
ลําดับ
ท่ี

รายละเอียดการจัดซ้ือ/จัดจ�าง ระยะเวลาดําเนินการ
จัดซ้ือ/จัดจ�าง

 งบประมาณ
(ราคากลาง)

จํานวนเงิน
ทําสัญญา

วิธีการ
จัดซ้ือจัดจ�าง

ป$ญหา/อุปสรรค
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1 เก�าอ้ีสํานักงานสําหรับผู�บริหาร ม.ค.64-ก.พ.64 4,500         4,200            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
2 เครื่องสแกนลายน้ิวมือ มี.ค.64-เม.ย.64 8,500         -                -              ไม9ได�ดําเนินการ
3 โต<ะทํางานสําหรับผู�บริหาร 1 ชุด ม.ค.64-ก.พ.64 29,000       25,700           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
4 โต<ะพับพลาสติกไฟเบอรAทรงกลม มี.ค.64-เม.ย.64 25,000       24,500           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
5 โต<ะพับพลาสติกไฟเบอรAทรงสี่เหลี่ยม มี.ค.64-เม.ย.64 25,000       24,500           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
6 เก�าอ้ีสํานักงาน 3 ตัว ส.ค. 64-ก.ย.64 7,500         7,500            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
7 ชุดรับแขกพร�อมเก�าอ้ีโซฟา3ท่ีน่ัง ส.ค. 64-ก.ย.64 10,000       9,500            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

8 ตู�เหล็ก 15 ลิ้นชัก 2 หลัง มี.ค.64-เม.ย.64 12,000       10,900           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
9 โต<ะทํางานเหล็ก 4.5 ฟุต 2 หลัง  ม.ค.64-ก.พ.64 13,000       11,980           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
10 โต<ะคอมพิวเตอรA 2 ตัว ส.ค. 64-ก.ย.64 6,000         6,000            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
11 เก�าอ้ีสํานักงาน 3 ตัว ส.ค. 64-ก.ย.64 7,500         7,500            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
12 เก�าอ้ีสํานักงาน สําหรับผู�บริหาร 1 ตัว ส.ค. 64-ก.ย.64 3,800         3,750            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ�างหรือการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ&สํานักงาน (สํานักปลัด)

ครุภัณฑ&สํานักงาน (กองคลัง)

12 เก�าอ้ีสํานักงาน สําหรับผู�บริหาร 1 ตัว ส.ค. 64-ก.ย.64 3,800         3,750            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

13 โต<ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต ก.พ.64-มี.ค.64 8,900         8,500            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
14 โต<ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต ส.ค. 64-ก.ย.64 8,900         8,500            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

15 ตู�กระจกบานเลื่อน 4 ฟุต 2 หลัง  ม.ค.64-ก.พ.64 9,600         9,600            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
16 ถังเก็บนํ้าแบบไฟเบอรAกลาส มิ.ย.64-ก.ค.64 8,300         -                เฉพาะเจาะจง ไม9ได�จัดซ้ือ
17 พัดลมติดผนัง 18 น้ิว 2 เครื่อง  ม.ค.64-ก.พ.64 4,400         3,800            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
18 โต<ะคอมพิวเตอรA 2 ตัว ส.ค. 64-ก.ย.64 6,000         6,000            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
19 โต<ะทํางานเหล็ก 4.5 ฟุต 1 หลัง ส.ค. 64-ก.ย.64 6,500         5,990            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
20 เก�าอ้ีสํานักงาน 2 ตัว ส.ค. 64-ก.ย.64 5,000         5,000            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
21 เก�าอ้ีสํานักงาน สําหรับผู�บริหาร 1 ตัว ส.ค. 64-ก.ย.64 3,800         3,750            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

22 เก�าอ้ีสํานักงาน 3 ตัว ก.พ.64-มี.ค.64 7,500         7,500            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
23 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส9วน 20,000 บีทียู ม.ค.64-ก.พ.64 30,600       25,300           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
24 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส9วน 15,000 บีทียู ม.ค.64-ก.พ.64 25,900       22,600           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
25 ช้ันวางของ 4 ช้ัน ก.พ.64-มี.ค.64 3,500         3,500            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
26 โต<ะโค�งเข�ามุม 2 ตัว ม.ค.64-ก.พ.64 7,000         6,800            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
27 โต<ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต ม.ค.64-ก.พ.64 8,900         8,500            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
28 โต<ะสํานักงาน 4 ตัว ม.ค.64-ก.พ.64 10,000       9,600            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
29 โต<ะคอมพิวเตอรA 1 ตัว ส.ค. 64-ก.ย.64 3,000         3,000            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

ครุภัณฑ&สํานักงาน (กองสวัสดิการสังคม)

