงั
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง

โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ

1.6  แผนงานเคหะและชมุชน

 -4-

เบกิจ่าย หมายเหตุล าดบั



9 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูงจากบ้านโนนสังข์-บ้าน
วงัม่วง  ม.5

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูงจากบ้านโนน
สังข์-บ้านวงัม่วง  ม.5

  100,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากเงินงบประมาณ
เข้าล่าช้า

10 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อมติดต้ังโคมไฟ
ส่องสวา่งตามถนนสายโนนสังข์-วงัม่วง  ม.5

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดต้ังโคมไฟส่อง
สว่างตามถนนสายโนนสังข-์วังม่วง  ม.5

  200,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากเงินงบประมาณ
เข้าล่าช้า

11 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรจาก
สะพาน-ที่นายประสาน  ม.6

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร
จากสะพาน-ที่นายประสาน  ม.6

  200,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากเงินงบประมาณ
เข้าล่าช้า

12 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูงเพื่อการเกษตรจากที่
นานางประกาย-นานางอัญชลี ขุนจันทร์  ม.6

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูงเพื่อการเกษตร
จากที่นานางประกาย-นานางอัญชลี ขุนจันทร์  ม.6

  300,000 390,496.50       โอนงบประมาณเพิ่มจาก โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าเพื่อการเกษตรจากบ้านนายเวยีง  ลาภขวญั-
คลอง9  ม.8

13 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรจาก
บ้านนายเวยีง  ลาภขวญั-คลอง9  ม.8

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร
จากบ้านนายเวยีง  ลาภขวญั-คลอง9

  200,000 98,875.49         

14 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อมติดต้ังโคมไฟ
ส่องสวา่งจากบ่อขยะ - บ้านโนนชาด  ม.10

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อมติดต้ังโคมไฟ
ส่องสว่างจากบอ่ขยะ-บา้นโนนชาด ม.10

  100,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากเงินงบประมาณ
เข้าล่าช้า

15 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรจาก
ฝายห้วยใหญ-่ที่นายเทอม  ม.11

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร
จากฝายห้วยใหญ-่ที่นายเทอม  ม.11

  200,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากโอนงบประมาณไปยงั
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง

16 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรจากที่
นางตุ๊-นานายอัมพร  ม. 11

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร
จากที่นางตุ๊-นานายอัมพร  ม. 11

  200,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากโอนงบประมาณไปยงั
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง

17 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรจากที่
นานายกันหา เหล่าลาภ-ที่นานายสุบัน สนเจริญ  ม.
11   

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร
จากที่นานายกันหา เหล่าลาภ-ที่นา
นายสุบัน สนเจริญ  ม. 11   

  150,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากโอนงบประมาณไปยงั
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง
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18 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อมติดต้ังโคมไฟ
ส่องสวา่งจากที่นางแขไข-นางเฉลียว  ม.12

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อมติดต้ังโคม
ไฟส่องสวา่งจากที่นางแขไข-นางเฉลียว

  100,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากเงินงบประมาณ
เข้าล่าช้า

19 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อมติดต้ังโคมไฟ
ส่องสวา่งจากที่นางสมจิต-ที่นานางทองด า 
ม.12

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อมติดต้ังโคม
ไฟส่องสวา่งจากที่นางสมจิต-ที่นานางทองด า ม.12

  100,000  - ไมได้ด าเนินการ  เนื่องจากโอนงบประมาณไปยงั
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง

20 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟา้ภายในหมู่บ้าน  ม.12 เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายหม้อแปลงไฟฟา้ภายในหมู่บ้าน 
 ม.12

  100,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากโอนงบประมาณไปยงั
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง

21 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟา้ภายในหมู่บ้าน  ม.13 เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายหม้อแปลงไฟฟา้ภายในหมู่บ้าน 
 ม.13

  200,000 221,889.11       โอนงบประมาณเพิ่ม

22 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจากไร่รังสิมัน - คิมป่า
กรุง  ม.13

เพื่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจากไร่รังสิมัน - 
คิมป่ากรุง  ม.13

  200,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากเงินงบประมาณ
เข้าล่าช้า

23 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน
จากบ้านนายวรรณ  นิลโอโล-บ้านนางสมจิตร  ยา
ขามป้อม  ม.4 

เพื่อใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ภายใน
หมู่บ้านจากบ้านนายวรรณ  นิลโอโล-บ้านนางสมจิตร  ยา
ขามป้อม  ม.4 

    90,000              90,000

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ า คสล.จาก
บ้านสามแยกบ้านนางสมจิตร-ส่ีแยกบ้านนายแม๊ก 
 ม. 4

เพื่อใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ า คสล.
จากบ้านสามแยกบ้านนางสมจิตร-ส่ีแยกบ้านนายแม๊ก  ม. 4

  200,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากโอนงบประมาณไปยงั
โครงการซ่อมแซมลาดยาง
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2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นข้างเสา
สัญญาณโทรศัพท์ AIS  ม.1

เพื่อใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นข้าง
เสาสัญญาณโทรศัพท์ AIS  ม.1

  100,000 25,000             

2 โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน ม.4

เพื่อใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน ม.4

    25,000  - จัดซ้ือวสัดุมาด าเนินการเอง

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากหน้าโรงเรียน-
บ้านโคกสะอาด  ม.6

