
      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4                     



 ค าน า 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เป็นการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยเป็นการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก ่
 

ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่   ๑ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่   ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่   ๓ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่   ๔ การบริหารจัดการองค์กร/ บ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้                                              
                                                                 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ แล้ว
จัดท ารายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
 

                    กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหาร  ที่จะได้
ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนามากน้อยเพียงใด เพ่ือส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้ง
ส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพ  การบริหารการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง 
 

          องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
                      ธันวาคม   ๒๕๖4 
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ส่วนท่ี ๑  บทน า 
 

๑.๑  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความส าเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าและการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า
ก าหนดหรือไม่  และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
 

๑.๒  วัตถุประสงค์ 
  การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
      -   เพ่ือรับทราบปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ 
      -   เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผนพัฒนา 
       -   เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
       -   เพ่ือติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลาและการติดตามความก้าวหน้า 
           ของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

๑.๓  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
   ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น   

   ขั้นตอนที่ ๒ ผู้บริหารท้องถิ่นสรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อสภาท้องถิ่น แล้วเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 

   ขั้นตอนที่ ๓ สภาท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี เพ่ือรับทราบ
ผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภา
ท้องถิ่นสามารถอภิปรายและเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความคิดเห็น หรือข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการ
พัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
   ขั้นตอนที่ ๔ ผู้บริหารท้องถิ่นส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นได้รับทราบ
และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

   ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว ซึ่งต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  คือ การใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ  โดยแยกออกเป็นโครงการ  โดย
เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ตั้งแต่หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓ 
 
 

/ ๑.5 ประโยชน์... 
 
 



 
๑.๕  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  ๑.๔.๑  ท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  และบุคคลที่รับผิดชอบได้
ปฏิบัติงานสอดคล้องกัน  ด าเนินการไปได้ตามระเบียบ  แบบแผนและเป็นระบบเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม  ไม่แยก
ส่วนในการปฏิบัติงาน 

 ๑.๔.๒  ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าส าเร็จทั้งในส่วนที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่  
แผนพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ 

 ๑.๔.๓  ท าให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายแห่งรัฐ  นโยบายของผู้บริหาร  ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ในการพัฒนา 
 ๑.๔.๔  ท าให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ได้ประโยชน์เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด        

 ๑.๔.๕  ท าให้ช่วยการควบคุมการรักษามาตรฐานในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ที่เกิดจากแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่ด าเนินการ 

 ๑.๔.๖  ท าให้โครงการ  กิจกรรม  สามารถด าเนินการบรรลุผลส าเร็จได้ตามความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าและกฎหมายที่ก าหนดไว้ 

  ๑.๔.๗  ท าให้สามารถก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่าง
กระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา  และปรับปรุง  แก้ไขได้ภายหลังการสิ้นสุดโครงการ 

  ๑.๔.๘  ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ที่แท้จริง  
สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแก้ไขปัญหาทันที  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

 ๑.๔.๙  ท าให้สามารถด าเนินงานตามแผนได้อย่างราบรื่น  ทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่าง
ได้ผล  หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากข้ึน 

     ๑.๔.๑๐  ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมอย่างชัดเจนอะไรประสบผลส าเร็จ
แล้วอะไรสิ่งใดที่ยังต้องด าเนินการต่อไป  จ านวนเท่าไหร่  อะไรจะต้องยุติหรืออะไรจะต้องพัฒนาระยะยาว  เป็นต้น  ซึ่งจะ
น าไปสู่การเก็บข้อมูลเพื่อน าตัดสินหรือพิจารณาต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ บทที่ ๒ การติดตาม... 

 

 

-๒- 
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/ 3. ด้านประชากร... 

 

ส่วนที่  ๒ 
การติดตามประเมินผล 

 

๑. ด้ายกายภาพ 
๑.๑ ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ห่างจากอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

ประมาณ  ๑๒ กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  ๖๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖,๔๗๐ ไร่ อาคารที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า  ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ถนนบ้านเป้า – เกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยข่า ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
 ๑.๒ ภูมิประเทศ    

        ต าบลบ้านเป้า มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   
  ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว และต าบลบ้านหัน อ าเภอเกษตร- 

สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ   

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
        พ้ืนที่ต าบลบ้านเป้ามีภูมิอากาศร้อน  มี ๓ ฤดู   
๑.๔  ลักษณะของดิน   
          ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนซุยอุดมสมบูรณ์   
๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
        แหล่งน้ าของต าบลบ้านเป้า  มีดังนี้ 