ครุภัณฑ&สํานักงาน (กองช,าง)

ครุภัณฑ&สํานักงาน (กองการศึกษา)



30 ตู�เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต ม.ค.64-ก.พ.64 14,700       13,500           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

31 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 2 ตัว ม.ค.64-ก.พ.64 5,600         4,980            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

32 เครื่องพิมพAแบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้งถังหมึกพิมพA ม.ค.64-ก.พ.64 4,300         4,290            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
33 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ม.ค.64-ก.พ.64 2,800         2,490            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

34 จอแสดงภาพ ม.ค.64-ก.พ.64 3,700         3,620            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

35 เครื่องพิมพAแบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้งถังหมึกพิมพA ม.ค.64-ก.พ.64 4,300         4,290            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
36 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ม.ค.64-ก.พ.64 2,800         2,490            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
37 เครื่องคอมพิวเตอรAสําหรับสํานักงาน 2 เครื่อง ม.ค.64-ก.พ.64 34,000       33,980           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
38 เครื่องคอมพิวเตอรAสําหรับสํานักงาน 2 เครื่อง ส.ค. 64-ก.ย.64 17,000       16,950           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

39 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ม.ค.64-ก.พ.64 2,800         2,490            เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

40 บ9อบอลนุ9มน่ิมแสนสนุก 2 เรียนรู�สัตวAทะเล ม.ค.64-ก.พ.64 25,000       25,000           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
41 อุโมงคAด�วงน�อยสดใส ม.ค.64-ก.พ.64 10,000       10,000           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

ครุภัณฑ&กีฬา (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ&คอมพิวเตอร& (สํานักปลัด)

ครุภัณฑ&คอมพิวเตอร& (กองคลัง)

ครุภัณฑ&คอมพิวเตอร& (กองช,าง)

ครุภัณฑ&คอมพิวเตอร& (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ&คอมพิวเตอร& (กองสวัสดิการสังคม)

41 อุโมงคAด�วงน�อยสดใส ม.ค.64-ก.พ.64 10,000       10,000           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
42 ศูนยAรวมกิจกรรมฮิปโป ม.ค.64-ก.พ.64 15,000       15,000           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

1 โครงการก9อสร�างถนน คสล. เส�นหลังวัดปKา ม.ค.64-มี.ค.64 200,000      194,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
บ�านแชะ หมู9 4

2 โครงการก9อสร�างถนน คสล. ซอยปLMงแซ9บ ม.ค.64-มี.ค.64 200,000      191,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
บ�านถนนกลาง หมู9 8

3 โครงการก9อสร�างถนน คสล. ซอยหมอเทียบ ม.ค.64-มี.ค.64 299,000      288,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
บ�านถนนกลาง หมู9 8

4 โครงการก9อสร�างถนน คสล.บ�านนายเช่ียว- ก.พ.64-พ.ค.64 400,000      395,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
บ�านนายเห บ�านดอนสง9างาม หมู9 10

5 โครงการก9อสร�างถนน คสล. สุดลาดยางเดิม เม.ย.64-มิ.ย.64 400,000      393,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
มาบ�านนายโกมล บ�านขาคีม หมู9 6

6 โครงการก9อสร�างถนน คสล. เส�นบ�าน อบต.นาง ก.พ.64-เม.ย. 64 320,000      302,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
ต9อจากเดิม บ�านโนนทอง หมู9 11

7 โครงการก9อสร�างถนน คสล. เส�นบ�านนายน�อม เม.ย.64-มิ.ย.64 400,000      397,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
แซมจะบก บ�านแชะ หมู9 3

8 โครงการก9อสร�างถนน คสล. เส�นปKาปาลAมไป ม.ค.64-มี.ค.64 290,000      271,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
โรงไฟฟNาชีวมวล บ�านแชะ หมู9 4

9 โครงการก9อสร�างถนน คสล. เส�นหลักนายกว9าง ม.ค.64-มี.ค.64 400,000      370,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
จิตรครบุรี บ�านโนนมะขาม หมู9 5

ท่ีดินและสิ่งก,อสร�าง



บ�านพนาหนองหิน หมู9 7
11 โครงการก9อสร�างถนนหินคลุก ซอยบ�านนํ้าทิพยA ก.พ.64-มี.ค.64 100,000      99,000           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

ตราพระสําโรง บ�านถนนกลาง หมู9 8
12 โครงการก9อสร�างถนนหินคลุก บ�านผู�ช9วยสมชัย ก.พ.64-เม.ย. 64 498,000      478,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

บ�านหนองมะค9า หมู9 9
13 โครงการก9อสร�างถนนหินคลุก เส�นไร9นายเตือนใจ ก.พ.64-มี.ค.64 150,000      148,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