เพื่อใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากหน้าโรงเรียน-
บ้านโคกสะอาด  ม.6

  179,000            177,000

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากบ่อขยะ-
บ้านโนนชาด  ม.10   

เพื่อใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากบ่อขยะ-บ้าน
โนนชาด  ม.10   

  160,000 158,000           

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
จากที่นางตุ๊ พลานิสงค์ - ศูนยป์ฏิบัติธรรมวดัป่าภูนก
แซว  ม.11

เพื่อใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรจากที่นางตุ๊ พลานิสงค์ - ศูนยป์ฏิบัติธรรมวดัป่าภู
นกแซว  ม.11

  204,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากโอนงบประมาณไป
โครงการอื่น

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลากลางบ้าน-บ้านนายภู่ 
ม.11

เพื่อใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลากลางบ้าน-บ้านนายภู่   
ม.11

  283,000 280,000           

ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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7 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเพื่อการเกษตร
ทางเข้าวดัภูไส้ไก่  ม.11

เพื่อใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเพื่อ
การเกษตรทางเข้าวดัภูไส้ไก่  ม.11

  175,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากโอนงบประมาณไป
โครงการอื่น

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนองกุดแจ-บ้าน
กุดกวา้ง   ม. 14

เพื่อใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนองกุดแจ-บ้านกุดกวา้ง  ม. 14

  493,000 490,000           

9 อุดหนุนโครงการขยายเขตน้ าประปาส่วนภูมิภาค
จากบ้านนายสุกิจ ลาภทว-ีบ้านเรืออากาศเอก
นิรัน ทวสุีข  ม.10   

เพื่อใช้จ่ายในอุดหนุนโครงการขยายเขตน้ าประปาส่วน
ภูมิภาคจากบ้านนายสุกิจ ลาภทว-ีบ้านเรืออากาศเอกนิรัน 
ทวสุีข  ม.10   

  100,000 199,746           โอนงบประมาณเพิ่ม

1 โครงการอบรมป้องกนัก าจัดโรคศัตรูพืช เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการอบรมป้องกันก าจัดโรค
ศัตรูพชื

    50,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ     40,000 40,000

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ
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เบกิจ่าย หมายเหตุ

เบกิจ่าย หมายเหตุ

รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณล าดบั โครงการ/ กิจกรรม

2.3  แผนงานการเกษตร



1 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมศูนยก์ารเรียนรู้ ม.6 เพื่อใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างหลังคาโดมศูนยก์ารเรียนรู้ ม.6   500,000 500,000

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร     20,000
 - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพบคุลากรเกี่ยวกบั

การจัดท า และประสานแผนพฒันาในระดับต าบล
เพื่อใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพบคุลากรเกี่ยวกบั
การจัดท า และประสานแผนพฒันาระดับต าบล

    10,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชด าริ,
 งานพระราชพธิ ี, รัฐพธิต่ีางๆ

เพื่อใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมา จาก
พระราชด าริ, งานพระราชพธิ ี, รัฐพธิต่ีางๆ

    60,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารงานของ อบต.
กลุ่มแม่บ้าน อสม. และผู้น าชุมชน

เพื่อใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร
งานของ อบต.กลุ่มแม่บ้าน อสม. และผู้น าชุมชน

  100,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5 โครงการร่วมรับฟงัปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนเพื่อแก้ไข เปล่ียนแปลง และเพิ่มเติม
แผนพฒันาท้องถิ่น

เพื่อใช้จ่ายในโครงการร่วมรับฟงัปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนเพื่อแก้ไข เปล่ียนแปลง และเพิ่มเติม
แผนพฒันาท้องถิ่น

    20,000  - ด าเนินการ  โดยไม่ใช้งบประมาณ

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ เบกิจ่าย หมายเหตุ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่วและสิ่งแวดล้อม
      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ เบกิจ่าย หมายเหตุ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 4  การบรหิารจัดการองค์กร/ บา้นเมืองทีด่ีและการพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแนวนโยบายของรฐับาล
      4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม



6 โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และ
ความรู้ต่าง ๆ

เพื่อใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และ
ความรู้ต่าง ๆ ฯลฯ

    20,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

7 โครงการสนองงานนโยบายของอ าเภอ,จังหวดั,
รัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย

เพื่อใช้จ่ายในโครงการสนองงานนโยบายของอ าเภอ,จังหวดั,
รัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย

    40,000 40,000

8 โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมากจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

เพื่อใช้จ่ายในโครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมากจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

    20,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

9 อดุหนนุโครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วย เหลือ
ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อเปน็ค่าด าเนนิโครงการศูนย์ปฏบิติัการ่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

    20,000 20,000

10 โครงการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บ
รายได้ และให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่

เพื่อจ่ายเป็นโครงการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดเก็บรายได้ และให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่

    20,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล  จ านวน  1  เคร่ือง

เพื่อใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล

    22,000  - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเงินงบประมาณ
เข้าล่าช้า

12 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกวา่ 
19 นิ้ว)   จ านวน  1  เคร่ือง

เพื่อใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกวา่ 19
 นิ้ว)

    22,000  - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเงินงบประมาณ
เข้าล่าช้า

13 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกวา่ 
19 นิ้ว)   จ านวน  2  เคร่ือง

เพื่อใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)

    44,000  - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเงินงบประมาณ
เข้าล่าช้า
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ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ เบกิจ่าย หมายเหตุ