- ห้วย  จ านวน ๒ แห่ง คือ ห้วยทิก หมู่ที่ ๓, ห้วยเป้า  หมู่ที่  ๕,๑๐,๑๑ 
- ฝาย  จ านวน ๓ แห่ง  คือ  ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทิก  หมู่ที่ ๓ , ฝายท่าวังหิน  
   หมู่ที่ ๑๑,  ฝายเจ้าประเทศ หมู่ที่ ๑๑ 
- อ่างเก็บน้ า จ านวน  ๑ แห่ง  คือ  อ่างเก็บน้ าเจ้าประเทศ  หมู่ที่ ๑๑ 
- บ่อบาดาล  จ านวน ๕ แห่ง   
- บึงน้ า  จ านวน ๑ แห่ง  คือ  บึงแก้ง  หมู่ที่ ๔ 

 ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
พ้ืนที่ต าบลบ้านเป้าประกอบด้วยป่าไม้ และมีเทือกเขาภูนกแซวอยู่ด้านทิศตะวันตกซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของ

พ้ืนที่ภูเขาท้ังต าบล  
 

๒. ด้านการเมือง/ การปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน    
   ๒.๒ การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งครั้งล่าสุดของต าบลบ้านเป้า  เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๖  เลือกตั้งนายกและสมาชิก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  แบ่งเป็น  ๑๐ เขต  เลือกตั้ง 
  
 
 
 
 
 
 
\ 
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๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
บ้านเป้า (ในเขต อบต.)   
บ้านทิก 
บ้านพรม 
บ้านโนนสังข ์
บ้านร่องแสนค า 
บ้านเป้า (ในเขต อบต.) 
บ้านโนนโก (ในเขต อบต.) 
บ้านโนนชาด 
บ้านห้วยข่า 
บ้านโพธิ์ทอง 

๑ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๘ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

๒9 
51 

๒25 
๑๑7 
๑34 
83 
17 

๑46 
80 
84 

38 
74 

448 
214 
241 
68 
21 

270 
126 
65 

41 
69 

๔13 
๒๑0 
๒๑4 
๕5 
๑8 

๒52 
๑๓๕ 
๕9 

๗9 
๑43 
๘๖1 
๔24 
๔55 
๑23 
๓9 

522 
๒61 
๑24 

รวม ๑๐ 979 1,565 1,466 3,031 
  

           ๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ ชาย หญิง หมายเหตุ 
อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ๓๕๘ ๓๐๔ เยาวชน 
อายุ ๑๘-๖๐ ปี ๑,๐๒๖ ๙๐๕  
อายุมากกว่า ๖๐ ปี ๑๗๗ ๑๕๐ ผู้สูงอายุ 

รวม ๑,๕๖๑ ๑,๔๐๔ ๒,๙๖๕ 
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าไม่มีสถานศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ดังนั้นจะให้การอุดหนุน   สนับสนุน

ส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดการศึกษากับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ซึ่งมีโรงเรียนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามี  จ านวน ๒ แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  ๑ แห่ง  รายละเอียด  ดังนี้ 

-  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 
-  โรงเรียนบ้านโนนชาด 

        -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. บ้านเป้า      

๔.๒  สาธารณสุข 
   การให้บริการด้านสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล จ านวน ๑ แห่ง  โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุข  เป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข 
 

                                                / ๔.3 อาชญากรรม... 
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/ หนว่ยงาน... 

 

๔.๓  อาชญากรรม 
    ในเขตพ้ืนที่ของต าบลบ้านเป้า  ไม่ค่อยมีคดีอาชญากรรม  อยู่กันอย่างสงบ  เรียบร้อย 
๔.๔  ยาเสพติด 
    ในเขตพ้ืนที่ของต าบลบ้านเป้า  มีเรื่องยาเสพติดแต่ไม่มากนัก  ต ารวจสามารถควบคุมและจับกุมได้   
๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  มีการสังคมสงเคราะห์ 

                - การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ           จ านวน   391  ราย   
      - การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ            จ านวน   112  ราย   
      - การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์     จ านวน       7  ราย  

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 

        การคมนาคมขนส่ง เดินทางและรวดเร็ว มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน 
  ๕.๒  การไฟฟ้า 
                  มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง   ทั้ง  ๑๐  หมู่บ้าน 

  ๕.๓  การประปา 
            - ประปาหอถังสูง  หมู่ที่ ๓, ๔, ๕, ๖ ,๑๑, ๑๒ ,๑๓    

  - ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑, ๔, ๑๑ 
  ๕.๔  โทรศัพท์ 
       ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาและรวดเร็วขึ้น  ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือ โดยมีเครือข่าย
ให้บริการจ านวน ๓ เครือข่าย 
  ๕.๕  ไปรษณีย ์
  ในพ้ืนที่มี ๑ แห่ง   

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑  การเกษตร 
อาชีพหลักส่วนมากประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมประมาณ ๙๐ % ที่ส าคัญได้แก่ การท านา  ท าไร่       

ท าสวน นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพนอกเหนือจากภาคเกษตรกรรม ประมาณ ๑๐ %  ดังนี้ 
-   ลูกจ้างเอกชน                   ๕     %   -   ประกอบธุรกิจส่วนตัว         ๐.๘ % 
-   ลูกจ้างของรัฐ                   ๑      %  -   ธุรกิจในครัวเรือน               ๒    % 
-   อาชีพทางอุตสาหกรรม        ๐.๒   %  -   รับราชการ                       ๑    % 