บ�านดอนกรูด หมู9 1
14 โครงการก9อสร�างถนนหินคลุก เส�นไร9พ่ีรจนา- ก.พ.64-มี.ค.64 300,000      257,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

ต�นสบู9ดํา บ�านพนาหนองหิน หมู9 7
15 โครงการก9อสร�างถนนหินคลุก เส�นโรงเรียนรุ9งนภา- ก.พ.64-เม.ย. 64 340,000      321,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

บ�านพนาหนองหิน บ�านดอนกรูด หมู9 1
16 โครงการติดตั้งแผงโซล9าเซลลA อบต.แชะ มี.ค.64-พ.ค.64 500,000       -  - ไม9ได�ดําเนินการ

บ�านแชะ หมู9 4
17 โครงการก9อสร�างถนน คสล.ซอยนายจ๋ิว มี.ค.64-พ.ค.64 78,000       74,000           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

แหว9กระโทก-หวานใจ อ่ิมกระโทก บ�านดอนกรูด หมู9 1
18 โครงการก9อสร�างถนน คสล. เส�นประตูวัดหนองรัง ม.ค.64-มี.ค.64 400,000      384,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

ด�านข�าง-บ�านนายสายยนตA บ�านหนองรัง หมู9 2
19 โครงการก9อสร�างถนน คสล. เส�นข�างลานกีฬา พ.ค.64-ก.ค.64 90,000       87,000           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน19 โครงการก9อสร�างถนน คสล. เส�นข�างลานกีฬา พ.ค.64-ก.ค.64 90,000       87,000           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

บ�านดอนกรูด หมู9 1
20 โครงการก9อสร�างและติดตั้งโคมไฟฟNาพลังงาน เม.ย.64-มิ.ย.64 498,000      488,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

แสงอาทิตยA (ระบบโซล9าเซลลA)
21 โครงการก9อสร�างถนน คสล. หน�าซุ�มประตูวัด พ.ค.64-ก.ค.64 80,000       59,000           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

ดอนกรูด บ�านดอนกรูด หมู9 1
22 โครงการติดตั้งหอกระจายข9าวศาลาประชาคม เม.ย.64-พ.ค.64 90,000       86,000           เฉพาะเจาะจง จัดจ�างล9าช�า

บ�านโนนทอง หมู9 11
23 โครงการก9อสร�างถนน คสล. หน�าโรงเรียน เม.ย.64-ก.ค.64 485,000      478,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

พนาหนองหิน บ�านพนาหนองหิน หมู9 7
24 โครงการก9อสร�างถนน คสล. เส�นวัดโบสถA มี.ค.64-พ.ค.64 487,000       -  - ไม9ได�ดําเนินการ

บ�านดอนสง9างาม หมู9 10
25 โครงการซ9อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู9บ�าน มิ.ย.64-ก.ค.64 100,000      97,000           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน

26 โครงการก9อสร�างถนนหินคลุกถนนใหญ9-เสาไฟฟNา มี.ค.64-พ.ค.64 380,000      374,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
กระท9อมบ�านดาบแดง บ�านแชะ หมู9 3

27 โครงการก9อสร�างถนนหินคลุก สายดง-เช่ือมหมู9 2 ก.พ.64-เม.ย.64 500,000      496,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
สระมะค9า ตําบลหนองไม�ไผ9 บ�านหนองรัง หมู9 2

28 โครงการก9อสร�างถนน คสล. ซอยบ�านทรงไทย- ก.พ.64-เม.ย.64 350,000      347,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
อ.เทพพิทักษA บ�านโนนทอง หมู9 11

29 โครงการก9อสร�างถนน คสล. เส�นนาตาอ้ัว ก.พ.64-เม.ย.64 133,000      130,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน



30 โครงการก9อสร�างรางระบายนํ้า ชนิดกลม ก.พ.64-เม.ย.64 112,000      111,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
คันคลองระนาม นานายนิคม แววกระโทก
บ�านดอนกรูด หมู9 1

31 โครงการก9อสร�างรางระบายนํ้า ชนิดกลม มี.ค.64-มิ.ย.64 81,000       80,000           เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
คันคลองสะแกหน�าร�านเสริมสวยนงนุช .
บ�านหนองรัง หมู9 2

32 โครงการก9อสร�างรางระบายนํ้า ทํานบคลองสะแก มี.ค.64-มิ.ย.64 208,000      206,000         เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือตามแผน
บ�านโนนทอง  หมู9 11

33 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักสํานักงาน เม.ย.64-ก.ค.64 490,000       -  - ไม9ได�ดําเนินการ
องคAการบริหารส9วนตําลแชะ