14 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2   จ านวน  1  เคร่ือง

เพื่อใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล  แบบที่ 2

    30,000  - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเงินงบประมาณ
เข้าล่าช้า

15 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล   จ านวน  1  เคร่ือง

เพื่อใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล

    22,000  - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเงินงบประมาณ
เข้าล่าช้า

16 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

เพื่อใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)

     7,500  - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเงินงบประมาณ
เข้าล่าช้า

17 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1

เพื่อใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
ชนิด  Network แบบที่ 1

     8,900  - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเงินงบประมาณ
เข้าล่าช้า

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญต่าง ๆ

    20,000  - ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติ
(หลักสูตรทบทวน) ประจ าปี 2564

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพบิัติ (หลักสูตรทบทวน) ประจ าปี 2564

  100,000  - ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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เบกิจ่าย หมายเหตุ

เบกิจ่าย หมายเหตุ

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ

ล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ



 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมาประกอบ 29,200.00  - เฉพาะเจาะจง นางค าไม  นวลมา นางค าไม  นวลมา เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  8/2564

อาหารกลางวนั ศพด.อบต.บา้นเปา้ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  1  ต.ค.2563

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมารถ 23,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางนันฒพร  เปสี นางนันฒพร  เปสี เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  9/2564

รับ - ส่ง นักเรียน ศพด.อบต.บา้นเปา้ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  1  ต.ค.2563

จัดจ้าง  โครงการจ้างซ่อมบ ารุง 3,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  บา้นเปา้เกษตรยนต์ ร้าน  บา้นเปา้เกษตรยนต์ เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  10/2564

รถขนขยะ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  22  ต.ค.2563

1

2

3

    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงจา้ง  รอบเดือน   ตุลาคม   พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่ 31  ตุลาคม 2563   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดซ้ือ  โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม 176,888.40  - เฉพาะเจาะจง ภมูอมิล ภมูอมิล เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  1/2564

 ศพด.อบต.บา้นเปา้(นมโรงเรียน) วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  15  ต.ค.2563

จัดซ้ือ  โครงการเยียวยาเกษตรกร 155,539.80  - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  2/2564

 ผู้เล้ียงโคนมและผู้ประกอบการ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  14  ต.ค.2563

 ผลิตนม(ผลจากโควดิ-19)

 -13-

    สรุปผลการด าเนินการตาม  สัญญาซ้ือ  รอบเดือน   ตุลาคม   พ.ศ.2564

1

2

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่ 31  ตุลาคม 2563   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก



 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 117,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. สินสมบรูณ์ก่อสร้าง หจก. สินสมบรูณ์ก่อสร้าง เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  1/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  6  พ.ย.2563

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 9,600.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอสพคีอมพวิเตอร์ ร้าน  เอสพคีอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  2/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  13  พ.ย.2563

จัดซ้ือ  โครงการเจริญพระพทุธมนต์ 22,150.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สวทีโฮม ร้าน  สวทีโฮม เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  3/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  23  พ.ย.2563

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,400.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอสพคีอมพวิเตอร์ ร้าน  เอสพคีอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  4/2564

(หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์) วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  23  พ.ย.2563

จัดซ้ือยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 27,500.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. อรุณกลการจัตุรัส หจก. อรุณกลการจัตุรัส เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  5/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  26  พ.ย.2563

    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงซ้ือ  รอบเดือน   พฤศจกิายน  พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  30  พฤศจกิายน 2563   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก

1

2

3

4

5

 -14-



 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดจ้าง โครงการจ้างเหมา 27,740.00  - เฉพาะเจาะจง นางค าไม  นวลมา นางค าไม  นวลมา เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  11/2564

ประกอบอาหารกลางวนั วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  2  พ.ย.2563

ศพด.อบต.บา้นเปา้

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมารถ 21,850.00  - เฉพาะเจาะจง นางนันฒพร  เปสี นางนันฒพร  เปสี เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  12/2564

รับ - ส่ง นักเรียน ศพด.อบต. วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  2  พ.ย.2563

บา้นเปา้

จัดจ้างโครงการจ้างซ่อมบ ารุง 4,500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  ช.ยารวมอะไหล่ ร้าน  ช.ยารวมอะไหล่ เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  13/2564

รถ  EMS. วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  2  พ.ย.2563

จัดจ้าง  โครงการจ้างซ่อมบ ารุง 8,235.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  บา้นเปา้เกษตรยนต์ ร้าน  บา้นเปา้เกษตรยนต์ เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  14/2564

รถบรรทกุน้ าอเนกประสงค์ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  13  พ.ย.2563

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 2,200.00  - เฉพาะเจาะจง นางสิริรัตน์ นางสิริรัตน์ เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  15/2564

ประกอบอาหาร วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  13  พ.ย.2563

    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงจา้ง  รอบเดือน   พฤศจกิายน   พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  30  พฤศจกิายน  2563   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดจ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 720.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอสพคีอมพวิเตอร์ ร้าน  เอสพคีอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  16/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  23  พ.ย.2563

จัดจ้างจ้างตกแต่งสถานที่ 10,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางค าปนั  พรหมพฤกษา นางค าปนั  พรหมพฤกษา เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  17/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  23  พ.ย.2563