 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 
             งานบริการด้านสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัด  
โดยมีศูนย์ อปพร. อบต.บ้านเป้า จ านวน  ๑ ศูนย์ มีสมาชิก อปพร. จ านวน ๔๐  คน 
- ด้านการเมืองการบริหาร 
         การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร 
         ฝ่ายนิติบัญญัติ    ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. บ้านเป้า จ านวน   19   คน 
         ฝ่ายบริหาร         ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร จ านวน    ๔   คน 
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๒.๒  การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ ไม่มีการ 

ด าเนินงาน ด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     

๑.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √   
๒.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √   

๓.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √   

๔.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √   

๕.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √   

๕.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √   

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น     
๗.   มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √   
๘.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √   

๙.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น √    

๑๐. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน √   

๑๑. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด √   
๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด √   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาตร์การพัฒนา √                      
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ (ความถี่ ปีละ ๑ ครั้ง) √  

 
 

หน่วยงาน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 

ส านักปลัด  อบต. 4 4 - 

กองคลัง 2 1 - 

กองช่าง 0 2 - 

กองการศึกษา 4 3 1 

รวมทั้งสิ้น 10 10 1 

๒.๓ สรุปการตดิตาม... 



๒.๓  สรุปการติดตามและประเมินผล 
                -  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
 

ยทุธศาสตร ์

ปีที ่ ๑  
(๒๕๖๑) 

ปีที ่ ๒  
(๒๕๖๒) 

ปีที ่ ๓  (๒๕๖๓) ปีที ่ ๔  (๒๕๖๔) ปีที ่ 5  (๒๕๖5) 

จ ำ 

นวน

โครง 

กำร 

งบ 
ปร
ะ 
มา
ณ 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบ 
ปร
ะ 
มา
ณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. กำรพฒันำกำรศึกษำ     

ศำสนำวฒันธรรมและ

คุณภำพชวีติ 

    172 36,568,000 172 36,568,000 172 36,568,000  

๒. กำรพฒันำดำ้น

เศรษฐกจิ 
     146 32,734,200  146 32,734,200  146 32,734,200 

๓ .  ก ำ ร พ ัฒ น ำด ้ำ น

แหล่ งท่อ ง เที่ยวและ

สิง่แวดลอ้ม 

    14 2,460,000 14 2,460,000 14 2,460,000 

๔. กำรบริหำรจดักำร

องคก์ร/บำ้นเมอืงทีด่แีละ

กำรพฒันำตำมแผนกำร

กระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค ์

กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

และแนวนโยบำยของ

รฐับำล 

    17 2,160,000 17 2,160,000 17 2,160,000 

รวม     341 73,992,200 341 73,992,200 341 73,992,200 
 
 
 

           - จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติ และสรุปการด าเนินการในปี  ๒๕๖4  
 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
ได้รับอนุมัติใน
ข้อบัญญัติฯ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินการคิดเป็น 

ร้อยละ 

๑. การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

49 19 - 30 38.78 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 11 8 - 3 72.73 
๓. การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 -  100.00 

๔. การบริหารจัดการองค์กร/บ้านเมืองที่ดีและการ
พัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 

19 4 - 15 21.05 

รวม 80 32 - 48 100 
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/ สรุปผลการ... 



     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
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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
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   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
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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

เบกิจ่าย หมายเหตุล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ

1.6  แผนงานเคหะและชมุชน
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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  ลาภ
ขวญั-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

รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม
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งบประมาณล าดบั โครงการ/ กิจกรรม เบกิจ่าย หมายเหตุ



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

ล าดบั
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งบประมาณ เบกิจ่าย หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม



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           

เบกิจ่าย หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณล าดบั



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

เบกิจ่าย หมายเหตุ

เบกิจ่าย หมายเหตุล าดบั โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ
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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

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่วและสิ่งแวดล้อม
      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เบกิจ่าย หมายเหตุ

 -16-

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)
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    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
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 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 2563   

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 2563   

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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2

3

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

1

2

3

4
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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

2

3
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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

2
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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
 -42-

    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

1

2

3

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

 -43-

    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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ส่วนท่ี  ๓ 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

 การด าเนินการติดตามและประเมินผล  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ด าเนินการโดยการท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจ โดยแยกเป็นแต่ละโครงการที่ได้ด าเนินการปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  ให้ประชาชนกรอก
ตามความเป็นจริงพร้อมแสดงความคิดเห็น  เพ่ือน าข้อมูลที่เก็บได้มาท าการรวบรวมพร้อมตรวจสอบ แล้วท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผล โดยการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้เป็นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า โดยมุ่งส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีต่อผลการด าเนินงานแต่ละโครงการหรือ
กิจกรรมการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า    
 
 