จัดจ้างเปล่ียนยางรถยนต์ 27,000.00  - เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรืองยานยนต์บา้นเปา้ ส.รุ่งเรืองยานยนต์บา้นเปา้ เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  18/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  23  พ.ย.2563

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 29,200.00  - เฉพาะเจาะจง นางค าไม  นวลมา นางค าไม  นวลมา เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  19/2564

ประกอบอาหารกลางวนั วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  30  พ.ย.2563

 ศพด.อบต.บา้นเปา้

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 23,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางนันฒพร  เปสี นางนันฒพร  เปสี เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  20/2564

รับ - ส่ง เด็กด้อยโอกาสและ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  30  พ.ย.2563

 ผู้ยากไร้ ศพด.อบต.บา้นเปา้

    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงจา้ง  รอบเดือน   พฤศจกิายน   พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  30  พฤศจกิายน 2563   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดจ้าง  โครงการซ่อมสร้าง 158,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณกลการ หจก.อรุณกลการ เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  1/2564

ถนนแอสฟลัทติ์ก ม.10 วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  9  ธ.ค.2563

จัดจ้าง  โครงการซ่อมสร้าง 280,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณกลการ หจก.อรุณกลการ เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  2/2564

ถนนแอสฟลัทติ์ก วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  9  ธ.ค.2563

จัดจ้าง  โครงการซ่อมสร้าง 179,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณกลการ หจก.อรุณกลการ เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  3/2564

ถนนแอสฟลัทติ์ก ม.6 วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  9  ธ.ค.2563

จัดจ้าง  โครงการก่อสร้างโดม 500,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. ชัยภมูิวพีี หจก. ชัยภมูิวพีี เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  4/2565

บ.ร่องแสนค า วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  17  ธ.ค.2563

    สรุปผลการด าเนินการตาม  สัญญาจา้ง  รอบเดือน   ธันวาคม   พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  31  ธันวาคม 2563   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 40,910.00  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน  สวทีโฮม ร้ำน  สวทีโฮม เปน็ผู้มีอำชีพ ขำย เลขที่สัญญำ  7/2564

วสัดุ ดังกล่ำว ลงวนัที่  8  ม.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 9,540.00  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน  สวทีโฮม ร้ำน  สวทีโฮม เปน็ผู้มีอำชีพ ขำย เลขที่สัญญำ  8/2564

วสัดุ ดังกล่ำว ลงวนัที่  8  ม.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือ 11,880.00  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน  สยำมคอนเน็ค ร้ำน  สยำมคอนเน็ค เปน็ผู้มีอำชีพ ขำย เลขที่สัญญำ  9/2564

กำรแพทย์ วสัดุ ดังกล่ำว ลงวนัที่  8  ม.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือ 8,491.00  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน  เคเคเมติค ร้ำน  เคเคเมติค เปน็ผู้มีอำชีพ ขำย เลขที่สัญญำ  10/2564

กำรแพทย์ วสัดุ ดังกล่ำว ลงวนัที่  8  ม.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือ 8,492.00  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน  เคเคเมติค ร้ำน  เคเคเมติค เปน็ผู้มีอำชีพ ขำย เลขที่สัญญำ  10/2564

กำรแพทย์ วสัดุ ดังกล่ำว ลงวนัที่  8  ม.ค.2564

    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงซ้ือ  รอบเดือน   มกราคม   พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่ 31  มกราคม 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดซ้ือวสัดุอื่นๆ 6,437.00  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน  สยำมคอนเน็ค ร้ำน  สยำมคอนเน็ค เปน็ผู้มีอำชีพ ขำย เลขที่สัญญำ  11/2564

วสัดุ ดังกล่ำว ลงวนัที่  8  ม.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือ 5,400.00  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน  เคเคเมติค ร้ำน  เคเคเมติค เปน็ผู้มีอำชีพ ขำย เลขที่สัญญำ  12/2564

กำรแพทย์ วสัดุ ดังกล่ำว ลงวนัที่  8  ม.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 14,400.00  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน  เอสพคีอมพวิเตอร์ ร้ำน  เอสพคีอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มีอำชีพ ขำย เลขที่สัญญำ  13/2564

วสัดุ ดังกล่ำว ลงวนัที่  8  ม.ค.2564

จัดซ้ือไฟไซเรน รถขนขยะ 5,500.00  - เฉพำะเจำะจง นำงวภิำว ี ไวจ ำปำ นำงวภิำว ี ไวจ ำปำ เปน็ผู้มีอำชีพ ขำย เลขที่สัญญำ  14/2564

วสัดุ ดังกล่ำว ลงวนัที่  18  ม.ค.2564

จัดซ้ือไฟไซเรน รถ EMS 4,050.00  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน  เคเคช็อป ร้ำน  เคเคช็อป เปน็ผู้มีอำชีพ ขำย เลขที่สัญญำ  15/2564

วสัดุ ดังกล่ำว ลงวนัที่  18  ม.ค.2564

    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงซ้ือ  รอบเดือน   มกราคม   พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่ 31  มกราคม 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดจ้ำง  โครงกำรจ้ำงเหมำ 29,200.00  - เฉพำะเจำะจง นำงค ำไม  นวลมำ นำงค ำไม  นวลมำ เปน็ผู้มีอำชีพ รับจ้ำง เลขที่สัญญำ  21/2564

ประกอบอำหำรกลำงวนั วสัดุ ดังกล่ำว ลงวนัที่  4  ม.ค.2564

 ศพด.อบต.บำ้นเปำ้

จัดจ้ำง  โครงกำรจ้ำงเหมำ 23,000.00  - เฉพำะเจำะจง นำงนันฒพร  เปสี นำงนันฒพร  เปสี เปน็ผู้มีอำชีพ รับจ้ำง เลขที่สัญญำ  22/2564

รับ - ส่ง เด็กด้อยโอกำสและ วสัดุ ดังกล่ำว ลงวนัที่  4  ม.ค.2564

 ผู้ยำกไร้ ศพด.อบต.บำ้นเปำ้

จัดจ้ำง  โครงกำรจ้ำงเหมำ 2,440.00  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน  บำ้นเปำ้อิงค์เจ็ท ร้ำน  บำ้นเปำ้อิงค์เจ็ท เปน็ผู้มีอำชีพ รับจ้ำง เลขที่สัญญำ  23/2564

ท ำปำ้ย วสัดุ ดังกล่ำว ลงวนัที่  8  ม.ค.2564

จัดจ้ำง  โครงกำรจ้ำงเหมำ 12,200.00  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน  ไพบลูย์กำรช่ำง ร้ำน  ไพบลูย์กำรช่ำง เปน็ผู้มีอำชีพ รับจ้ำง เลขที่สัญญำ  24/2564

ซ่อมรถขนขยะ วสัดุ ดังกล่ำว ลงวนัที่  8  ม.ค.2564

จัดจ้ำง  โครงกำรจ้ำงเหมำ 16,140.00  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน  เคเคช็อป ร้ำน  เคเคช็อป เปน็ผู้มีอำชีพ รับจ้ำง เลขที่สัญญำ  

ติดต้ังระบบไฟไซเรน วสัดุ ดังกล่ำว ลงวนัที่  

รถบรรทกุน้ ำอเนกประสงค์
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    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงจา้ง  รอบเดือน   มกราคม   พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่ 31  มกราคม 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก



 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ 4,800.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สยามคอนเน็ค ร้าน  สยามคอนเน็ค เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  16/2564

การแพทย์ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  9  ก.พ.2564

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,900.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอสพคีอมพวิเตอร์ ร้าน  เอสพคีอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  17/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  23  ก.พ.2564

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,901.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอสพคีอมพวิเตอร์ ร้าน  เอสพคีอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  17/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  23  ก.พ.2564
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    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงซ้ือ  รอบเดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  28  กุมภาพันธ์ 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 27,740.00  - เฉพาะเจาะจง นางขวญัใจ  นวลมา นางขวญัใจ  นวลมา เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  26/2564

ประกอบอาหารกลางวนั วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  1  ก.พ.2564

 ศพด.อบต.บา้นเปา้

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 21,850.00  - เฉพาะเจาะจง นางนันฒพร  เปสี นางนันฒพร  เปสี เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  27/2564

รับ - ส่ง เด็กด้อยโอกาสและ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  1  ก.พ.2564

 ผู้ยากไร้ ศพด.อบต.บา้นเปา้

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 6,000.00  - เฉพาะเจาะจง อ.รุ่งเรืองไดนาโม ร้าน  ไพบลูย์การช่าง เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  28/2564

ซ่อมรถขนขยะ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  23  ก.พ.2564
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    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงจา้ง  รอบเดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.2564
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  28  กุมภาพันธ์ 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก



 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดซ้ือวสัดุฝึกอบรม 6,200.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  บา้นเปา้อิงค์เจ็ท ร้าน  บา้นเปา้อิงค์เจ็ท เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  16/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  2  มี.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุโครงการธนาคารน้้า 26,250.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สมโสภาพการพาณิชย์ ร้าน  สมโสภาพการพาณิชย์ เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  17/2564

ใต้ดิน วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  2  มี.ค.2562

จัดซ้ือวสัดุปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 18,720.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  ชัยภมูิสัตวแพทย์ ร้าน  ชัยภมูิสัตวแพทย์ เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  18/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  18  มี.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุการไฟฟา้ 22,350.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สยามคอนน็ค ร้าน  สยามคอนน็ค เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  19/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  30  มี.ค.2564

    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงซ้ือ  รอบเดือน   มีนาคม   พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  31  มีนาคม 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 33,580.00  - เฉพาะเจาะจง นางขวญัใจ  นวลมา นางขวญัใจ  นวลมา เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  29/2564

ประกอบอาหารกลางวนั วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  1  มี.ค.2564

 ศพด.อบต.บา้นเปา้

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 26,450.00  - เฉพาะเจาะจง นางนันฒพร  เปสี นางนันฒพร  เปสี เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  30/2564

รับ - ส่ง เด็กด้อยโอกาสและ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  1  มี.ค.2564

 ผู้ยากไร้ ศพด.อบต.บา้นเปา้

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 2,500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  บา้นเปา้อิงค์เจ็ท ร้าน  บา้นเปา้อิงค์เจ็ท เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  31/2564

ท้าปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  2  มี.ค.2564

ธนาคารน้้าใต้ดิน

จัดจ้าง  โครงการขุดลอกบงึแก้ง 79,999.00  - เฉพาะเจาะจง นางกรรณิกา  สิงคง นางกรรณิกา  สิงคง เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  6/2563

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  5  มี.ค.2563

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  บา้นเปา้อิงค์เจ็ท ร้าน  บา้นเปา้อิงค์เจ็ท เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  32/2564