-  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บข้อมูลแบบส ารวจความพึงพอใจที่ประกอบด้วย สถานภาพส่วนตัวและความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ซึ่งเป็นประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า  โดยใช้แบบสอบถาม โดยคิดร้อยละ 65 ของจ านวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน  รวมจ านวน  643  
ชุด   
 
 

-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การส ารวจครั้งนี้  ใช้หน่วยวิเคราะห์ (unit  of  analysis)  ผู้ให้ข้อมูลเป็นประชาชนผู้มารับหรือใช้
บริการ  หรือเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  โดยด าเนินการส ารวจข้อมูลและน า
ข้อมูลดังกล่าวไปค านวณค่าสถิติ  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และข้อมูลเชิงคุณภาพน ามาจัดระบบข้อมูลแยก
ประเภทข้อมูลตามวัตถุประสงค์  จากนั้นประมวลข้อมูลทุกประเภทเข้าด้วยกัน  เพื่อที่จะน ามาเป็นผลข้อมูล 
 
 

-  สถิติที่ใช้ส าหรับการส ารวจ 

  เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการส ารวจที่ศึกษาและค าถาม  ที่ต้องการทราบใน
การส ารวจครั้งนี้  เจ้าหน้าที่ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

     - สรุปการน าข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการที่ประเมิน  แยกเป็นรายยุทธศาสตร์  ชื่อโครงการ  สถานที่
ด าเนินการ  วงเงินงบประมาณ  วงเงินเบิกจ่าย  ตัวชี้วัด   

   - วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากผู้ตอบแบบสอบถาม  คือ  เรื่อง  เพศ  อายุ การศึกษา  และอาชีพ      ใช้ค่า
ร้อยละ  (perentage) 

   - วิเคราะห์ข้อมูลจากความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า วิเคราะห์
โดยการหาค่าร้อยละ (perentage)   
 

-  ช่วงเวลาด าเนินการส ารวจ 
 

       การส ารวจด าเนินการส ารวจ ช่วงระหว่างวันที่  18 พฤศจิกายน  ๒๕64 –  10 ธันวาคม  ๒๕64 
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แบบส ารวจความพึงพอใจ  องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเป้า  
บ้าน..........................................   หมู่ที่ ............ 

 

ข้อชี้แจง   กรุณาท าเครือ่งหมายในข้อทีต่รงกับความเปน็จริงและในช่องทีต่รงกับความคดิเห็นของทา่น
มากที่สดุ 
 
 
 
 

๑.  เพศ      ๑)  ชาย      ๒)  หญิง 
 

๒.  อายุ      ๑)  ต่ ากว่า ๒๐ ป ี    ๒)  ๒๑ - ๔๐ ปี        ๓)  ๔๑ – ๖๐ ปี   ๔)  ๖๐ ปีขึ้นไป 
 

๓.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
      ๑)  ประถมศึกษา       ๒)  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓)   
      ๓)  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)     ๔)  ปริญญาตรี       ๕) สูงกว่าปริญญาตรี 
๔.  อาชีพ 
     ๑)  เกษตรกร       ๒)  รับราชการ 
     ๓)  ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว     ๔)  นักเรียน  นักศึกษา 
      ๕) รับจ้างทั่วไป 
 
 
 
 

๕. ผลการด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนอง ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 

  พอใจ    เพราะ........................................................................................................................ .......... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
  ไม่พอใจ    เพราะ...................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 

 
 
 

............................................................................................................................. .......................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................... 
 

***ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการในคร้ังนี้*** 
 

 
 

  ตอนที่ ๑  ขอ้มูลท ัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

   ตอนที่ ๒  ประเด็นค าถามความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาของ อบต.บา้นเป้า 

ตอนที่ ๓   ขอ้เสนอแนะ / สิง่ที่อยากใหแ้กไ้ขปญัหา  

/ ผลการส ารวจ... 



ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๑. เพศ

 ชาย 9 45.00

 หญิง 11 55.00

   รวม 20 ๑๐๐.๐๐

๒.  อำยุ

ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 0 0.00

๒๑–๔๐  ปี 6 30.00

๔๑–๖๐  ปี 8 40.00

๖๐  ปี  ขึ้นไป 6 30.00

รวม 20 100.00

๓.  ระดบักำรศึกษำสูงสุด

ประถมศึกษา 8 40.00

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 6 30.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 5 25.00

ปริญญาตรี 1 5.00

รวม 20 ๑๐๐.๐๐

๔.  อำชพี

เกษตรกร 12 60.00

รับราชการ 0 0.00

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 2 10.00

นักเรียน/ นักศึกษา 0 0.00

รับจ้างทั วไป 6 30.00

รวม 20 ๑๐๐.๐๐

 - ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ

        จากการส่ารวจความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561-2565) ประจ่าปี
งบประมาณ 2564   เป็นรายข้อจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  โดยคิดร้อยละ ๗๐ ของจ่านวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน  
โดยมีค่าถาม  จ่านวน ๕ หัวข้อ  สรุปได้ดังนี้