ท้าปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  18  มี.ค.2564
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    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงจา้ง  รอบเดือน     มีนาคม     พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  31  มีนาคม 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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5



 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดจ้าง  โครงการก่อสร้าง 25,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางกรรณิกา  สิงคง นางกรรณิกา  สิงคง เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  5/2564

ซ่อมแซมถนน  ม.1 วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  5  มี.ค.2564

    สรุปผลการด าเนินการตาม  สัญญาจา้ง  รอบเดือน   มีนาคม     พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  31  มีนาคม 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก

1
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 52,500.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณกลการจัตุรัส หจก.อรุณกลการจัตุรัส เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  20/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  2  เม.ย.2564

จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 60,800.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สมโสภาพการพาณิชย์ ร้าน  สมโสภาพการพาณิชย์ เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  21/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  22  เม.ย.2564

จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 43,200.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  อรรถพลการค้า ร้าน  อรรถพลการค้า เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  22/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  26  เม.ย.2564

    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงซ้ือ  รอบเดือน   เมษายน   พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  30  เมษายน 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก

1
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 24,820.00  - เฉพาะเจาะจง นางขวญัใจ  นวลมา นางขวญัใจ  นวลมา เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  33/2564

ประกอบอาหารกลางวนั วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  1  เม.ย.2564

 ศพด.อบต.บา้นเปา้

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 19,550.00  - เฉพาะเจาะจง นางนันฒพร  เปสี นางนันฒพร  เปสี เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  34/2564

รับ - ส่ง เด็กด้อยโอกาสและ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  1  เม.ย.2564

 ผู้ยากไร้ ศพด.อบต.บา้นเปา้

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 50,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายเอนก  ขุนสวสัด์ิ นายเอนก  ขุนสวสัด์ิ เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  35/2564

ขุดบอ่โครงการธนาคารน้้า วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  9  เม.ย.2564

ใต้ดิน

    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงจา้ง  รอบเดือน   เมษายน   พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  30  เมษายน 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก

1
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดจ้าง  โครงการก่อสร้างถนน 490,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก อรุณกลการจัตุรัส หจก อรุณกลการจัตุรัส เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  7/2564

แอสฟลัทติ์ก ม.14 วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  2  เม.ย.2564

จัดจ้าง  โครงการก่อสร้างถนน 376,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก อรุณกลการจัตุรัส หจก อรุณกลการจัตุรัส เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  8/2564

แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต  ม .11 วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  2  เม.ย.2564

    สรุปผลการด าเนินการตาม  สัญญาจา้ง  รอบเดือน     เมษายน     พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  30  เมษายน 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก

1

2
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 114,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สมโสภาพการพาณิชย์ ร้าน  สมโสภาพการพาณิชย์ เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  25/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  27  พ.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 13,680.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สยามคอนเน็ค ร้าน  สยามคอนเน็ค เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  26/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  27  พ.ค.2564

    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงซ้ือ  รอบเดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  31  พฤษภาคม  2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก

1

2
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 20,520.00  - เฉพาะเจาะจง นางขวญัใจ  นวลมา นางขวญัใจ  นวลมา เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  36/2564

ประกอบอาหารกลางวนั วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  3  พ.ค.2564

 ศพด.อบต.บา้นเปา้

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 15,400.00  - เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรืองการยาง บา้นเปา้ ส.รุ่งเรืองการยาง บา้นเปา้ เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  37/2564

ซ่อมบ ารุงรถขนขยะ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  12  พ.ค.2564

    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงจา้ง  รอบเดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  31  พฤษภาคม  2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก

1

2
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 23,520.00  - เฉพาะเจาะจง นางขวญัใจ  นวลมา นางขวญัใจ  นวลมา เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  38/2564

ประกอบอาหารกลางวนั วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  1  มิ.ย.2564

 ศพด.อบต.บา้นเปา้

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมาทาสี 50,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางกรรณิกา  สิงคง นางกรรณิกา  สิงคง เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  39/2564

ร้ัวโรงเรียน(ศพด.อบต.บา้นเปา้) วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  11  มิ.ย.2564

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 14,950.00  - เฉพาะเจาะจง นางนันฒพร  เปสี นางนันฒพร  เปสี เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  40/2564

รับ - ส่ง เด็กด้อยโอกาสและ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  14  มิ.ย.2564

 ผู้ยากไร้ ศพด.อบต.บา้นเปา้

    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงจา้ง  รอบเดือน   มิถุนายน   พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  30  มิถุนายน  2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก

1

2

3
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดซ้ือโครงการจัดซ้ืออาหาร 155,539.80  - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  3/2564

เสริม  (นมโรงเรียน) วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  8  มิ.ย.2564

    สรุปผลการด าเนินการตาม  สัญญาซ้ือ  รอบเดือน   วันที่    มิภนุายน     พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  30  มิถุนายน 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก

1
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการ 7,400.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สยามคอนน็ค ร้าน  สยามคอนน็ค เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  29/2564

แพทย(์เจลล์,หน้ากากอนามัย) วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  6  ก.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 12,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอสพคีอมพวิเตอร์ ร้าน  เอสพคีอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  30/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  6  ก.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุประดับและจัดนิทรรศ 12,800.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สยามคอนน็ค ร้าน  สยามคอนน็ค เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  31/2564