หมู่ที่ 1  บ้ำนเป้ำ

               / ๕.ผลการด่าเนินงาน...
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๕. ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/ กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนในท้องถ่ิน

                 พอใจ         เพราะ.....- มีการพัฒนาถนนในชุมชน

                                             - มีการพัฒนาท้องถิ นเรื อยๆ

                 ไม่พอใจ      เพราะ.....-

                                             

               รวม 20 ๑๐๐.๐๐

ขอ้เสนอแนะจำกแบบสอบถำมของประชำชนหมู่ที ่1  บ้ำนเป้ำ

                     - อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนรับรู้มากกว่านี้

- อยากให้โครงการต่างๆ  มีการด่าเนินการเรื อยๆ

1 5.00

19 95.00
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๑. เพศ

 ชาย 18 56.25

 หญิง 14 43.75

   รวม 32 ๑๐๐

๒.  อำยุ

ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 2 6.25

๒๑–๔๐  ปี 12 37.5

๔๑–๖๐  ปี 16 50

๖๐  ปี  ขึ้นไป 2 6.25

รวม 32 ๑๐๐.๐๐

๓.  ระดบักำรศึกษำสูงสุด

ประถมศึกษา 12 37.5

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 12 37.5

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 8 25

ปริญญาตรี 0 0

รวม 32 ๑๐๐.๐๐

๔.  อำชพี

เกษตรกร 26 81.25

รับราชการ 1 3.125

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 2 6.25

นักเรียน/ นักศึกษา 0 0

รับจ้างทั วไป 3 9.375

รวม 32 ๑๐๐.๐๐

 - ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ

        จากการส่ารวจความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561-2565) ประจ่าปี
งบประมาณ 2564   เป็นรายข้อจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  โดยคิดร้อยละ ๗๐ ของจ่านวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน  
โดยมีค่าถาม  จ่านวน ๕ หัวข้อ  สรุปได้ดังนี้

หมู่ที่ 3  บ้ำนทิก

               / ๕. ผลการด่าเนินงาน...
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๕. ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/ กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนในท้องถ่ิน

                 พอใจ         เพราะ.....- แก้ไขปัญหาในหมู่บ้านดี

                                             - ติดต่องานสะดวกดี

                 ไม่พอใจ      เพราะ.....-

                                             

               รวม 32 ๑๐๐.๐๐

ขอ้เสนอแนะจำกแบบสอบถำมของประชำชนหมู่ที ่3  บ้ำนทิก

 - ท่านนายกใส่ใจและพัฒนาบ้านทิกดีมาก

1 3.13

31 96.88
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๑. เพศ

 ชาย 82 56.55

 หญิง 63 43.45

   รวม 145 ๑๐๐

๒.  อำยุ

ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 22 15.17

๒๑–๔๐  ปี 42 28.97

๔๑–๖๐  ปี 66 45.52

๖๐  ปี  ขึ้นไป 15 10.34

รวม 145 ๑๐๐.๐๐

๓.  ระดบักำรศึกษำสูงสุด

ประถมศึกษา 78 53.79

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 52 35.86

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 10 6.90

ปริญญาตรี 5 3.45

รวม 145 ๑๐๐.๐๐

๔.  อำชพี

เกษตรกร 68 46.90

รับราชการ 4 2.76

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 12 8.28

นักเรียน/ นักศึกษา 44 30.34

รับจ้างทั วไป 17 11.72

รวม 145 ๑๐๐.๐๐

 - ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ

        จากการส่ารวจความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561-2565) ประจ่าปี
งบประมาณ 2564   เป็นรายข้อจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  โดยคิดร้อยละ ๗๐ ของจ่านวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน  
โดยมีค่าถาม  จ่านวน ๕ หัวข้อ  สรุปได้ดังนี้

หมู่ที่ 4  บ้ำนพรม

               / ๕. ผลการด่าเนินงาน...
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๕. ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/ กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนในท้องถ่ิน

                 พอใจ                     - แก้ไขปัญหาในหมู่บ้านดี

                                             - ติดต่องานสะดวกดี

                 ไม่พอใจ                  -

                                             

               รวม 145 ๑๐๐.๐๐

ขอ้เสนอแนะจำกแบบสอบถำมของประชำชนหมู่ที ่4  บ้ำนพรม

                    - อยากได้ถนนรอบบึงแก้ง

                    - ท่านนายกใส่ใจและพัฒนาดีมาก

                    - อยากได้หินคลุกใส่ถนนบึงไข่นุ่นเพิ ม

2 1.38

143 98.62
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๑. เพศ

 ชาย 34 40.00

 หญิง 51 60.00

   รวม 85 ๑๐๐

๒.  อำยุ

ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 6 7.06

๒๑–๔๐  ปี 22 25.88

๔๑–๖๐  ปี 25 29.41

๖๐  ปี  ขึ้นไป 32 37.65

รวม 85 ๑๐๐.๐๐

๓.  ระดบักำรศึกษำสูงสุด

ประถมศึกษา 32 37.65

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 24 28.24

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 24 28.24

ปริญญาตรี 5 5.88

รวม 85 ๑๐๐.๐๐

๔.  อำชพี

เกษตรกร 52 61.18

รับราชการ 1 1.18

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 5 5.88

นักเรียน/ นักศึกษา 12 14.12

รับจ้างทั วไป 15 17.65

รวม 85 ๑๐๐.๐๐

 - ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ

        จากการส่ารวจความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561-2565) ประจ่าปี
งบประมาณ 2564   เป็นรายข้อจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  โดยคิดร้อยละ ๗๐ ของจ่านวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน  
โดยมีค่าถาม  จ่านวน ๕ หัวข้อ  สรุปได้ดังนี้

หมู่ที่ 5  บ้ำนโนนสังข์

               / ๕. ผลการด่าเนินงาน...
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๕. ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/ กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนในท้องถ่ิน

                 พอใจ         เพราะ.....- แก้ไขปัญหาในหมู่บ้านดี

                                            - อบต.ช่วยเหลือทุกอย่างดีมาก

                                            - การท่ากิจกรรมต่างๆมีความตอบสนอง

                                              ต่อชุมชนเป็นอย่างดี

                                            - ช่วยพัฒนาให้หมู่บ้านเจริญเทียบเท่ากับ

                                              หมู่บ้านอื น

                                           - ช่วยให้การผสานงานสะดวกในหลายๆสิ ง

                                           - ติดต่องานสะดวกดี

                 ไม่พอใจ      เพราะ.....- ถนนในหมู่บ้านช่ารุด ไม่ด่าเนิน

                                             

               รวม 85 ๑๐๐.๐๐

ขอ้เสนอแนะจำกแบบสอบถำมของประชำชนหมู่ที ่5  บ้ำนโนนสังข์

                      - ท่านนายกใส่ใจและพัฒนาบ้านทิกดีมาก

                      - อยากให้เอาใจใส่บ้านโนนสังข์มากกว่านี้

                      - ต้องการท่าถนนในหมู่บ้านใหม่

                      - อยากได้สมาชิก อบต. 2 คนเพราะจะได้ปรึกษากัน

                      - ไม่ท่าถนนในหมู่บ้านและร่องระบายน้่า

                      - อยากให้ถนนในหมู่บ้านกว้างกว่าเดิม

1 1.18

84 98.82
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๑. เพศ

 ชาย 82 70.69

 หญิง 34 29.31

   รวม 116 ๑๐๐

๒.  อำยุ

ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 22 18.97

๒๑–๔๐  ปี 32 27.59

๔๑–๖๐  ปี 46 39.66

๖๐  ปี  ขึ้นไป 16 13.79

รวม 116 ๑๐๐.๐๐

๓.  ระดบักำรศึกษำสูงสุด

ประถมศึกษา 72 62.07

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 32 27.59

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 10 8.62

ปริญญาตรี 2 1.72

รวม 116 ๑๐๐.๐๐

๔.  อำชพี

เกษตรกร 55 47.41

รับราชการ 2 1.72

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 6 5.17

นักเรียน/ นักศึกษา 44 37.93

รับจ้างทั วไป 9 7.76

รวม 116 ๑๐๐.๐๐

 - ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ

        จากการส่ารวจความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561-2565) ประจ่าปี
งบประมาณ 2564   เป็นรายข้อจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  โดยคิดร้อยละ ๗๐ ของจ่านวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน  
โดยมีค่าถาม  จ่านวน ๕ หัวข้อ  สรุปได้ดังนี้

หมู่ที่ 6 บ้ำนร่องแสนค ำ

               / ๕. ผลการด่าเนินงาน...
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๕. ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/ กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนในท้องถ่ิน

                 พอใจ         เพราะ.....   - นายกท่างานดี เอาใจใส่ประชาชน

                                               - นายกมีวิสัยทัศน์ดี
                  - ท่างานรวดเร็ว

                                          - แก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้ตรงจุด
                                        - แก้ไขปัญหา ถนน ไฟฟ้า น้่า ได้ดี

                 ไม่พอใจ      เพราะ.....-

                                             

               รวม 116 ๑๐๐.๐๐

ขอ้เสนอแนะจำกแบบสอบถำมของประชำชนหมู่ที ่6 บ้ำนร่องแสนค ำ

                - น้่าปะปาไม่ไหลอยากให้แก้ไข

                - อยากให้ก่าหนดวัน เวลา รับเบีย้ยังชีพ

                - ถนนในบางจุดไม่มีไฟส่องสว่าง

                - ท่านนายกใส่ใจและพัฒนาดีมาก

                - ถนนทางการเกษตรบางสายเป็นหลุม

 