 -การ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  19  ก.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุอื่นๆ(มุ้งครอบ) 1,470.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สยามคอนน็ค ร้าน  สยามคอนน็ค เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  33/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  19  ก.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการ 19,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สยามคอนน็ค ร้าน  สยามคอนน็ค เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  34/2564

แพทย(์เจลล์,หน้ากากอนามัย) วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  20  ก.ค.2564

    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงซ้ือ  รอบเดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  31  กรกฎาคม 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก

1

2

3

4

5
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 2,400.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอสพคีอมพวิเตอร์ ร้าน  เอสพคีอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  35/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  20  ก.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 11,250.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สวทีโฮม ร้าน  สวทีโฮม เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  36/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  22  ก.ค.2564

จัดซ้ือ    โครงการสนับสนุน 12,566.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สยามคอนน็ค ร้าน  สยามคอนน็ค เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  37/2564

เคร่ืองอุปโภค-บริโภคผู้กักตัว วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  30  ก.ค.2564

โควดิ-19

จัดซ้ือโครงการจัดซ้ือหนิคลุก 750,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรลดาทรานสปอร์ต หจก.เพชรลดาทรานสปอร์ต เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  38/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  30  ก.ค.2564

รายชื่อผู้เสนอราคา

6

7
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    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงซ้ือ  รอบเดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  31  กรกฎาคม 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

8

9

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง



 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 276,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางขวญัใจ  นวลมา นางขวญัใจ  นวลมา เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  41/2564

ประกอบอาหารกลางวนั วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  1  ก.ค.2564

 ศพด.อบต.บา้นเปา้

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 23,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางนันฒพร  เปสี นางนันฒพร  เปสี เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  42/2564

รับ - ส่ง เด็กด้อยโอกาสและ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  1  ก.ค.2564

 ผู้ยากไร้ ศพด.อบต.บา้นเปา้

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 3,400.00  - เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรืองการยางบา้นปา้ ส.รุ่งเรืองการยางบา้นปา้ เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  43/2564

ซ่อมบ ารุงรถขนขยะ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  9  ก.ค.2564

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 2,500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  ยุทธไดนาโม ร้าน  ยุทธไดนาโม เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  44/2564

ซ่อมบ ารุงรถ EMS. วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  9  ก.ค.2564

จัดจ้าง  โครงการจ้างเหมา 2,100.00  - เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรืองการยางบา้นปา้ ส.รุ่งเรืองการยางบา้นปา้ เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  45/2564

ซ่อมบ ารุงรถบรรทกุน้ า วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  15  ก.ค.2564

อเนกประสงค์
 -34-

    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงจา้ง  รอบเดือน   วันที่    กรกฎาคม     พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  31  กรกฎาคม 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

5

เหตุผลที่คัดเลือก
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4



 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างจัดท้าหอ้งน้้า 45,430.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองเก่าค้าไม้ หจก.เมืองเก่าค้าไม้ เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  39/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  9  ส.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซมไฟฟา้ 17,110.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สยามคอนเน็ค ร้าน  สยามคอนเน็ค เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  40/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  9  ส.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุอื่นๆ(ถุงมือ,ชุดกันฝน) 5,088.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สยามคอนเน็ค ร้าน  สยามคอนเน็ค เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  41/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  18  ส.ค.2564

จัดซ้ือโครงการจัดซ้ิอหนังสือ 9,800.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  นันทกิจ ร้าน  นันทกิจ เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  42/2564

เรียน ศพด. อบต.บา้นเปา้ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  19  ส.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 13,050.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สวทีโฮม ร้าน  สวทีโฮม เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  43/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  19  ส.ค.2564
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    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงซ้ือ  รอบเดือน   สิงหาคม   พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  31  สิงหาคม 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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5



 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และ 16,194.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สยามคอนเน็ค ร้าน  สยามคอนเน็ค เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  44/2564

การแพทย์ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  19  ส.ค.2564

จัดซ้ือถุงยังชีพ 46,960.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สวทีโฮม ร้าน  สวทีโฮม เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  45/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  23  ส.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และ 42,663.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สวทีโฮม ร้าน  สวทีโฮม เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  46/2564

การแพทย์ วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  30  ส.ค.2564

จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 30,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. เมืองเก่าค้าไม้ หจก. เมืองเก่าค้าไม้ เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  47/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  23  ส.ค.2564

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงซ้ือ  รอบเดือน   สิงหาคม   พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  31  สิงหาคม 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง



 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดจ้าง  โครงการก่อสร้างร่องระบาย 90,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  วทิวสัก่อสร้าง ร้าน  วทิวสัก่อสร้าง เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  9/2564

น้้าเสริมเหล็ก วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  9  ส.ค.2564

จัดจ้าง  โครงการก่อสร้างถนน 166,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณกลการจัตุรัส หจก.อรุณกลการจัตุรัส เปน็ผู้มีอาชีพ รับจ้าง เลขที่สัญญา  10/2564

แอสฟลัทติ์ก วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  18  ส.ค.2564

    สรุปผลการด าเนินการตาม  สัญญาจา้ง  รอบเดือน   สิงหาคม   พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  31  สิงหาคม 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก

1

2
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 วงเงนิ ผู้ได้รบัการ เลขที่สัญญาและวันลงนาม