0 0.00

116 100.00
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๑. เพศ

 ชาย 8 40.00

 หญิง 12 60.00

   รวม 20 ๑๐๐

๒.  อำยุ

ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 4 20.00

๒๑–๔๐  ปี 6 30.00

๔๑–๖๐  ปี 7 35.00

๖๐  ปี  ขึ้นไป 3 15.00

รวม 20 ๑๐๐.๐๐

๓.  ระดบักำรศึกษำสูงสุด

ประถมศึกษา 11 55.00

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 5 25.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 3 15.00

ปริญญาตรี 1 5.00

รวม 20 ๑๐๐.๐๐

๔.  อำชพี

เกษตรกร 6 30.00

รับราชการ 0 0.00

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 2 10.00

นักเรียน/ นักศึกษา 4 20.00

รับจ้างทั วไป 8 40.00

รวม 20 ๑๐๐.๐๐

 - ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ

        จากการส่ารวจความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561-2565) ประจ่าปี
งบประมาณ 2564   เป็นรายข้อจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  โดยคิดร้อยละ ๗๐ ของจ่านวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน  
โดยมีค่าถาม  จ่านวน ๕ หัวข้อ  สรุปได้ดังนี้

หมู่ที่ 8  บ้ำนเป้ำ

               / ๕. ผลการด่าเนินงาน...
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๕. ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/ กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนในท้องถ่ิน

                 พอใจ         เพราะ.....

                                             

                 ไม่พอใจ      เพราะ.....

                                             

               รวม 20 ๑๐๐.๐๐

ขอ้เสนอแนะจำกแบบสอบถำมของประชำชนหมู่ที ่8  บ้ำนเป้ำ

 - อยากให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตทุกเส้นภายในหมู่บ้าน

2 10.00

18 90.00
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๑. เพศ

 ชาย 8 40.00

 หญิง 12 60.00

   รวม 20 ๑๐๐

๒.  อำยุ

ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 4 20.00

๒๑–๔๐  ปี 6 30.00

๔๑–๖๐  ปี 7 35.00

๖๐  ปี  ขึ้นไป 3 15.00

รวม 20 ๑๐๐.๐๐

๓.  ระดบักำรศึกษำสูงสุด

ประถมศึกษา 12 60.00

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 5 25.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 3 15.00

ปริญญาตรี 0 0.00

รวม 20 ๑๐๐.๐๐

๔.  อำชพี

เกษตรกร 6 30.00

รับราชการ 0 0.00

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 2 10.00

นักเรียน/ นักศึกษา 4 20.00

รับจ้างทั วไป 8 40.00

รวม 20 ๑๐๐.๐๐

 - ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ

        จากการส่ารวจความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561-2565) ประจ่าปี
งบประมาณ 2564   เป็นรายข้อจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  โดยคิดร้อยละ ๗๐ ของจ่านวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน  
โดยมีค่าถาม  จ่านวน ๕ หัวข้อ  สรุปได้ดังนี้

หมู่ที่ 10  บ้ำนโนนโก

               / ๕. ผลการด่าเนินงาน...
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๕. ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/ กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนในท้องถ่ิน

                 พอใจ         เพราะ.....ดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรในพืน้ที 

                                             เป็นอย่างดี ด่าเนินงานรวดเร็ว 
ประทับใจ

                 ไม่พอใจ      เพราะ.....

                                             

               รวม 20 ๑๐๐.๐๐

ขอ้เสนอแนะจำกแบบสอบถำมของประชำชนหมู่ที ่10  บ้ำนโนนโก

                - อยากได้ไฟฟ้าส่องสว่าง
                - อยากให้พัฒนาด้านภัยแล้ง

0 0.00

20 100.00
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๑. เพศ

 ชาย 43 47.78

 หญิง 47 52.22

   รวม 90 ๑๐๐

๒.  อำยุ

ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 8 8.89

๒๑–๔๐  ปี 22 24.44

๔๑–๖๐  ปี 36 40.00

๖๐  ปี  ขึ้นไป 24 26.67

รวม 90 ๑๐๐.๐๐

๓.  ระดบักำรศึกษำสูงสุด

ประถมศึกษา 35 38.89

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 28 31.11

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 22 24.44

ปริญญาตรี 5 5.56

รวม 90 ๑๐๐.๐๐

๔.  อำชพี

เกษตรกร 68 75.56

รับราชการ 2 2.22

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 4 4.44

นักเรียน/ นักศึกษา 6 6.67

รับจ้างทั วไป 10 11.11

รวม 90 ๑๐๐.๐๐

 - ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ

        จากการส่ารวจความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561-2565) ประจ่าปี
งบประมาณ 2564   เป็นรายข้อจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  โดยคิดร้อยละ ๗๐ ของจ่านวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน  
โดยมีค่าถาม  จ่านวน ๕ หัวข้อ  สรุปได้ดังนี้

หมู่ที่ 11  บ้ำนโนนชำด

               / ๕. ผลการด่าเนินงาน...
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๕. ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/ กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนในท้องถ่ิน
                 พอใจ         เพราะ.....- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในหมู่บ้าน 
                                                รวดเร็ว
                                             

                 ไม่พอใจ      เพราะ.....-

                                             

               รวม 90 ๑๐๐.๐๐

ขอ้เสนอแนะจำกแบบสอบถำมของประชำชนหมู่ที ่11  บ้ำนโนนชำด

              - อยากได้หินคลุกใส่ถนนเส้นภูขี้ห่าน 

             - อยากให้ขยายไหล่ทาง

             - อยากให้ท่านซ่อมแซมปรับปรุงถนนจากนานายกันหนไปจนถึงนานายเชี ยวชาญ 

             - อยากให้ด่าเนินการไฟฟ้าจากนานายสุบินไปจนถึงนานายแพง

             - อยากให้มีไฟฟ้าส่องสว่างจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาจนถึงบ้านโนนชาด

0 0.00

90 100.00
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๑. เพศ

 ชาย 27 41.54

 หญิง 38 58.46

   รวม 65 ๑๐๐

๒.  อำยุ

ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 5 7.69

๒๑–๔๐  ปี 27 41.54

๔๑–๖๐  ปี 14 21.54

๖๐  ปี  ขึ้นไป 19 29.23

รวม 65 ๑๐๐.๐๐

๓.  ระดบักำรศึกษำสูงสุด

ประถมศึกษา 30 46.15

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 22 33.85

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 11 16.92

ปริญญาตรี 2 3.08

รวม 65 ๑๐๐.๐๐

๔.  อำชพี

เกษตรกร 25 38.46

รับราชการ 0 0.00

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 12 18.46

นักเรียน/ นักศึกษา 8 12.31

รับจ้างทั วไป 20 30.77

รวม 65 ๑๐๐.๐๐

 - ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ

        จากการส่ารวจความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561-2565) ประจ่าปี
งบประมาณ 2564   เป็นรายข้อจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  โดยคิดร้อยละ ๗๐ ของจ่านวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน  
โดยมีค่าถาม  จ่านวน ๕ หัวข้อ  สรุปได้ดังนี้

หมู่ที่ 12  บ้ำนห้วยข่ำ

               / ๕. ผลการด่าเนินงาน...
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๕. ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/ กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนในท้องถ่ิน

                 พอใจ         เพราะ.....- แก้ไขปัญหาในหมู่บ้านดี บริหารงานดี

                                             ท่างานดี บริการทั วถึง

                 ไม่พอใจ      เพราะ.....-

                                             

               รวม 65 ๑๐๐.๐๐

ขอ้เสนอแนะจำกแบบสอบถำมของประชำชนหมู่ที ่12 บ้ำนห้วยขำ่

              - อยากได้ไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้าน

              - อยากได้ร่องระบายน้่าตามหมู่บ้านให้ทั วหมู่บ้าน

1 1.54

64 98.46
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๑. เพศ

 ชาย 27 54.00

 หญิง 23 46.00

   รวม 50 ๑๐๐

๒.  อำยุ

ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 4 8.00

๒๑–๔๐  ปี 17 34.00

๔๑–๖๐  ปี 14 28.00

๖๐  ปี  ขึ้นไป 15 30.00

รวม 50 ๑๐๐.๐๐

๓.  ระดบักำรศึกษำสูงสุด

ประถมศึกษา 20 40.00

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 22 44.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 6 12.00

ปริญญาตรี 2 4.00

รวม 50 ๑๐๐.๐๐

๔.  อำชพี

เกษตรกร 20 40.00

รับราชการ 0 0.00

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 12 24.00

นักเรียน/ นักศึกษา 8 16.00

รับจ้างทั วไป 10 20.00

รวม 50 ๑๐๐.๐๐

 - ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ

        จากการส่ารวจความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561-2565) ประจ่าปี
งบประมาณ 2564   เป็นรายข้อจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  โดยคิดร้อยละ ๗๐ ของจ่านวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน  
โดยมีค่าถาม  จ่านวน ๕ หัวข้อ  สรุปได้ดังนี้

หมู่ที่ 13  บ้ำนโพธิ์ทอง

               / ๕. ผลการด่าเนินงาน...
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ค ำถำม จ ำนวนรำย คิดเป็นร้อยละ

๕. ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/ กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนในท้องถ่ิน

                 พอใจ         เพราะ.....- แก้ไขปัญหาในหมู่บ้านดี บริหารงานดี

                                             ท่างานดี บริการทั วถึง

                 ไม่พอใจ      เพราะ.....-

                                             

               รวม 50 ๑๐๐.๐๐

ขอ้เสนอแนะจำกแบบสอบถำมของประชำชนหมู่ที ่13 บ้ำนโพธิ์ทอง

                 - อยากไห้แก้ไขเส้นทางที เป็นหลุมเป็นบ่อ

1 2.00

49 98.00
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ส่วนท่ี  ๔    สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

 
 

              จากที่คณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนต าบล
บ้านเป้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

 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 
 

 