จัดซ้ือ/จัดจ้าง คัดเลือก ตามสัญญา

จัดซ้ือวสัดุการศึกษา 124,100.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  นันทกิจ ร้าน  นันทกิจ เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  48/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  1  ก.ย.2564

จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 56,330.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  สวทีโฮม ร้าน  สวทีโฮม เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  49/2564

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  14  ก.ย.2564

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 42,950.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  ชัยภมูิก๊อปปี้ ร้าน  ชัยภมูิก๊อปปี้ เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  50/2564

แอนด์เซอร์วสิ จ ากัด แอนด์เซอร์วสิ จ ากัด วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  21  ก.ย.2564

จัดซ้ือโครงการจัดซ้ือน้ าด่ืม 3,720.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน  น้ าด่ืมจิตรเจริญ ร้าน  น้ าด่ืมจิตรเจริญ เปน็ผู้มีอาชีพ ขาย เลขที่สัญญา  51/2565

วสัดุ ดังกล่าว ลงวนัที่  22  ก.ย.2565

    สรุปผลการด าเนินการตาม  บันทึกตกลงซ้ือ  รอบเดือน   กันยายน   พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   ประจ าปีงบประมาณ  2564

วันที่  30  กันยายน 2564   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก

1

2

3

4
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หมายเหตุ ปี 2564

5 14,263,018.52

6 70,050.44

7 11,574,631.02

8 91,356.00

25,999,055.98

9 600,000.00

10 4,088,233.10

11 5,163,376.73

9,851,609.83

35,850,665.81
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สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ - ระยะยาว

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเปา้

งบแสดงฐานะการเงนิ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะส้ัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ



หมายเหตุ ปี 2564

12 148,343.61

13 94,600.94

14 42,844.00

285,788.55

15 749,702.45

749,702.45

1,035,491.00

18,955,251.22

13,754,409.55

2,105,514.04

34,815,174.81

35,850,665.81
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องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเปา้

งบแสดงฐานะการเงนิ

เงินรับฝากและเงินประกันระยะส้ัน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะส้ัน

รายได้สะสม

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้ีสิน

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน

รวมหน้ีสิน

หน้ีสินและสินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุน

สินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุน

เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

รวมหน้ีสินหมุนเวียน

รวมหน้ีสินและสินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุน

รวมสินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุน

เงินสะสม

เงินทุนส ารองเงินสะสม



หมายเหตุ เงนิสะสม เงนิทนุส ารอง

เงนิสะสม

รายไดส้ะสม ก าไร/ขาดทนุสะสม รวมสินทรพัย์

สุทธ/ิส่วนทนุ

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

10,450,436.12 12,873,435.60 400,124.98 - 23,723,996.70

- - - - -

10,450,436.12 12,873,435.60 400,124.98 - 23,723,996.70

729,821.64 - - - 729,821.64

- - - - -

2,871,107.86 15,582.37 1,632,589.75 - 4,519,279.98

4,903,885.60 865,391.58 72,799.31 - 5,842,076.49

18,955,251.22 13,754,409.55 2,105,514.04 - 34,815,174.81

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเปา้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยส์ุทธิ /ส่วนทนุ

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564
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(หน่วย:บาท)
ทนุด าเนินการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน  2562  - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ -

การปรับปรุงส่วนของทุน -

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2562 หลังการปรบัปรงุ -

การรับเงินตกเปน็ส่วนของทุน -

การจ่ายจากส่วนของทุน -

ปรับปรุงระหวา่งปี -

รายได้สูง/(ต ่า) กวา่ค่าใช้จ่ายส่าหรับงวด -

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน  2563 -

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน  2563  - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ -

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน  2563

การปรับปรุงส่วนของทุน -

-

-

ปรับปรุงระหวา่งปี

รายได้สูง/(ต ่า) กวา่ค่าใช้จ่ายส่าหรับงวด

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2563 หลังการปรบัปรงุ -

การรับเงินตกเปน็ส่วนของทุน -

การจ่ายจากส่วนของทุน



หมายเหตุ ปี 2564

21 398,075.18

22 14,902,305.16

23 11,000,007.86

24 1,259.31

26,301,647.51

25 7,789,925.00

26 142,150.00

27 3,484,406.50

28 406,434.00

29 279,399.18

30 676,760.66

31 7,570,806.97

32 109,688.71

20,459,571.02

5,842,076.49

-

5,842,076.49

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน
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ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564

รายได้

รายได้จัดเก็บเอง

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

รวมรายได้

ค่าใชจ้่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใชจ้่าย

รายไดสู้ง/(ต ่า)กว่าค่าใชจ้่ายก่อนตน้ทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน

รายไดสู้ง/(ต ่า) กว่าค่าใชจ้่ายสุทธิ
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ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

 
 

 1. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเสนอมาหลายโครงการท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควร
ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบและให้เรียงล าดับความส าคัญ
ของโครงการให้ค านึงถึงสภาพปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน 
 

 2. ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ 
อบต. ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการกิจกรรมที่มากเกินศักยภาพของ อบต.  ที่จะด าเนินการ จะท าให้การ
บริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการของ อบต. 
 

 3. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่างบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจอธิบายถึงแหล่งที่มา
ของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต.  มีทรัพยากรที่จ ากัดทางด้าน
งบประมาณ 
 

 4. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดใน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
 

 


